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KĄ IŠMANYSIU?

• Studijų programos tikslas – parengti miestų inžinerijos 

specialistus, gebančius sumaniai planuoti, modeliuoti ir 

valdyti miestų inžinerines sistemas, integruoti atskiras 

miesto inžinerines sistemas, gebančius kūrybiškai ir 

kritiškai mąstyti bei naudotis moderniomis informacinėmis 

sistemomis, taikyti mokslo ir technologijų naujoves 

sprendžiant miestų inžinerines problemas, ekonomiškai 

įvertinti ir pagrįsti racionalius sprendinius.  

• Miestų inžinerinės sistemos – tai susisiekimo 

komunikacijos ir inžineriniai tinklai.



Alumnų atsiliepimai: ką išmokau?

Vaidas Ulenskas: 

Nuo 2019 metų dirbu bendroje Baltijos valstybių įmonėje RB Rail AS. Šį 

įmonė koordinuoja Rail Baltica projekto įgyvendinimą Lietuvoje, Latvijoje ir 

Estijoje. Priklausau skaitmeninės inžinerijos departamentui ir esu GIS ir 

BIM koordinatorius. Studijų metu įgijau daug naudingų žinių apie teritorijų 

planavimą, tiek miesto, tiek ir rajono lygmeniu, susipažinau su susisiekimo 

ir inžinerinės infrastruktūros projektavimu ir valdymu. Išmokau dirbti su 

įvairia programine įranga: GIS, PTV Visum, AutoCAD. GIS pritaikymas 

įvairiose planavimo/projektavimo srityse tapo mano profesinės karjeros 

pagrindu. MIIS rekomenduočiau studijuoti visiems, kurie nori suprasti kaip 

funkcionuoja ir kaip yra valdoma miesto infrastruktūra.



Alumnų atsiliepimai: ką išmokau?

Vytautas Bielinskas: 

Dabartiniu metu dirbu IBM, su Šveicarijos ir Amerikos 

klientais, duomenų mokslo ir dirbtinio intelekto srityje. Ypač 

didelį žinių bagažą VGTU dėstytojai suteikė GIS srityje, 

kurioje įgytos erdvinių duomenų analizės žinios pravertė 

ateityje. Rekomenduočiau studijuoti tiems, kurie nebijo visada 

išlikti smalsūs, kurie trokšta sužinoti daugiau, negu pasako 

dėstytojas ir turėti universalų ir tikslingą inžinerinį žinių 

bagažą, kuris šiandieninėje rinkoje labai vertinamas.



Darbdavių atsiliepimai: kodėl mes 

reikalingi?
Modesta Gusarovienė, SĮ „Susisiekimo paslaugos“ direktorė

Šiais laikais šiuolaikinis miestas sunkiai įsivaizduojamas be modernios ir tinkamai 

išvystytos transporto sistemos. Mūsų įmonė, „Susisiekimo paslaugos“ ir yra 

atsakinga už tokios misijos įgyvendinimą. Glaudžiai bendradarbiaudami ne tik su 

Vilniaus miesto savivaldybe, bet ir su mokslo įstaigomis, tokiomis kaip VGTU, 

matome labai didelę tokios sinergijos naudą.

Mielai priimame gabius jaunus žmones atlikti praktiką mūsų įmonėje. Labai dažnai 

po praktikos absolventai lieka pastoviam darbui ir užauga iki tikrų savo srities 

profesionalų. Turime ne vieną pavyzdį, kuomet savo darbinę karjerą pradėję nuo 

žemiausio laiptelio – pasiekia vadovaujančias pozicijas ir sėkmingai dirba miesto 

labui.

Todėl labai norime padėkoti Aplinkos inžinerijos fakultetui, kurių dėstoma studijų 

programa realiai atspindi mūsų poreikius ir baigę studijas studentai puikiai geba 

planuoti, analizuoti, spręsti sudėtingus inžinerinius klausimus bei tokiu būdu 

ženkliai prisidėti prie miesto transporto sistemos gerinimo.



Darbdavių atsiliepimai: kodėl mes 

reikalingi?
Antanas Šnirpūnas, Baltijos šalių europinės vėžės geležinkelio 

projektą įgyvendinančios įmonės RB Rail AS atstovybės Lietuvoje 

vadovas

Rail Baltica yra plyno lauko Europinio standarto geležinkelio 

infrastruktūros projektas, kurio tikslas yra integruoti Baltijos šalis į Europos 

geležinkelių tinklą. RB Rail AS yra „Rail Baltica“ projekto koordinatorė, taip 

pat atsakinga už infrastruktūros planavimui ir valdymui reikalingų studijų 

rengimą, projektavimą, statybos darbus ir kt. Specialistai baigę MIIS 

studijas yra gerai pasirengę dirbti susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros 

planavimo ir valdymo srityse, moka dirbti įvairiomis 

projektavimo/planavimo programomis: CAD, GIS ir kt., todėl šias studijas 

baigę studentai gana lengvai įsilieja į įvairias įmonės veiklos sritis.

Papildomai, noriu pasakyti, kad mes (RB Rail AS Lietuvos filialas) 

planuojame dalyvauti VGTU karjeros dienose. Plečiamės, todėl pastoviai 

ieškome perspektyvių darbuotojų.



Kur dirba absolventai?

• Lundo universitetas;

• IBM Lietuva;

• Transport for London;

• Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybės;

• RB Rail AS;

• Vilniaus miesto SĮ „Susisiekimo paslaugos“;

• Vilniaus miesto SĮ „Vilniaus planas“;

• Sweco Lietuva, UAB;

• LR Susisiekimo ministerija, ir daugelis kitų komercinių, 

valstybinių ir viešųjų organizacijų bei užsienio universitetų. 



Kokie kviestiniai dėstytojai dalinsis 

patirtimi?
• doc. dr. Marjan Lep, Mariboro universitetas

• doc. dr. Marco Petrelli, Romos TRE universitetas

• dr. Marius Jakimavičius, „Hnit-Baltic“, UAB

• MSc Marius Berulis, SĮ „Vilniaus planas“

• MSc Robert Markovski, SĮ „Susisiekimo 

paslaugos“. 

• Dr. Aušrinė Griškevičiūtė-Gečienė, „Urban Line“, 

UAB.



SUMANUS MIESTAS (Darbų pavyzdžiai)

• SUMANI (prisitaikanti) APLINKA;

• SUMANUS SUSISIEKIMAS 

(judumas);

• Sumani miesto ekonomika;

• Sumanūs žmonės ir gyvenimo būdas;

• Sumani savivalda. 



APLINKA



APLINKA



SUSISIEKIMAS

• Kiekvienas namų ūkis transportui (susisiekimui)

vidutiniškai išleidžia 10,4 % savo biudžeto;

• Spūstys Europai kasmet kainuoja maždaug 1 %

bendrojo vidaus produkto;

• Būtina mažinti iškastinio kuro ir išmetamųjų

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

• Darnus ir sumanus susisiekimas būtinas

ekonomikos augimui skatinti ir naujoms darbo

vietoms kurti.



SUMANUS SUSISIEKIMO 

PLANAVIMAS IR PROJEKTAVIMAS



TRIJŲ LYGIŲ TRANSPORTO 

MAZGAS

Vingio tiltas

Vilkpedės tiltas

Lazdynų tiltas



SRAUTŲ MODELIAVIMAS 



ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS



ŠIAURINĖS GATVĖS PROJEKTAS



Modeliuoti transporto srautai

MAX 

1446

820

MAX

970

1451



SRAUTŲ MODELIAVIMAS



DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI



DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI



Studijų programos sandara
1 semestras 15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav. darbas) = 20 sav. 

Mod. kodas 

ir aprašas 
Pavadinimas val./sem. Kreditai Vertinimas 

APAVM17251 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 15 15 015 00 6 E 

APKLM18107 Sprendimų paramos sistemos inžinerijoje 15 00 015 00 3 E 

STTMM17129 Optimizacijos teorija ir metodai 30 00 015 00 6 E 

APKLM17049 Geografinės informacinės sistemos (su kursiniu projektu) 15 30 000 00 6(2) E 

APKLM17046 Miestų infrastruktūra (su kursiniu projektu) 30 15 015 00 9(3) E 

Iš viso: 15 30 - 

 2 semestras 15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav. darbas) = 20 sav. 

Mod. kodas 

ir aprašas 
Pavadinimas val./sem. Kreditai Vertinimas 

APKLM17207 Investicinių projektų vadyba 30 00 015 00 6 E 

APKLM17056 Miestų informacinės sistemos (su kursiniu projektu) 15 30 015 00 9(3) E 

APKLM18218 Miesto susisiekimo sistema (su kursiniu projektu) 30 00 015 00 6(2) E 

APKLM18217 Tiriamasis darbas 1 00 00 000 00 3 A 

Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) 

APKLM17050 Teritorijų planavimo teorija 30 00 015 00 6 E 

APKLM18216 Darni miestų plėtra 30 00 015 00 6 E 

Iš viso: 13 30 - 

 



Studijų programos sandara
3 semestras 15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav. darbas) = 20 sav. 

Mod. kodas 

ir aprašas 
Pavadinimas val./sem. Kreditai Vertinimas 

Laisvas pasirinkimas 30 3  

APKLM18320 Socialinis ir ekonominis planavimas (su kursiniu darbu) 30 00 015 00 9(3) E 

APKLM18321 Transporto srautų modeliavimas (su kursiniu projektu) 15 30 000 00 9(3) E 

APKLM18324 Tiriamasis darbas 2 00 00 000 00 3 A 

Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) 

APKLM18322 Kompiuterinis projektavimas 00 30 000 00 6 E 

APKLM18323 Kompiuterinis planavimas 00 30 000 00 6 E 

Iš viso: 9 30 - 

 
4 semestras 0 sav. (teorinis kursas) + 0 sav. (sesija) + 20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav. 

Mod. kodas 

ir aprašas 
Pavadinimas val./sem. Kreditai Vertinimas 

APKLM18451 Magistro baigiamasis darbas  00 00 000 00 30 BD 

 



DĖKOJU UŽ DĖMESĮ !
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