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Kvietimas 

Kviečiame Jus dalyvauti 11-ojoje tarptautinėje konfe-
rencijoje „Aplinkos inžinerija“, kuri įvyks 2020 m. 
gegužės 21–22 dienomis Vilniuje. 

 
Reikalavimai straipsniams 
Prašome Jūsų iki 2019 m. gruodžio 3 d. atsiųsti (šiuo 
adresu: http://enviro.vgtu.lt) ne ilgesnę kaip 300 žo-
džių, būsimojo pranešimo santrauką ir užpildyti regist-
racijos formą, pateiktą konferencijos svetainėje: 
http://enviro.vgtu.lt. Santraukoje būtina nurodyti auto-
rių vardus ir pavardes, institucijas, elektroninio pašto 
adresus ir autorių, kuris bus atsakingas už susirašinėji-
mą. Taip pat prašome nurodyti sekciją, kurioje ketinate 
dalyvauti. Santraukoje turi būti trumpai ir aiškiai pa-
teikti tyrimų tikslas ir uždaviniai, taikomos metodikos 
ir tyrimų rezultatai. Kiekvienas autorius negali atsiųsti 
daugiau kaip trijų santraukų.  
Informacija apie pranešimo priėmimą konferencijai 
bus paskelbta 2020 m. sausio 7 d. Santrauka ir straips-
nis turi būti parašyti anglų kalba. Ne ilgesnį kaip 8 A4 
formato puslapių apimties straipsnį prašome atsiųsti iki 
2020 m. vasario 4 d. Straipsnių pateikimo taisykles 
rasite internetinėje konferencijos svetainėje: 
http://enviro.vgtu.lt. Visus priimtus straipsnius numa-
tome recenzuoti. Visi atrinkti ir kokybiški straipsniai 
bus išsiųsti patalpinimui į Clarivate Analytics Web of 
Science ISI Proceedings ir Scopus duomenų bazes. 
Kitus atrinktus geriausius straipsnius numatoma publi-
kuoti VGTU leidžiamuose žurnaluose (Baltic Journal 
of Road and Bridge Engineering; Journal of Environ-
mental Engineering and Landscape Management), 
kurie yra referuojami Clarivate Analytics Web of 
Science ir kitose duomenų bazėse.  
 
 
Kalbos 
Oficialios konferencijos kalbos bus anglų ir lietuvių. 
 

 

Paroda  
Konferencijos metu vyks paroda, kurios metu įmonės, 
institutai, mokslininkai ir doktorantai galės pristatyti 
savo darbus, sukurtas technologijas. 
 

 

Konferencijos sekcijos 

1. Aplinkos apsauga ir vandens inžinerija 
Aplinkos kokybės (atmosferos, vandenų, dirvožemio) tyri-
mai ir vertinimas. Aplinkos apsaugos technologijos. Mate-
matinio modeliavimo taikymas. Taršos prevencija. Darni 
plėtra. Klimato kaita. Vidinė aplinka. Atsinaujinantys ener-
gijos šaltiniai. Atliekų tvarkymas. Poveikio aplinkai verti-
nimas. Aplinkos monitoringas. Fizinės taršos (triukšmo, 
virpesių, elektromagnetinių laukų, jonizuojančios spindu-
liuotės) tyrimai. Aplinkosauginės plazminės technologijos.  
Geriamojo vandens kokybė ir ruošimas. Nuotekų valymas ir 
dumblo utilizacija. Vandentiekio ir nuotekų tinklai. Vandens 
nuostoliai / infiltracijos  prevencija. Paviršinės nuotekos. 
Tinklų projektavimas ir modeliavimas. Saugumas ir apsauga 
vandentvarkoje. Vandens ūkio ekonomika. Vandens išteklių 
valdymas. Hidrauliniai skaičiavimai ir modeliavimas. Hid-
rotechniniai statiniai. Hidroenergetika. 
 

 2. Išmanūs miestai, keliai ir geležinkeliai 
Miestų plėtros procesų analizė ir modeliavimas. GIS taiky-
mas teritorijų planavime. Pasekmių įvertinimas ekonominiu, 
socialiniu, bei ekologiniu požiūriu. Darni gyvenamoji aplin-
ka. Viešųjų erdvių tvarkymas. Miesto transporto sistemos ir 
infrastruktūra, įvertinimas ir plėtra. Judrumo valdymas. 
Viešasis transportas ir jo kokybės vertinimas. Transporto 
įtakos aplinkai vertinimas.  
Kelių ir geležinkelių tinklo valdymas, plėtra ir modernizaci-
ja. Kelių ir geležinkelių projektavimas, tiesyba bei priežiūra. 
Kelių ir geležinkelių eismo saugumas. Intelektinės transpor-
to sistemos ir išmaniosios technologijos keliuose bei gele-
žinkeliuose. Kelių ir geležinkelių konstrukcijų patikimumas 
ir ilgaamžiškumas.    
 

3. Geodezijos ir kadastro technologijos 
Kartografijos technologijų tyrimas ir kūrimas. Žemės figū-
ros matavimai ir tyrimai. Geodeziniai tinklai. Geoinforma-
cinių sistemų kontroliavimas ir taikymas. Kadastriniai že-
mės matavimai ir kita veikla, susijusi su nekilnojamojo turto 
kadastru.  
 

4. Energija pastatams 
Energijos gamyba ir tiekimas: pastatų šilumos šaltiniai, 
šiluminiai tinklai, dujų tinklai. Darniosios pastatų inžineri-
nės sistemos: energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas, 
šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK) sistemos, 
integruotas ŠVOK projektavimas. Mikroklimatas: patalpų 
oro kokybė, oro paskirstymas, patalpų oro kokybės nauda ir 
ekonominis efektyvumas. Atsinaujinantys energijos ištekliai 
ir technologijos. Energetinių sistemų modeliavimas. Verslas 
ir pastatų įranga: firmos ar įrangos pristatymas, ŠVOK va-
dyba.  
 

 

Mokesčiai                    * iki 2020 m. balandžio 20 d.  
                                    ** po 2020 m. balandžio 20 d. 

DALYVIUI, 
pristatančiam 
žodinį arba 
stendinį pra-
nešimą 

Į mokestį įskaičiuota: 
dalyvavimas visose 
konferencijos sekcijo-
se, straipsnio (-ių) 
publikavimas, kita 
konferencijos me-
džiaga, kavos pert-
raukėlės, kvietimas į 
konferencijos pietus 
ir į iškilmingą konfe-
rencijos vakarienę. 

350 Eurų* 
450 Eurų**

 
STUDENTUI, 
pristatančiam 
žodinį arba 
stendinį pra-
nešimą (regist-
racijos metu 
būtina pateikti 
studento statu-
są įrodantį 
dokumentą su 
nuotrauka) 

 
Į mokestį įskaičiuota: 
dalyvavimas visose 
konferencijos sekcijo-
se,  straipsnio (-ių) 
publikavimas, kita 
konferencijos me-
džiaga, kavos pert-
raukėlės. 

 
100 Eurų 

 
LYDINČIAM 
ASMENIUI 
(būtina nuro-
dyti kokį kon-
ferencijos da-
lyvį lydės)  

 
Į mokestį įskaičiuota: 
kvietimas į iškilmingą 
konferencijos vaka-
rienę, ekskursija. 

 
150 Eurų* 
200 Eurų**

 
ĮMONĖS 
ARBA Į-
RANGOS 
PRISTATY-
MAS 

 
Pristatant įmonę arba 
įrangą į mokestį įs-
kaičiuota: kavos pert-
raukėlės, kvietimas į 
konferencijos pietus 
ir į iškilmingą konfe-
rencijos vakarienę. 

 
1 m2 –  
150 Eurų ir 
minimalus 
mokestis   
550 Eurų 


