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VILNIUS TECH kuria akademinės leidybos tradicijas Lietuvoje, vysto pa-
žangią mokslinės techninės literatūros leidybą, skleidžia technikos mokslų 
pažangą šalyje. 
VILNIUS TECH jungia ambicingus mokslininkus, puoselėja techninę kūrybą 
ir menus, taikydamas pažangiąsias technologijas sprendžia visuomenei 
aktualius iššūkius.
Universiteto leidiniuose akcentuojamas tausojantis požiūris į gamtos iš-
teklius ir aplinką, ilgalaikio ekonominės gerovės pagrindo sudarymas ir 
į ateitį orientuotos, darnios visuomenės kūrimas. VILNIUS TECH autoriai 
skatina drąsiai eksperimentuoti, nestandartiškai mąstyti, ieškoti naujų, 
unikalių galimybių bet kurioje situacijoje, kurti sprendimus dabarties bei 
ateities iššūkiams įveikti – VILNIUS TECH puoselėjama inovacijų kūrėjų – 
kuriančių rytojui – kultūra.
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Fotografi ja 
Lietuvos grafi niame 
dizaine 1953–1988 
technologijos, komunikacija, 
propaganda, estetika 

Eglė JAŠKŪNIENĖ

M O N O G R A F I J A

Eglė Jaškūnienė – humanitarinių mokslų daktarė, 
menotyrininkė, kritikė, fotografė, dizainerė. Lie-
tuvos fotomenininkų sąjungos narė, 2005  m. jai 
suteiktas meno kūrėjo statusas. Mokėsi Sąjungi-
nio techninės estetikos mokslinio tyrimo instituto 
Maskvoje aspirantūros skyriuje ir Vilniaus dailės 
akademijos doktorantūroje, kur apgynė disertaciją 
„Lietuvos taikomoji fotografi ja 1953–1988 metais“. 

Nuo 1984  m. rašo straipsnius Lietuvos ir užsie-
nio spaudoje fotografi jos, dizaino ir dailės klausi-
mais, dalyvauja ir skaito pranešimus tarptautinėse 
mokslinėse konferencijose, rengia mokslines publi-
kacijas. Autorė skaitė paskaitas ir pranešimus apie 
Lietuvos fotografi ją, medijas, dizainą Albanijoje, 
Brazilijoje, Belgijoje, Čekijoje, Estijoje, Islandijoje, 
Italijoje, Kipre, Kroatijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Rusi-
joje, Suomijoje, Šri Lankoje, Švedijoje, Portugalijo-
je, Vokietijoje ir kt. Publikavo daugiau nei 100 savo 
nuotraukomis iliustruotų kultūrinių reportažų iš už-
sienio šalių, yra sukūrusi plakatų, knygų ir kitų leidi-
nių dizainą. Autorė dirbo žurnalo „Namas, kuriame 
gyvenu“ vyr. redaktore ir žurnalo „Kelionių magija“ 
žurnaliste, nuo 1989 m. užsiima pedagogine veikla. 

1988–2016  m. vedė teorinius ir praktinius fo-
tografi jos bei dizaino užsiėmimus Vilniaus techno-
logijų ir dizaino kolegijoje. Nuo 2011  m. dėsto vi-
zualinės komunikacijos ir reklamos kursus Vilniaus 
Gedimino technikos universitete. 

E. Jaškūnienė yra sudariusi daug katalogų, 
parengusi įžanginių straipsnių menininkų biogra-
fi joms, parašiusi metodinius leidinius „Reklaminė 
fotografi ja“ (2011), „Teaching material for Fore-
ign students“ (2012),  išleidusi mokomąją knygą 
„13 Photoshop pamokų“ (2000) bei monografi ją 
„Lietuvos fotografi jos istorija, 1839–1989“ (2012).

Eglė Jaškūnienė –  doctor of Humanities, art histo-
rian and criticist, photographer, designer. Member 
of the Union of the Lithuanian art photographers. 
Studied in postgraduate department of Technical 
Aesthetics research Institute in Moscow and doc-
torial department of Vilnius Academy of art, where 
received PhDr on theme “Lithuanian Applied Pho-
tography in 1953–1988”. 

Since 1984 is writing articles on photogra-
phy, design and art in Lithuanian periodicals and 
abroad, making scientifi c reports in conferences, 
publishing research works on photography, media 
and design. She had lectures and reports about 
Lithuanian photography, media and design in Al-
bania, Brazil, Czech Republic, Estonia, Latvia, Italy, 
Portugal, Russia, Finland, Sri Lanka, Sweden, Ger-
many etc.; wrote more that 100 culture reviews 
from diff erent countries, illustrated by her photo-
graphs; made posters, covers and other prints  de-
sign.  Author was an editor in Chief in the magazine 
“House We are living in”, co-operated with maga-
zine “Magic of Travels”. 

Since 1988 take part in educational activities. 
1988 – 2016 she held lectures on photography and 
design in Vilnius College of technologies and de-
sign.  Since 2011 she teaches Visual coomunication 
and Advertising courses in Vilnius Tech (Vilnius Ge-
diminas technical) university. 

She edited and wrote a training books “Adver-
tising photography” (jointly with Eglė Deltuvaitė, 
dr. Arvydas Liepuonius and Arturas Valiauga, 2011) 
and „Teaching material for Foreign students“ (with 
R. Kubertavičienė, 2012), wrote a book “13 lessons 
with Photoshop” (2000) and study “Hystory of 
Lithuanian Photography” (2012).

ISBN 978-609-476-267-3
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Fotografi ja Lietuvos grafi niam
e dizaine 1953–1988 

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

Vilnius, 2021

Pranas Aleknavičius 
Marija Burinskienė

Gyvenviečių sistema Lietuvoje: 
pokyčiai ir perspektyvos pagal 
bendruosius planus

Monografija

Pranas Aleknavičius 
Marija Burinskienė

Gyvenviečių sistema Lietuvoje: 
pokyčiai ir perspektyvos pagal 
bendruosius planus

Gyvenviečių sistem
a Lietuvoje: 

pokyčiai ir perspektyvos pagal 
bendruosius planus

Pranas Aleknavičius 
M

arija Burinskienė

Pranas Aleknavičius 

1964 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją (LŽŪA), žemėtvarkos inžinierius. 
Darbovietės. 1966–1971 m. – dirbo Respublikinio žemėtvarkos projektavimo instituto (RŽPI) Vilniaus žemė-
tvarkos skyriuje. 1971–1989 m. – RŽPI Kauno žemėtvarkos skyriaus projektų vyriausiasis inžinierius, Žemė-
tvarkos tyrimo laboratorijos viršininkas. 1990–1991 m. – Valstybinio žemėtvarkos instituto (VŽI) vyriausiojo 
inžinieriaus pavaduotojas. 1992 m. – Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Žemės tvarkymo departamento direkto-
riaus pavaduotojas, 1993–1994 m. – šio departamento direktorius. 1995–1996 m. – Valstybinės žemėtvarkos 
ir geodezijos tarnybos prie ŽŪM direktoriaus pavaduotojas. 2001–2004 m. – Žemės ūkio ministro patarėjas. 
2005–2009 m. – LŽŪU Žemėtvarkos katedros docentas, 2009–2012 m. – profesorius (taip pat antraeiles 
docento ir profesoriaus pareigas ėjo Mykolo Romerio universitete).
Svarbiausios gamybinės veiklos sritys: 1) žemėtvarkos darbų metodikų rengimas; 2) ūkių teritorijos orga-
nizavimo projektų ir vidaus žemėtvarkos projektų rengimas; 3) rajonų suplanavimo schemų ir žemėtvarkos 
schemų rengimas (už rajonų žemės ūkio suplanavimo darbus kartu su grupe kitų specialistų 1976 m. gavo 
Lietuvos valstybinę premiją); 4) įstatymų (Žemės įstatymo, Žemės reformos įstatymo ir kt.) pataisų projektų 
bei jiems įgyvendinti reikalingų Vyriausybės nutarimų projektų rengimas žemės reformos pradžioje vykdy-
tiems darbams; 5) savivaldybių teritorijų bendrųjų planų dalies, susijusios su žemės naudojimo planavimu, 
rengimas; 6) žemėtvarkos projektavimo ir žemės teisės dalykų dėstymas LŽŪU studentams. 
Moksliniai tyrimai ir publikacijos. Pagrindinės vykdytų mokslinių tyrimų kryptys: žemės tvarkymo darbų 
istorinė raida Lietuvoje, racionalaus žemės naudojimo planavimas, stambiųjų ūkių sistemos optimizavimas 
ir perspektyvių kaimo gyvenviečių vystymas, kultūrinio kaimiškojo kraštovaizdžio formavimas. Maskvos že-
mėtvarkos inžinierių institute 1983 m. apginta mokslų kandidato disertacija. Nuo 1993 m. – nostrifikuotas 
socialinių mokslų daktaras, docentas. 2009 m. LŽŪU aprobuota habilitacijos procedūra. Nagrinėtais klausi-
mais išleido monografiją „Žemės santykių pertvarkymas Lietuvos kaime 1989–2008 metais“; parengė 15 kny-
gų – straipsnių rinkinių, 7 vadovėlius ir mokymo priemones, apie 50 mokslinių ir populiariųjų straipsnių.

Marija Burinskienė

VILNIUS TECH (Vilniaus Gedimino technikos universiteto) Kelių katedros profesorė, daktarė. 1983 m. Mas-
kvoje apgynė technikos mokslų kandidatės disertaciją (1993 m. nostrifikuota technikos mokslų daktare). 
2004 m. VILNIUS TECH atliko habilitacijos procedūrą. 2005 m. jai suteiktas statybos inžinerijos profeso-
rės vardas. 1997–2017 m. buvo Miestų statybos katedros vedėja, Teritorijų planavimo instituto direktore. 
Mokslinių interesų sritis – darni miestų plėtra, miestų planinės struktūros ir susisiekimo infrastruktūros 
sąveika, viešojo transporto reikšmė ir pritaikymas gyventojų susisiekimo poreikiams, darnių susisiekimo 
būdų taikymas susisiekimui miestuose, sumanus miestas. 
Moksliniai tyrimai apibendrinti monografijoje „Subalansuota miestų plėtra“ (2003). VILNIUS TECH Teritorijų 
planavimo mokslo institutas rengė daugiau nei 30 bendrųjų planų Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybėms, 
miesteliams. Planavimo patirtis ir pamokos buvo apibendrintos monografijoje „Plėtros krypčių vertinimo ir 
valdymo informaciniai modeliai“, išleistoje kartu su prof. V. Rudzkiene (MRU) (2007). Ši veikla buvo plėtoja-
ma vykdant toliau pristatomus projektinius, ekspertinius ir doktorantūros studijų darbus. 
M. Burinskienė parengė daugiau kaip 50 WoS straipsnių ir per 150 kitų publikacijų, iš jų 26 straipsnius perio-
diniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo indeksą, 6 monografijas su bendraautoriais, 4 vadovė-
lius. Dalyvavo 65 konferencijose, skaitė mokslinius pranešimus Austrijoje, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, 
Danijoje, Italijoje, Šveicarijoje, Švedijoje, Ukrainoje ir kt. Išugdė keturiolika mokslo daktarų. Nuolat dalyvauja 
tarptautiniuose FRAMEWORK, PHARE, INTERREG, SAVE, HORIZON projektuose. Stažavosi Olborgo univer-
sitete Danijoje ir Linčiopingo universitete Švedijoje. Nuolatos dalyvauja ERASMUS veikloje, skaitė paskaitas 
Didžiosios Britanijos, Danijos, Švedijos, Prancūzijos, Vokietijos, Slovėnijos ir kitų šalių universitetuose.

ISBN 978-609-476-265-9

Eglė Jaškūnienė 

Fotografija Lietuvos grafiniame 
dizaine 1953–1988 m.: 
technologijos, komunikacija, 
propaganda, estetika
Monografija

Monografijos tikslas – nustatyti, kokie socialiniai, ideologiniai ir meniniai 
veiksniai lėmė nuotraukų atsiradimą taikomojoje grafikoje, kaip ji keitė 
funkcinę, konstrukcinę, estetinę taikomosios grafikos struktūrą, o pati 
fotografija įgavo specifinių profesionalios veiklos bruožų. Leidinyje anali-
zuojami 1953–1988 m. Lietuvos smulkiosios taikomosios grafikos darbai, 
kuriuose naudota fotografija. Analizė atlikta remiantis apie 250 maisto ir 
kitų pramonės gaminių pakuočių, 800 plakatų, 900 atvirukų, 150 vinilo 
plokštelių dėklų, 180 pašto vokų. Tyrimo objektai parinkti analizuojant 
šias vizualinių šaltinių grupes: smulkiosios grafikos katalogus, sovie-
tmečio periodiką, dailininkų ir kolekcininkų archyvus, muziejų, bibliotekų, 
įstaigų ir organizacijų archyvus, kitus šaltinius. Tyrimo metu analizuoja-
mas edukacinės ir poligrafinės dizaino bei fotografijos bazės formavimas 
atlydžio periodu, aptariami konkretūs pokyčių visuomenėje pavyzdžiai 
(visuomeniniai pastatai, monumentalioji dailė, gyvenamieji mikrorajonai, 
viadukai, kultūros ir politikos veikėjai, pramonės įmonės ir jų produkcija 
ir kt.), tapę sovietų sistemos modernėjimo įrodymais, nustatoma darbų 
autorystė bei sukūrimo metai. Remiantis kultūros sociologijos ir antro-
pologiniais diskursais, apžvelgiama taikomosios grafikos ir fotografijos 
funkcionavimo terpė ir sąlygos. Išanalizuota medžiaga parodė, kad tai-
komoji fotografija smulkiojoje poligrafijoje išliko santykinai švari ir turėjo 
platesnių nei meninė ar žurnalistinė fotografija galimybių tobulinti savo 
profesionalią kalbą. Modernėjančio gyvenimo atspindžiais ji kūrė pozity-
vų sovietinio gyvenimo įvaizdį ir atliko paslėptosios reklamos funkcijas.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2021. 208 p.
ISBN 978-609-476-267-3
eISBN 978-609-476-266-6
https://doi.org/10.20334/2021-013-M

Pranas Aleknavičius 
Marija Burinskienė 

Gyvenviečių sistema Lietuvoje: 
pokyčiai ir perspektyvos pagal 
bendruosius planus 
Monografija

Knygoje apibūdinta miestų ir kaimo gyvenviečių vystymosi Lietu-
voje raida, pateikti trumpi stambiųjų gyvenviečių aprašai. Išdės-
tyti bendrojo teritorijų planavimo pagrindai ir urbanistinės plėtros 
sąlygos, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano pagrin-
diniai sprendiniai bei gyvenamųjų vietovių sistemos optimizavimo 
galimybės šalyje ir savivaldybėse. Knyga orientuota į teritorijų 
planavimo, žemėtvarkos, urbanistikos specialistus, kurie rengia 
realius teritorijų planavimo dokumentus, strateginius planus, er-
dvinio planavimo galimybių studijas. Iš šios knygos skaitytojai 
gebės pasisemti patirties, praktinių sprendimų, realių skaitinių 
reikšmių, kurios susistemintos ir suprantamai pateiktos. Knygoje 
pateikiami realių teritorijų planavimo dokumentų Lietuvos Res-
publikos teritorijos bendrojo plano 2030, Birštono savivaldybės 
ir Birštono kurorto bendrųjų planų pavyzdžiai, kurie padės spe-
cialistams ir studentams susipažinti su jų rengimu bei panaudoti 
patirtį savo naujuose darbuose. Knyga paremta holistiniu požiūriu 
į aplinką, joje perteikiamas darnios aplinkos ir gyvenimo kokybės, 
tolygaus Lietuvos teritorijos, jos regionų vystymo siekis, nyks-
tančius kaimus ir jų infrastruktūrą kompensuojant geru susisie-
kimu tarp tolimesnių gyvenviečių, taip siekiama suteikti gyvento-
jams reikalingas socialines viešąsias paslaugas.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2021. 360 p.
ISBN 978-609-476-265-9
eISBN 978-609-476-264-2
https://doi.org/10.20334/2021-019-M

https://doi.org/10.20334/2021-013-M
https://doi.org/10.20334/2021-019-M
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JOLITA LINKEVIČIŪTĖ-RIMAVIČIENĖ

INTELIGENTU
TEKSTAI

Nuo „Aušros“ iki „Sietyno“

Jolita Linkevičiūtė-Rimavičienė Vilniaus universitete 
studijavo žurnalistiką, magistro darbui pasirinko temą 
„JAV lietuvių spauda ir kultūrinių ryšių su Lietuva raida 
1967–1975 m.“ Rašė straipsnius kultūros ir meno temo-
mis, dirbo kultūrinėje spaudoje.  
2012 m. Vilniaus universitete įgijo humanitarinių mokslų 
daktaro laipsnį. Daktaro disertacijoje „Kultūrinės tapatybės 
konstravimas programiniuose lietuvių periodinės spaudos 
tekstuose“ tyrinėjo XIX–XX a. lietuvių inteligentų perio-
dikoje paskelbtus programinius tekstus (manifestus) nuo 
„Aušros“ iki Sąjūdžio ir atliko jų lyginamąją analizę. Dėstė 
VU Žurnalistikos institute, VU Kauno humanitariniame fa-
kultete. Autorės domėjimosi sritys: kultūros istorija, semio-
tika, postkolonijinis diskursas, mentaliteto ir idėjų istorija, 
menas. Vilniaus Gedimino technikos universiteto lektorė.

IN
T

EL
IG

EN
T

U
 T

EK
ST

A
I

Jo
lit

a 
Li

nk
ev

ič
iū

tė
-R

im
av

ič
ie

nė

Šiandienos viešojoje erdvėje visažiniai „infl uenceriai“ jau senokai užgožė abejonėse nuolat skendinčius in-
telektualus, todėl ramų ir nuoseklų kolegės Jolitos Linkevičiūtės-Rimavičienės bandymą įdėmiau pažvelgti 
į lietuvių inteligentų vaidmenį tautos ir valstybės gyvenime reikėtų vertinti ne tik kaip drąsias pastangas 
kurti atsvarą dabar madingam praeities neigimui bei visuotinės paniekos kultūrai.

Prof. dr. Gintaras Aleknonis

Nors monografi joje analizuojami gana gerai žinomi ir tyrinėti tekstai, tačiau požiūrio naujumas ir origi-
nalumas yra šių manifestinio pobūdžio dokumentų sąsaja idėjinių sutapimų ir prieštarų ryšiu. Taigi šis, 
sakytume, vertikaliojo požiūrio dėmuo leidžia autorei į esminius Lietuvos istorinės raidos etapus pažvelgti 
pasirinktu vienijančiu aspektu, naujai interpretuojant istorinių ir kultūros įvykių kontekstą. Ypač įdomus ir 
vertingas autorės siekis naujausiosios istorijos (Sąjūdis, Atgimimas, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas) 
įvykius atskleisti kaip vientisą, kad ir dramatišką ir prieštaringą, valstybės identiteto paiešką. Kitas įdomus 
aspektas – Lietuvos intelektualų programinių tekstų analizę pateikti horizontaliuoju pjūviu, t. y. Europos 
kontekste, be kurio tyrimas nebūtų pakankamai išsamus. Čia autorė atskleidžia įdomių įžvalgų apie istori-
nę Lietuvos lemtį būti Rytų ir Vakarų civilizacijų susidūrimo smaigalyje, apie tai, kad šios įtakos veikia ir 
šiandienį intelektualų mąstymą, sprendimus bei poelgius.

Prof. dr. Žygintas Pečiulis

Vienas iš įdomiausių ir vertingiausių monografi jos bruožų – polifoniškumas, tarpdiscipliniškumas ir drą-
sa kritiškai pažvelgti ne tik į lietuviškų tapatybių manifestacijas programiniuose tekstuose, bet ir į juos 
kūrusių asmenybių, tekstų autorių  – inteligentų – biografi nį foną. Modernybės įsiveržimas į tradicinę 
visuomenę ir modernios institucijos pakerta tradicinius įpročius bei papročius, keičia visuomenės sąrangą 
ir kelia autentiškumo, savigarbos, saviraiškos klausimus. Monografi joje kūrybingai derinamos A. Giddenso 
ir V. Kavolio įžvalgos, aiškinamos socialumo ir sąmoningumo trajektorijos, išskleidžiami įsivaizduojamos 
(B. Andersonas) ir interpretacinės bendruomenės (McQuailas) vaizdiniai, aptariama iškūnijanti medijų 
funkcija, analizuojami totalitarizmo ir monologizmo fenomenai. Nors analizuojami ir aptariami keturi 
svarbiausi lietuvių kultūrinės tapatybės konstravimo programiniuose tekstuose momentai, tačiau šiuo – 
kriziniu  – metu ypač reikšmingai išskleidžiama „Sietyno“ ir sovietines kultūrinės spaudos publikacijų 
problematika: ar tikrai esame išsivadavę iš mums primestos sovietinės tapatybės ir sovietinio mentaliteto? 
Neabejotinai vertingi interviu su Atgimimo spaudos kūrėjais: čia ne tik fi ksuojama svarbi informacija, bet 
ir puikiai atskleidžiamos pokalbininkų asmenybės.

Prof. dr. Vytis Valatka

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

Vilnius, 2021

Vladislavas Petraškevičius

Marksizmo  
ekonominė teorija.  
Dogmos ir realybė

Monografija

Vladislavas 
Petraškevičius

Vladislavas Petraškevičius 

Marksizmo 
ekonominė teorija. 
Dogmos ir realybė

M
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Monografijoje pateikti marksistinės ekonominės teorijos teiginiai, kuriais re-
miantis turėjo būti kuriama nauja visuomeninė ekonominė santvarka. Kartu 
keliamas klausimas, kokiu mastu šie teiginiai buvo įgyvendinti formuojant „ta-
rybinį“ ir „kinišką“ socializmą praktikoje, kaip nauja socialistinė realybė sutapo 
su klasikine marksistine ekonomine samprata. 

Knygoje pateikiami svarbiausi socialistinės ekonomikos prieštaravimai, anali-
zuojama, kodėl planinio ūkio kūrėjams nepavyko panaikinti vystymosi netoly-
gumų, kodėl ši ekonomika ir toliau vystėsi cikliškai. Kartu nurodomi pagrindiniai 
socialistinių ekonominių ciklų ypatumai ir jų varomosios jėgos.

Į ką panaši tapo socialistinė realybė ir kodėl visuomenei ji tapo nepriimtina? 
Grįžimas į kapitalizmą – tai žingsnis atgal ar žingsnis pirmyn? Į šiuos ir kitus 
klausimus monografijoje bandoma atsakyti analizuojant planinės ekonomikos 
žlugimo priežastis ir šios transformacijos istorinę eigą.

Monografija skirta mokslo darbuotojams, aukštųjų mokyklų studentams ir 
verslininkams, turintiems bazinių ekonomikos žinių.

Vladislavas Petraškevičius nuo 1987 m. dirbo Lietuvos 
mokslų akademijos Ekonomikos institute, nuo 1988 m. 
dėsto Vilniaus Gedimino technikos universitete. Staža-
vosi Maskvoje, Varšuvoje, Danijoje. 1993 m. apgynė tech-
nikos mokslų daktaro disertaciją logistikos tematika. 
Nuo 1995 m. – Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
(VILNIUS TECH) docentas. Šiuo metu dirba VILNIUS TECH 
Ekonomikos inžinerijos katedroje. Dėstomas dalykas – ma-
kroekonomika. Interesų sritis – ekonomika, konkurencijos 
teorija, nekilnojamojo turto vadyba.

Jolita Linkevičiūtė-Rimavičienė 

Inteligentų tekstai.  
Nuo „Aušros“ iki „Sietyno“
Monografija

Monografijoje nagrinėjami lietuvių inteligentų parašyti pro-
graminiai tekstai-manifestai, skirtingais laikotarpiais for-
mavę moderniosios lietuvių kultūrinės tapatybės apibrėž-
tis. Paskelbti periodinėje kultūrinėje spaudoje, šie tekstai 
ženklino ne tik istorinių lūžių ir kultūrinės transformacijos 
momentus, kaitai pribrendusios visuomenės poreikius, bet 
ir modernybės įsiveržimo į kasdienybės nuobodulį dramą. 
Lietuvių tautinio atgimimo, kultūriniai ir intelektiniai są-
jūdžiai susiformavo per įsiteisinimo diskursą, kuris apima 
reikšmingus socialinės tikrovės centrus, kalbėjimo apie juos 
būdus, stilių ir strategijas, keičiančias visuomenės socialinę 
struktūrą. Toks tapatumas, kai kultūrinė tapatybė supran-
tama ne kaip vieną kartą visiems laikams sukurta, o kaip 
procesas, kurio metu tampame tuo, kas esame, t. y. savo 
veiksmų rezultatu, numato naratyvą, kai į besikeičiantį gy-
venimą žiūrima kaip į pasikartojančius ciklus. Taigi – krizes, 
slenksčius ir lūžius, kuriuose esama ne vien tik pergalių, bet 
ir praradimų, atveriančių galimybę mūsų sąmonėjimui ir sa-
varankiškumui. 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas,  2021. 296 p.
ISBN 978-609-476-284-0
eISBN 978-609-476-285-7
https://doi.org/10.20334/2021-052-M

Vladislavas Petraškevčius 

Marksizmo ekonominė teorija. 
Dogmos ir realybė
Monografija

Monografijoje pateikti marksistinės ekonominės teorijos tei-
giniai, kuriais remiantis turėjo būti kuriama nauja visuome-
ninė ekonominė santvarka. Kartu keliamas klausimas, kokiu 
mastu šie teiginiai buvo įgyvendinti formuojant „tarybinį“ ir 
„kinišką“ socializmą praktikoje, kaip nauja socialistinė rea-
lybė sutapo su klasikine marksistine ekonomine samprata.

Knygoje pateikiami svarbiausi socialistinės ekonomikos prieš-
taravimai, analizuojama, kodėl planinio ūkio kūrėjams nepavy-
ko panaikinti vystymosi netolygumų, kodėl ši ekonomika ir to-
liau vystėsi cikliškai. Kartu nurodomi pagrindiniai socialistinių 
ekonominių ciklų ypatumai ir jų varomosios jėgos.

Į ką panaši tapo socialistinė realybė ir kodėl visuomenei ji 
tapo nepriimtina? Grįžimas į kapitalizmą – tai žingsnis atgal 
ar žingsnis pirmyn? Į šiuos ir kitus klausimus monografijoje 
bandoma atsakyti analizuojant planinės ekonomikos žlugi-
mo priežastis ir šios transformacijos istorinę eigą.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas,  2021. 344 p.
ISBN 978-609-476-277-2
eISBN 978-609-476-278-9
https://doi.org/10.20334/2021-048-M

https://doi.org/10.20334/2021-052-M
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TOMAS KAČERAUSKAS  – Vilniaus Gedimino techni-
kos universiteto (VILNIUS TECH) Filosofijos ir kultūros 
studijų katedros profesorius, tyrinėjantis kūrybingu-
mo aspektus ir plėtojantis komunikacijos filosofiją 
bei kultūros fenomenologiją. Monografijų Filosofinė 
poetika (2006), Tikrovė ir kūryba (2008), Individas istori-
nėje bendrijoje (2011), Kūrybos visuomenė (2014, 2017), 
Šiapusybės regionai: 50 Heideggerio filosofijos klausimų 
(kartu su T. Vėželiu, 2016), Tarp komunikacijos teorijų: 

šimtas klausimų (anglų k., kartu su A. Mickūnu, 2020), vadovėlio Kūrybos komunikacija (kartu 
su A. Mickūnu, 2020), esė Šnekėjimo rėvos: pamąstymai ir pokalbiai apie kūrybingumą (2020) ir 
romano Arkada (2006) autorius, išvertęs M. Heideggerio Būtį ir laiką (2014) bei paskelbęs per 
120 straipsnių. Jo tekstai paskelbti ne tik lietuvių, bet ir anglų, ispanų, rusų, vokiečių, lenkų, 
slovakų, latvių, ukrainiečių kalbomis Lietuvoje ir užsienyje.

ALGIS MICKŪNAS  – Ohajo universiteto (JAV) profe-
sorius emeritas, tarptautiniu mastu pripažintas moks-
lininkas, plėtojantis šiuolaikinę Europos filosofiją, 
herme neutiką, semiotiką, fenomenologiją, egzistenci-
alizmą, politikos ir demokratijos teorijas. Jis yra įkūręs 
mokslo ir tarptautinių studijų centrų įvairiuose pasau-
lio universitetuose. A. Mickūnas yra Indijos, Japonijos, 
Jungtinių Arabų Emyratų, Gvatemalos, Lietuvos, Peru, 
Prancūzijos, Šveicarijos, Vokietijos ir kitų šalių universi-

tetų kviestinis profesorius, paskelbęs per 40 monografijų ir per 1000 straipsnių įvairių pasaulio 
šalių moksliniuose žurnaluose.

Kol kiti mokslininkai kviečia į komunikacijos teorijų dialogą, Kačerauskas ir Mickūnas mums parodo, 
kaip galima praktikuoti dialogą erdvėje tarp teorijų. Jų neįprasto bendradarbiavimo rezultatas yra „po-
litekstas“, kuris nušviečia daugelį bendravimo aspektų.

Robertas T. Craigas, Kolorado universitetas, JAV

Knyga yra vertinga dėl indėlio į įvairias plotmes. Skaitytojai <…> susipažįsta su filosofinėmis problemo-
mis komunikacijoje ir bendrais tarpdalykiniais tyrimais. <…> Mokslininkams, besidomintiems komuni-
kacija ir gyvenamuoju pasauliu, ši knyga yra gaivus ir provokuojantis gūsis.

Davidas Worthas, Raiso universitetas, JAV

Netradicinis, postmodernus monografijos stilius gerąja prasme peržengia mokslinės monografijos rėmus, 
kartu tai aktualus tyrimas ir turtinga intelektinė kelionė per daugiasluoksnį minčių ir idėjų pasaulį.

Kristina Juraitė, Vytauto Didžiojo universitetas

9 7 8 9 9 5 5 2 8 7 5 5 19 7 8 6 0 9 4 7 6 2 8 6 4

ISBN 978-609-476-286-4

šimtas klausimų

Borisas Melnikas 
Laima Okunevičiūtė Neverauskienė 
Daiva Andriušaitienė 
Daiva Jurevičienė 
Viktorija Skvarciany 
Laura Gudelytė-Žilinskienė
Audronė Kvedarienė

Ekonomikos augimas: 
globalizacija, 
socialiniai iššūkiai, 
dinamiškoji vadyba

Ekonomikos augimas:
globalizacija, socialiniai 
iššūkiai, dinamiškoji 
vadyba

Tomas Kačerauskas 
Algis Mickūnas

Tarp komunikacijos teorijų: 
šimtas klausimų
Monografija

Tai lietuviška knygos „In-Between Communication Theories 
Through One Hundred Questions“, 2020 m. išleistos „Sprin-
ger“ leidykloje (Šveicarija), versija. Filosofai Algis Mickūnas 
ir Tomas Kačerauskas užduoda vienas kitam po penkiasde-
šimt klausimų, diskutuodami apie įvairius komunikacijos as-
pektus. Autoriai lygina įvairių komunikacijos mokyklų idėjas 
ir teiginius, nurodydami komunikacijos tradicijų skirtumus 
ir prieštaravimus. Knygoje autoriai kelia metakomunikacijos 
klausimus, kuriuos sieja ne su viena visa apimančia teorija, 
o su etine ir dialogine prieiga.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2021. 332 p.
ISBN 978-609-476-286-4
eISBN 978-609-476-287-1
https://doi.org/10.20334/2021-056-M

Borisas Melnikas, 
Laima Okunevičiūtė-Neverauskienė, 
Daiva Andriušaitienė, Daiva Jurevičienė, 
Viktorija Skvarciany, Laura Gudelytė-
Žilinskienė, Audronė Kvedarienė

Ekonomikos augimas: 
globalizacija, socialiniai iššūkiai, 
dinamiškoji vadyba 
Kolektyvinė monografija

Monografijoje nagrinėjamas platus ekonomikos augimą le-
miančių veiksnių ir problemų spektras: šiuolaikiniai socia-
linės ir ekonominės raidos cikliškumo požiūriai, situacija ir 
pokyčiai darbo rinkoje, žmogiškųjų išteklių potencialo raidos 
procesų darninimas, socialinių inovacijų vaidmuo ir poveikis 
socialinei bei ekonominei raidai, pensijų fondai ir jų veiklos 
plėtra; žinių visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimas, vers-
lo skatinimas ir inovacijų aktyvinimas, finansų krizių iššūkiai 
ekonomikos augimui ir jos konkurencingumui; dinamiškosios 
vadybos galimybės ir perspektyvos skatinti ekonomikos au-
gimą, aukštųjų technologijų kūrimas, sklaida, įgyvendinimas 
ir naudojimas; globalizacija bei globalios transformacijos ir 
globaliu mastu pasireiškiantys iššūkiai visuomenės raidai, 
ekonomikos modernizavimui ir augimui, taip pat regionaliza-
cijos procesai.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2020.  456 p.
ISBN 978-609-476-257-4
eISBN 978-609-476-256-7
https://doi.org/10.20334/2020-046-M

https://doi.org/10.20334/2020-046M
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Racionalumas ar 
teisingumas?

(Post)moderni utopija 
XX a. pabaigos politinėje 

filosofijoje

M O N O G R A F I J A

Nida VASILIAUSKAITĖ
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Nida VASILIAUSKAITĖ 2005 m. Vilniaus universiteto 
Filosofijos fakultete apgynė humanitarinių mokslų srities 

filosofijos krypties daktaro disertaciją, nuo 2006 m. 
dėsto Vilniaus Gedimino technikos universitete.

Moksliniai interesai: politinė filosofija, lošimų teorija 
(Game Theory), medijų, lyčių ir kultūros studijos, 

socialinė inžinerija, poststruktūralizmas.

ISBN 978-609-476-249-9

9 786094 762499

Jolita Linkevičiūtė-Rimavičienė

Kilmės įrašas
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ISBN 978-609-476-207-9

9 7 8 9 9 5 5 2 8 7 5 5 19 7 8 6 0 9 4 7 6 2 0 7 9

Nida Vasiliauskaitė 

Racionalumas ar teisingumas? 
(Post)moderni utopija XX a. 
pabaigos politinėje filosofijoje
Monografija

Monografijos medžiagą galima panaudoti Lietuvos mokslo 
institucijose filosofijos, politologijos ir sociologijos specia-
lybių programose, dėstant politinės filosofijos, socialinės 
filosofijos, postmodernios filosofijos, metafilosofijos, etikos, 
RPT, lošimų teorijos ir socialinės evoliucijos teorijos kursus. Ji 
gali būti pravarti mokslininkams, kurie domisi racionaliu po-
litinio elgesio modeliavimu, racionalaus konsensuso proble-
ma, politinio racionalizmo ir socialinio reliatyvizmo kolizijomis 
bei postmodernia politine filosofija, racionalumo, teisingumo 
ir moralės santykiu, politinės filosofijos metodologinėmis 
problemomis, lošimų teorijos taikymo politinėje ir socialinėje 
filosofijoje galimybėmis. Taip pat ji skirta visiems, kam įdo-
mus mąstymas apie valstybę ir žmonių buvimą kartu.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2020. 160 p.
ISBN 978-609-476-249-9
eISBN 978-609-476-248-2
https://doi.org/10.20334/2020-042-M

Jolita Linkevičiūtė-Rimavičienė 

Kilmės įrašas. Komunikacija ir 
kultūrų hibridizacija Lietuvoje 
Monografija

Monografijoje nagrinėjama metadiskurso – didžiojo istorinio pa-
sakojimo, kuriuo save įrašo tauta į istoriją, – reikšmė ir globaliame 
pasaulyje iškylanti būtinybė perskaityti lietuvių sukurtą naratyvą 
„Aušroje“ (1883) naujai. Tekstu užrašyta kultūrinė tapatybė yra 
susijusi su bendruomenės kolektyvine atmintimi ir sąmone, mitais, 
simboliais, žmonių tarpusavio ryšiais: su savimi, kaimynais, kito-
mis valstybėmis. Keliamas klausimas, kokią reikšmę dabarčiai turi 
bendros lietuvių ir lenkų istorinės patirties užmarštis? Kultūros 
semiotika leidžia suprasti konkrečios kultūros pasaulėvaizdį ir kul-
tūrinį kontekstą, o semiotinis tyrimas – tekstą nagrinėti iš vidaus. 
Retoriškai klausiama, ar toks tekstas, formavęs tapatybės logiką 
ir savasties būtinybę kolonizavimo metu, neįtvirtino kultūrų hi-
bridizacijos ir neįvardijo kolonijinio subjekto, veikiančio dabartyje, 
vaidmens? Subjektas (individas, tauta) konstruoja save per skir-
tumą ir todėl jam reikia kokio nors kito / kitų tam, kad imtų semio-
tiškai egzistuoti. Knygos skyriuose parodoma, kaip toks tapsmas 
gali tapti dvilypis, susidūrus su asimiliavimo kaltinimu ir išstūmimo 
veiksmu. Aptariama ir gretinama keletas tekstų: Motiejaus Strij-
kovskio „Kronika“ ir Alberto Vijūko-Kojelavičiaus „Lietuvos istorija“, 
Teodoro Narbuto „Lietuvos istorija“, juridinis diskursas – 1791 m. 
gegužės 3-iosios Konstitucija, Abiejų Tautų tarpusavio įsipareigo-
jimas, kuriuose „iki“ „Aušros“ programos buvo aprašyta lietuvių 
tautos ir istorijos genealogija.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2019. 284 p.
ISBN 978-609-476-207-9
eISBN 978-609-476-208-6
https://doi.org/10.20334/2019-038-M

https://doi.org/10.20334/2020-042-M
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Jūratė Sužiedelytė Visockienė 

Arūnas Būga 

Arminas Stanionis 

Eimuntas Kazimieras Paršeliūnas 

Povilas Viskontas

UNESCO PASAULIO 
PAVELDAS:

STRUVĖS GEODEZINIS 
LANKAS  
Matavimai, analizė, 
išsaugojimas 
ir įamžinimas

VILNIAUS GEDIMINO  TECHNIKOS  UNIVERSITETAS

VGTU leidykla TECHNIKA

Vilnius

M o n o g r a f i j a

Jūratė Sužiedelytė Visockienė 
Arūnas Būga 
Arminas Stanionis 
Eimuntas Kazimieras Paršeliūnas 
Povilas Viskontas

UNESCO PASAULIO 
PAVELDAS:

STRUVĖS GEODEZINIS 
LANKAS  
Matavimai, analizė, 
išsaugojimas 
ir įamžinimas
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Pranciškus Juškevičius 
Vidualdas Valeika 

Lietuvos miestų susisiekimo 
sistemos. Vilnius 
Monografija

Monografijoje kompleksiškai analizuojama Vilniaus mies-
to susisiekimo sistema ir jos raidos procesai, susiformavę 
1980–2018 m. keičiantis rinkos santykiams bei gyvenimo 
būdui. Pristatoma ir vertinama šiandieninė jos formavimo 
politika, miesto išorės susisiekimo ir vidaus gatvių tinklo 
plėtra, struktūra ir augimo tendencijos, aptariamas trans-
porto parkas, jo mobilumas bei priežiūros galimybės, dėsto-
mi bendri eismo saugumo klausimai. Taip pat pateikti trans-
porto natūrinių tyrimų duomenys, iliustruojantys esamą 
Vilniaus susisiekimo sistemos padėtį, atlikti perspektyvūs 
transporto skaičiavimai, įvertinta esama padėtis ir pasiū-
lyti esminiai transporto sektoriaus prioritetai bei priemonės 
eismo sistemai tobulinti ir plėsti. Monografija iliustruota au-
torių parengtomis skaitmeninėmis schemomis, kurios leidžia 
geriau įvertinti analizuojamus Vilniaus miesto susisiekimo 
sistemos elementus ir įtaką jiems. Knyga skirta specialis-
tams ir visiems besidomintiems, miestų susisiekimo siste-
momis ir jų plėtra.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2019. 240 p.
ISBN 978-609-476-220-8
eISBN 978-609-476-219-2
https://doi.org/10.20334/2019-041-M

Jūratė Sužiedelytė Visockienė, Arūnas Būga 
Arminas Stanionis, Eimuntas Kazimieras 
Paršeliūnas, Povilas Viskontas 

UNESCO pasaulio paveldas: 
Struvės geodezinis lankas. 
matavimai, analizė,  
išsaugojimas ir įamžinimas
Monografija

Leidinyje išsamiai išnagrinėtas istoriškai aktualus objektas – 
Struvės geodezinis lankas. Tai 2820 km besitęsianti trianguliaci-
jos tinklo grandinė, skirta tiksliam Žemės dienovidinio lanko ilgiui 
nustatyti ir apskaičiuoti pagal elipsoido parametrus, kurie geriau-
siai atitinka Žemės formą ir dydį. 2005 m. Jungtinių Tautų švieti-
mo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO) Struvės geodezinį 
lanką įtraukė į Pasaulio paveldo objektų sąrašą. Šios monografi-
jos tikslas – skleisti informaciją apie šį unikalų objektą, supažin-
dinti skaitytojus su mokslininkais, vykdžiusiais matavimus, ir šiuo 
metu susidariusia situacija. Leidinyje nagrinėjama Struvės geode-
zinio lanko sudarymo istorija, pristatomi mokslininkai, vykdę šiuos 
mokslinius darbus, jų taikyti matavimo metodai ir naudoti prie-
taisai, pasiektas matavimų tikslumas. Paveldo objektu rūpinasi 
Tarptautinis koordinacinis komitetas, todėl monografijoje pateikti 
jo veiklos rezultatai ir perspektyvos. Naudojantis rėmėjų parama, 
sudaryti ir aprašyti SGL trijų punktų erdviniai (3D) modeliai. Sklai-
dai didinti sukurtas internetinis puslapis.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2019. 148 p.
ISBN 978-609-476-176-8
eISBN 978-609-476-175-1
https://doi.org/10.20334/2019-006-M

https://doi.org/10.20334/2019-041-M
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ISBN 978-609-476-112-6

9 7 8 6 0 9 4 7 6 1 2 6 3

Intelektinis potencialas: globalizacija ir žiniom
is grindžiam

os visuom
enės kūrim

as

K O L E K T Y V I N Ė  M O N O G R A F I J A

B O R I SA S  M E L N I K A S
R Ū TA BA N E L I E N Ė
E U G E N I J U S  C H L I V I C K A S
A RT Ū R A S  JA K U BAV I Č I U S
L I U D M I L A LO BA N OVA
E I G I R DA S  Ž E M A I T I S

Kolektyvinėje monografijoje kompleksiškai nagrinėjami šiuolaikinės visuomenės inte-
lektinio potencialo ugdymo ir plėtojimo, taip pat intelektinės veiklos aktyvinimo pro-
cesai ir problemos, atsižvelgiant į globalizacijos bei žiniomis grindžiamos visuomenės 
ir žinių ekonomikos kūrimo reikmes ir iššūkius. Aptariama šiuolaikinės visuomenės 
intelektinio potencialo bei jo ugdymo ir plėtojimo, taip pat intelektinės veiklos sam-
prata. Detaliai apibūdinami intelektinio potencialo raidos ir kaitos dėsningumai.

Tiek šiuolaikinės visuomenės intelektiniam potencialui ugdyti ir plėtoti, tiek inte-
lektinei veik lai aktyvinti kaip itin reikšmingi aplinkos procesai yra nagrinėjami etikos 
ir moralės nuostatų kaitos reiškiniai, taip pat kultūros ir aukštojo mokslo sektoriams 
būdingi raidos procesai, ypatumai ir pokyčių tendencijos, parodytas šių sektorių vaid
muo ugdant ir plėtojant intelektinį potencialą ir reaguojant į globalizacijos bei žiniomis 
grindžiamos visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimo iššūkius. Atskleidžiamas šiuolai-
kinis požiūris į žmogiškuosius išteklius, jų raidą ir vadybos tobulinimą. Pažymėta, kad 
svarbiausias intelektinio potencialo plėtojimo bei intelektinės veiklos aktyvinimo re-
zultatas yra inovacijos ir ženklus inovacinės veiklos masto ir tempo padidėjimas.

Kompleksiškai išnagrinėti inovaciniai procesai, išryškintos įvairios inovacijų skati-
nimo galimybės ir perspektyvos. Detaliai analizuojami įvairūs kūrybos reiškiniai, paro-
dyta kūrybinių gebėjimų svarba. Aptariami socialiniai ir ekonominiai pokyčiai, kuriuos 
nulemia įvairios intelektualizacijos aplinkybės. Prioritetinis dėmesys skiriamas mokslo 
ir technologijų pažangai, ypač plėtojant aukštąsias technologijas ir aukštųjų technolo-
gijų sektorių, taip pat kūrybinėms industrijoms, ekonomikai ir verslui intelektualizuo-
ti. Nagrinėjami šiuolaikiniai darnios plėtros, tvarumo, taip pat saugumo siekiai, ypač 
turint tikslą plėtoti intelektinį potencialą ir aktyvinti intelektinę veiklą. Monografijoje 
apibendrinta autorių atliktų ilgamečių tyrimų medžiaga.

Ši monografija yra skiriama visuomenės švietimui, naujų idėjų apie globalizaciją, žinio-
mis grindžiamą visuomenę bei žinių ekonomiką, intelektinę veiklą, inovacijas ir moks-
lo bei technologijų pažangą sklaidai. Kolektyvinės monografijos medžiaga gali būti 
panaudota universitetinėse ekonomikos ir vadybos, taip pat technikos ir technologijų 
profilio bei kitose studijose.

ISBN 9786094761263

Tomas Mitkus – VGTU Fundamentinių mokslų fakulteto Grafi nių 
sistemų katedros lektorius, dėsto studentams animacijos 
pagrindus, yra publikavęs daugiau nei 10 mokslinių straipsnių 
animacijos, komiksų ir komunikacijos temomis. Tomo grafi kos 
darbų galima aptikti tokiuose lietuviškuose fi lmuose kaip „Tadas 
Blinda. Pradžia“, „Valentinas vienas“, „Kaip pavogti žmoną“, 
„Valentinas už durų“ bei amerikiečių kanalo „ABC News“ 
TV seriale „Informatoriai“ (angl. The Assets). Tomas yra lietuviškų 
istorinių komiksų serijos „Leičiai“ bei komikso „Vilko valanda. 
Sidabras. Nuotykiai Arizonoje“ bendraautoris ir iliustratorius.
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Tomas MItkus
VaIda NedzINskaItë-MITKë

Vaida Nedzinskaitė-Mitkė – VGTU Kūrybinių industrijų fakulteto 
Pramogų industrijų katedros lektorė. Studentams dėstydama 
studijų dalyką kompleksinis projektas, atskleidžia kūrybinio 
projekto valdymo ir administravimo pagrindus bei subtilybes. 
Vaida taip pat yra MB „Studio Mitkus“ įkūrimo partnerė bei 
projektų vadovė, koordinuojanti ir įgyvendinanti įvairius kūrybinius 
projektus, iš kurių minėtini šie: istorinių komiksų serijos „Leičiai“ 
įgyvendinimas, trumpo metro animacijos „Akmens ir garo miestai“ 
prodiusavimas, kultūros tyrimo „Lietuvos animacijos industrijos 
analizė ir plėtros galimybių vertinimas“ organizavimas ir kt. 

Borisas Melnikas, Rūta Banelienė 
Eugenijus Chlivickas, Artūras Jakubavičius 
Liudmila Lobanova, Eigirdas Žemaitis

Intelektinis potencialas: 
globalizacija ir žiniomis 
grindžiamos visuomenės kūrimas 
Kolektyvinė monografija

Kolektyvinėje monografijoje kompleksiškai nagrinėjami šiuolaiki-
nės visuomenės intelektinio potencialo ugdymo ir plėtojimo, taip 
pat intelektinės veiklos aktyvinimo procesai ir problemos, atsi-
žvelgiant į globalizacijos bei žiniomis grindžiamos visuomenės ir 
žinių ekonomikos kūrimo reikmes bei iššūkius. Aptariama šiuolai-
kinės visuomenės intelektinio potencialo bei jo ugdymo ir plėto-
jimo, taip pat intelektinės veiklos samprata. Detaliai apibūdinami 
intelektinio potencialo raidos ir kaitos dėsningumai.

Tiek šiuolaikinės visuomenės intelektiniam potencialui ugdyti ir 
plėtoti, tiek intelektinei veiklai aktyvinti kaip itin reikšmingi aplin-
kos procesai yra nagrinėjami etikos ir moralės nuostatų kaitos 
reiškiniai, taip pat kultūros ir aukštojo mokslo sektoriams būdin-
gi raidos procesai, ypatumai ir pokyčių tendencijos, parodytas 
šių sektorių vaidmuo ugdant ir plėtojant intelektinį potencialą ir 
reaguojant į globalizacijos bei žiniomis grindžiamos visuomenės 
ir žinių ekonomikos kūrimo iššūkius. Atskleidžiamas šiuolaikinis 
požiūris į žmogiškuosius išteklius, jų raidą ir vadybos tobulinimą. 
Pažymėta, kad svarbiausias intelektinio potencialo plėtojimo bei 
intelektinės veiklos aktyvinimo rezultatas yra inovacijos ir žymus 
inovacinės veiklos masto ir tempo padidėjimas.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2018. 432 p.
ISBN 978-609- 476-126-3
eISBN 978-609-476-125-6
https://doi.org/10.20334/ 2018-032-M

Tomas Mitkus 
Vaida Nedzinskaitė-Mitkė

Animacijos industrija Lietuvoje: 
analizė ir galimybės
Monografija

Monografijoje autoriai pateikia pirmojo per Lietuvos nepri-
klausomybės laikotarpį nacionaliniu lygmeniu atlikto tyrimo, 
kurio tikslas – surinkti ir susisteminti duomenis apie Lietu-
vos animacijos industrijos padėtį, tendencijas ir iššūkius bei 
metodiškai prisidėti prie Lietuvos animacijos industrijos for-
mavimo ir sistemingo plėtros įgyvendinimo, rezultatus. Dar-
be analizuojami įvairūs duomenys apie Lietuvos animacijos 
studijų veiklą, taip pat susistemintai lietuvių kalba pateikia-
ma pagrindinė teorinė ir praktinė informacija apie globalius 
animacijos procesus. Monografijoje apibendrinti tyrimų re-
zultatai laikytini svarbiais, kuriant išvystytą ir konkurencin-
gą Lietuvos animacijos, kaip integralaus kūrybinių industrijų 
segmento, industriją. Knygoje pateikiama medžiaga, pasiūly-
mai ir rekomendacijos, skirtos Lietuvos animacijos industrijos 
atstovams, kultūros politikos sudarytojams ir akademinėms 
institucijoms, rengiančioms animacijos specia listus. Šios 
monografijos turinys taip pat turėtų būti įdomus ir naudin-
gas studentams, planuojantiems savo karjerą animacijos 
industrijoje.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2018. 156 p.
ISBN 978-609-476-129-4
eISBN 978-609-476-128-7
https://doi.org/10.20334/2018-038-M
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Personalizuoto   
mokymosi   
metodai ir 
technologijos

J e v g e n i J  K u r i l o v

ISBN 978-609-476-154-6

9 7 8 6 0 9 4 7 6 1 5 4 6

dr. jevgenij  kurilov  – VGTU Fundamentinių mokslų fakulteto Informacinių tech-
nologijų katedros profesorius, aukšto tarptautinio lygio mokslininkas (pagal Lietuvos 
mokslo tarybos apibrėžtį), vienas geriausių Lietuvos mokslininkų informatikų ir edukologų. 

Išspausdino per 140 mokslo publikacijų, iš jų – keliasdešimt straipsnių Clarivate Analy-
tics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį, iš jų absoliuti 
dauguma – žurnaluose, išleistuose užsienio leidyklų ir aukščiausio rango Q1 kvartilės žur-
naluose. Šie straipsniai cituojami daugelyje prestižinių mokslo žurnalų. 2018 m. h indek-
sas Web of Science duomenų bazėje – 15. 

Dr. J. Kurilov yra trijų monografijų bei kitų knygų autorius ir bendraautoris. Skaitė 
pranešimus daugiau kaip 50 mokslo konferencijų el. mokymosi tematika, 15 tarptautinių 
konferencijų pelnė geriausio straipsnio apdovanojimus, dviejose tarptautinėse konfe-
rencijose buvo kviestinis pranešėjas. 

Mokslinių interesų sritys: informatikos inžinerija, edukologija, elektroninis mokyma-
sis, edukacinė psichologija. 2008 m. apgynė informatikos inžinerijos mokslo krypties 
disertaciją „Švietimo išteklių ir paslaugų skaitmeninės bibliotekos sudedamųjų dalių są-
veikumo problemos“.

Monografijos autorius yra mokymosi personalizavimo, naudojant intelektines tech-
nologijas, tyrimų pradininkas ir lyderis Lietuvoje.

Dr. J. Kurilov yra daugelio tarptautinių ekspertinių organizacijų narys, įtakingų tarp-
tautinių mokslo žurnalų (iš jų per 30 – Web of Science duomenų bazės žurnalų, turinčių ci-
tavimo rodiklį) redkolegijų narys, kviestinis redaktorius, recenzentas, per 30 tarptautinių 
mokslo projektų el. mokymosi tematika („Horizon 2020“, FP7 ir kt.) vadovas ir dalyvis.

Mokslininko mokslinė biografija įtraukta į daugelį prestižinių Lietuvos ir tarptautinių 
žinynų, pvz., „Who’s Who in Science and Engineering“ (JAV, 2016–2017), „Kas yra kas 
Lietuvoje. Šimtmečio leidimas (2018)“, „Who’s Who in the World“ (JAV, 2014–2019)“. 
2015 m. Kembridžo (Jungtinė Karalystė) tarptautinis biografijos centras suteikė jam gar-
bės mokslo profesoriaus vardą, kelis kartus ši organizacija išrinko jį į geriausių pasaulio 
mokslininkų šimtuką (2014, 2015). 
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Jevgenij Kurilov

Personalizuoto mokymosi 
metodai ir technologijos
Monografija

Monografijoje susisteminti ir apibendrinti moksliniai tyri-
mai, atlikti autoriaus 2009–2018 metais. Joje naudojami 
autoriaus tyrimų rezultatai, kurie yra paskelbti daugiau nei 
100 mokslo publikacijų. Monografijos tikslas – išnagrinėti, 
kaip personalizuoto mokymosi metodais ir išmaniosiomis 
technologijomis patobulinti visų pakopų švietimo kokybę ir 
efektyvumą. Šie tyrimai yra tarpdalykiniai – informatikos in-
žinerijos, matematikos, edukologijos ir psichologijos mokslo 
krypčių.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2018. 162 p.
eISBN 978-609-476-153-9
https://doi.org/10.20334/2018-051-M

https://doi.org/10.20334/2018-051-M


VADOVĖLIAI

Visas spausdintas VILNIUS TECH knygas galite įsigyti  
mūsų el. parduotuvėje https://eshop.vilniustech.lt/,  
išleistas elektroniniu formatu – https://ebooks.vilniustech.lt

VILNIUS TECH įkvepia ir ugdo talentus: pilietiškas, atsakingas, kū-
rybingas ir konkurencingas asmenybes, gebančias keistis ir keisti 
aplinką, telkti bendruomenes pokyčiams, veikti siekiant visuome-
nės ekonomikos, kultūros ir socialinės gerovės bei technologijų pa-
žangos. Užtikrintas mokslo ir studijų proceso aprūpinimas technine 
literatūra, sukurta neribota galimybė įsisavinti universitetuose dės-
tomus dalykus juose studijuojantiems studentams prisideda prie 
technikos mokslų pažangos bei šalies vystymosi. Kuriama interak-
tyvi prieiga prie technikos mokslų ekspertų parengtų spausdintų 
ir elektroninių leidinių užtikrina ne tik pasaulinę studijų ir mokslo 
kokybę Lietuvoje, bet ir suteikia galimybes šalies įmonėms laiku 
diegti pažangius techninius sprendimus, tai daro teigiamą poveikį 
šalies vystymuisi. 
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Ivona Baranovskaja

Film. Cinema. Screen.  
Focus on the English language
2-oji pataisyta ir papildyta laida

Vadovėlis

Vadovėlis skirtas anglų kalbos kūrybinių industrijų, pramo-
gų industrijų ir kitų susijusių specialybių studentams mo-
kyti. Knygoje pateikta leksinė medžiaga skirta profesiniams 
bei komunikaciniams kalbos gebėjimams ugdyti ir stiprinti. 
Tekstai šiame leidinyje yra pritaikyti ir sutrumpinti, kiekvie-
nas iš jų apima praktines užduotis: leksikos, kalbėjimo, rašy-
mo ir klausymo / žiūrėjimo. Papildytas leidinys taip pat siūlo 
įsitraukti į interaktyvias ir žaidybines užduotis. Studentai 
skatinami prisidėti prie savo profesinio ugdymosi skaityda-
mi papildomus tekstus ir straipsnius tam tikra nagrinėja-
ma tema, žiūrėdami internetinius pokalbius-pristatymus ir 
įsisavindami specifinį žodyną, naudodamiesi specialiu filmo 
terminų žodynu su anglų kalbos apibrėžtimis.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2021. 274 p.
ISBN 978-609-476-269-7
eISBN 978-609-476-268-0
https://doi.org/10.20334/2021-014-S

� e textbook Film. Cinema. Screen. Focus on the English 
Language is aimed at teaching English to university stu-
dents of Creative Industries, Entertainment Industries and 
the related fi elds. It provides lexical material for the develo-
pment and consolidation of professional and communicati-
ve language skills. � e present edition includes adapted and 
abridged texts which are followed by practical assignments 
such as lexical, speaking, writing and listening/watching 
tasks. � e second edition also off ers engagement in inte-
ractive and playful tasks. Students are encouraged to furt-
her their professional development by reading supplemen-
tary texts and articles on the subject in question, watching 
online talk presentations, and mastering their professional 
vocabulary by consulting a glossary of fi lm terms along with 
English defi nitions.

Vadovėlis Film. Cinema. Screen. Focus on the English Lan-
guage skirtas anglų kalbos kūrybinių industrijų, pramogų 
industrijų ir kitų susijusių specialybių studentams moky-
ti. Knygoje pateikta leksinė medžiaga skirta profesiniams 
bei komunikaciniams kalbos gebėjimams ugdyti ir stiprinti. 
Tekstai šiame leidinyje yra pritaikyti ir sutrumpinti, kiekvie-
nas iš jų apima praktines užduotis: leksikos, kalbėjimo, rašy-
mo ir klausymo / žiūrėjimo. Papildytas leidinys taip pat siūlo 
įsitraukti į interaktyvias ir žaidybines užduotis. Studentai 
skatinami prisidėti prie savo profesinio ugdymosi skaityda-
mi papildomus tekstus ir straipsnius tam tikra nagrinėjama 
tema, žiūrėdami internetinius pokalbius-pristatymus ir įsisa-
vindami specifi nį žodyną, naudodamiesi specialiu fi lmo ter-
minų žodynu su anglų kalbos apibrėžtimis.

IVONA BARANOVSKAJA

Film. 
Cinema. 

Screen. 
Focus on the English language
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 ISBN 978-609-476-269-7
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Ivona Baranovskaja, graduated from Vilnius Pedagogical Univer-
sity (at present Lithuanian University of Educational Sciences) and 
Vilnius University, has a BA degree in English Philology and an MA 
degree in English Linguistics respectively. She has also graduated 
from Vilnius Gediminas Technical University and has an MA degree 
in Communication. She has been lecturing at the Department of 
Foreign Languages at VGTU since 2008, specializing in English for 
Specifi c Purposes. She currently teaches English to students of 
Creative Industries and Entertainment Industry. 

Ivona Baranovskaja baigė Vilniaus pedagoginį universitetą (da-
bar Lietuvos edukologijos universtetas) ir Vilniaus universitetą, 
kuriuose atitinkamai įgijo anglų fi lologijos bakalauro ir anglų lin-
gvistikos magistro laipsnius. Taip pat ji baigė Vilniaus Gedimino 
technikos universitetą ir įgijo komunikacijos magistro laipsnį. Nuo 
2008 metų autorė dėsto specialybės anglų kalbą Užsienio kalbų 
katedroje. Šiuo metu dėsto kūrybinių industrijų ir pramogų indus-
trijos studijų programų studentams. M

oksliniai tyrim
ai ir inovacijos 

inform
atikos m

oksluose
Diana K

ALIBATIEN
Ė 

Rūta SIM
AN

AVIČIEN
Ė

Rūta SIMANAVIČIENĖ yra Vilniaus Gedimino technikos uni-
versiteto (VILNIUS TECH) Fundamentinių mokslų fakulteto 
Matematinės statistikos katedros docentė. 2012 m. apgynė 
daktaro disertaciją tema „Kiekybinių daugiatikslių sprendi-
mo priėmimo metodų jautrumo analizė“ ir jai buvo suteiktas 
technologijos mokslų (T 007) daktaro laipsnis. 2015 m. jai 
buvo suteiktas technologijos mokslų docento pedagoginis 
vardas. Ji yra daugiau nei 13 mokslinių straipsnių ir vadovė-
lio „Diferencialinis skaičiavimas“ bendraautorė. Skaito mate-
matinės statistikos ir informacinių sistemų katedros studijų 
dalykų paskaitas bakalaurams ir magistrantams, vadovauja 
baigiamiesiems darbams, dalyvauja studijų ir moksliniuose 

projektuose, yra Matematinės statistikos katedros studijų programų komitetų narė. 
Rūta yra Lietuvos matematikų draugijos ir Kompiuterininkų sąjungos narė. Ji recen-
zuoja mokslinius bei studijų darbus.

Mokslinės veiklos kryptis: matematinių metodų taikymas inžinerinių ir socialinių moks-
lų uždaviniams spręsti.

  ISBN 978-609-476-280-2

9 7 8 9 9 5 5 2 8 7 5 5 19 7 8 6 0 9 4 7 6 2 8 0 2

Diana KALIBATIENĖ
Rūta SIMANAVIČIENĖ

Moksliniai tyrimai ir 
inovacijos informatikos 
moksluose

Diana KALIBATIENĖ yra Vilniaus Gedimino technikos univer-
siteto (VILNIUS TECH) Fundamentinių mokslų fakulteto In-
formacinių sistemų katedros profesorė. 2009 m. ji apgynė 
daktaro disertaciją tema „Ontologijų naudojimo verslo tai-
syklių rinkiniui formuoti tyrimas“ ir jai suteiktas technolo-
gijos mokslų (T 007) daktaro laipsnis. 2013 m. jai suteiktas 
technologijos mokslų docento pedagoginis vardas. Ji yra 
daugiau negu 45 mokslinių straipsnių ir vadovėlio „Šiuolaiki-
nės duomenų bazės“ bendraautorė. Šiuo metu D. Kalibatienė 
skaito programų sistemų inžinerijos paskaitas bakalaurams 
ir magistrantams, vadovauja doktorantams, dalyvauja studi-
jų ir moksliniuose projektuose, dalyvavo rengiant informaci-

nių ir programų sistemų bakalauro studijų programas ir yra jų programų komitetų narė, 
vadovauja Informacinių sistemų programų inžinerijos  magistrantūros studijų progra-
mai. Ji skaitė paskaitas Palermo universitete (Sicilija, Italija), La Lagunos universitete 
(Tenerifė, Ispanija) ir Ruse universitete (Ruse, Bulgarija). Šiuo metu D. Kalibatienė yra 
žurnalo Applied Sciences specialaus numerio kviestinis redaktorius. Ji aktyviai recen-
zuoja mokslinius straipsnius, projekto paraiškas ir kitus mokslinius bei studijų darbus.

Jos mokslinės veiklos kryptys yra šios: verslo taisyklėmis ir ontologija grindžiamų in-
formacinių sistemų modeliavimas ir kūrimas; žiniomis grindžiamų daugiatikslių dina-
minių verslo procesų modeliavimas ir simuliacija; daugiakriterių sprendimų priėmimo 
metodų taikymas inžinerinių mokslų uždaviniams spręsti; neraiškiųjų aibių teorijos tai-
kymas įvairių dalykinių sričių kokybės sąvokai modeliuoti, planuoti ir prognozuoti.

Diana Kalibatienė 
Rūta Simanavičienė

Moksliniai tyrimai ir inovacijos 
informatikos moksluose
Vadovėlis

Vadovėlis yra skiriamas plačiai informatikos mokslų studijų 
krypčių grupės akademinei bendruomenei siekiant praplėsti 
ir pagilinti žinias mokslinių tyrimų ir inovacijų temomis, taip 
suteikiat galimybę jiems sėkmingai dalyvauti bei savaran-
kiškai atlikti mokslinius tyrimus, kurti bei diegti inovacijas, 
atitinkančias visuomenės poreikius, taikant šiuolaikinius 
mokslinių tyrimų metodus ir technikas.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas,  2021. 416 p.
ISBN 978-609-476-280-2
eISBN 978-609-476-281-9
https://doi.org/10.20334/2021-053-S

https://doi.org/10.20334/2021-053-S
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Valdymo 
apskaita

Irena DANILEVIČIENĖ

Valdym
o apskaita

Irena DAN
ILEVIČIEN

Ė

Irena DANILEVIČIENĖ yra Vilniaus Gedimino technikos univer-
siteto (VILNIUS TECH) Verslo vadybos fakulteto Finansų in-
žinerijos katedros docentė. 2019 m. apgynė daktaro diser-
taciją tema „Darbo apmokėjimo, užimtumo ir produktyvumo 
sąveika“ ir jai buvo suteiktas socialinių mokslų srities eko-
nomikos mokslo krypties (S 004) daktaro laipsnis. Ji yra 
daugiau nei 40 mokslinių straipsnių autorė ir bendraautorė. 
Skaito � nansų inžinerijos katedros studijų dalykų paskai-
tas bakalaurams ir magistrantams, vadovauja baigiamie-
siems darbams, aktyviai recenzuoja mokslinius straipsnius 
ir kitus mokslinius bei studijų darbus.

Jos mokslinės veiklos kryptys yra: valdymo apskaitos informacijos taikymas priimant 
verslo sprendimus; darbo apmokėjimo įtakos užimtumui ir produktyvumui vertinimas.

Vadovėlis skirtas socialinių ir kitų mokslų studijų krypčių studentams, kurie stu-
dijuoja valdymo apskaitą. Vadovėlis padės supažindinti studentus su valdymo 
apskaita, kurios pagrindinis tikslas yra pateikti apskaitinę informaciją visų lygių 
vadovams ir vadybininkams. Studentai įgis naudingų žinių ir išsiugdys gebėjimus, 
būtinus taikant valdymo apskaitą, kaupiant, klasi� kuojant, apibendrinant ir atas-
kaitose atspindint informaciją, kuri padeda vadovams priimti pagrįstus planavimo, 
kontrolės ir funkcionavimo rodiklių vertinimo sprendimus ir pasiekti užsibrėžtus 
veiklos rezultatus.

  ISBN 978-609-476-282-6

9 7 8 9 9 5 5 2 8 7 5 5 19 7 8 6 0 9 4 7 6 2 8 2 6

Valdym
o apskaita

Valdym
o apskaita

Tomas Mitkus 
Vaida Nedzinskaitė-Mitkė

Animacijos 
pagrindai

Irena Danilevičienė 

Valdymo apskaita
Vadovėlis

Vadovėlis skirtas socialinių ir kitų mokslų studijų krypčių 
studentams, kurie studijuoja valdymo apskaitą. Vadovėlis 
padės supažindinti studentus su valdymo apskaita, kurios 
pagrindinis tikslas – pateikti apskaitinę informaciją visų 
lygių vadovams ir vadybininkams. Studentai įgis naudingų 
žinių ir išsiugdys gebėjimus, būtinus taikant valdymo aps-
kaitą, kaupiant, klasifikuojant, apibendrinant ir ataskaitose 
atspindint informaciją, kuri padeda vadovams priimti pa-
grįstus planavimo, kontrolės ir funkcionavimo rodiklių verti-
nimo sprendimus bei pasiekti užsibrėžtus veiklos rezultatus.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2021. 212 p.
ISBN 978-609-476-282-6
eISBN 978-609-476-283-3
https://doi.org/10.20334/2021-054-S

Tomas Mitkus 
Vaida Nedzinskaitė-Mitkė

Animacijos pagrindai
Vadovėlis

Šiame vadovėlyje pateikiama pagrindinė informacija apie 
animacijos kūrybą, gamybą bei animacinių projektų val-
dymą. Skaitytojas supažindinamas su pagrindinėmis ani-
macijos koncepcijomis bei terminais, taip pat pateikiama 
glausta animacijos industrijos istorinė raida bei pristatomos 
svarbiausios industrijos tyrimų įžvalgos ir prognozės. Su-
pažindinama su svarbiausia animacijos gamybos teorija bei 
praktika, pagrindinis dėmesys skiriamas globalioje animaci-
jos industrijoje nusistovėjusiai didžiulių animacijos projektų 
valdymo praktikai. Pristatomi pagrindiniai animacijos meno 
kūrybos aspektai, pagrindinės animacijos specialybės bei jų 
darbo specifika.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2020. 212 p.
ISBN 978-609-476-246-8
eISBN 978-609-476-247-5
https://doi.org/10.20334/2020-038-S

https://doi.org/10.20334/2021-054-S
https://doi.org/10.20334/2020-038-S
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VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

Nijolė Batarlienė
Aldona Jarašūnienė

Vadovėlis

Vilnius 2020

Intelektinės 
technologijos 
transporte

Intelektinės tehnologijos transporte

ISBN 978-609-476-251-2

Nijolė Batarlienė
Aldona Jarašūnienė

Intelektinės
tehnologijos
transporte

Antanas Savickas

Aviacinės ryšio sistemos
Vadovėlis 

Pagrindinis orlaivių pilotavimo tikslas yra saugus skrydis. 
Kasmet daugėjant skrendančių orlaivių, lakūnai turi laiky-
tis nustatytų skrydžio trajektorijos tikslumo reikalavimų, 
kad išvengtų pavojingo orlaivių suartėjimo ore. Orlaivyje yra 
visos skrydžiui reikalingos ryšio ir navigacijos sistemos, la-
kūnai privalo gebėti jas naudoti. Saugūs ir ekonomiški skry-
džiai galimi tik lakūnams turint patikimą ir kokybišką ryšį su 
skrydžių valdymo centrais. Oro eismo vadybai reikia ryšio 
tarp skrydžių valdymo centrų.

Knygoje pateikiama žinių apie aviacinių ryšio sistemų veiki-
mo principus, jų parametrus ir jų naudojimą oro eismo va-
dyboje. Šios žinios reikalingos visų sričių aviacijos specia-
listams, nes aviacinių prietaisų, navigacijos ir ryšio sistemų 
veikimo teorijos daug kuo panašios.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2020. 424 p.
ISBN 978-609-476-239-0
eISBN 978-609-476-238-3
https://doi.org/10.20334/2020-029-S

Nijolė Batarlienė 
Aldona Jarašūnienė

Intelektinės technologijos 
transporte
Vadovėlis 

Vadovėlyje analizuojamos intelektinių technologijų taikymo 
galimybės transportavimo procese, jų architektūra bei in-
telektinė logistika. Išsamiai išnagrinėti pagrindiniai įgyven-
dinti ir įgyvendinami intelektinių technologijų projektai kelių, 
geležinkelių, oro bei vandens transporte, analizuojama, kaip 
intelektinės technologijos diegiamos viešajame bei įvairiarū-
šiame transporte.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2020. 408 p. 
ISBN 978-609-476-251-2
eISBN 978-609-476-250-5
https://doi.org/10.20334/2020-043-S

https://doi.org/10.20334/2020-029-S
https://doi.org/10.20334/2020-043-S
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ISBN 978-609-476-227-7

K
om

piuterių sandara. Procesoriaus ir atm
inties įrenginių veikim

o pagrindai

Kompiuterių   
sandara 
Procesoriaus ir atminties 
įrenginių veikimo pagrindai

Kęstutis Bar̃tnykas – Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto (VGTU) Elektroninių sistemų kate-
dros dėstytojas. 2003 m. VGTU įgijo elektronikos 
inžinerijos bakalauro laipsnį, 2005 m.  – elektro-
nikos inžinerijos magistro laipsnį. 2007 m. savo 
kvalifikaciją tobulino Lisabonos technikos uni-
versitete, Portugalijoje (Universidade Técnica de Lis-
boa, Instituto Superior Técnico). 2010 m. VGTU jam 
suteiktas technologijos mokslų srities elektros ir 
elektronikos inžinerijos mokslo krypties daktaro 
mokslo laipsnis.

K Ę S T U T I S  B A R T N Y K A S

V A D O V Ė L I S9 786094 762277

ALGIS  MICKŪNAS
TOMAS  KAČERAUSKAS

9 786094 762178

ISBN 978-609-476-217-8
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Kûrybos komunikacija
TOMAS KAČERAUSKAS – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fi-
losofijos ir kultūros studijų katedros profesorius, tyrinėjantis kūrybin-
gumo aspektus ir plėtojantis komunikacijos filosofiją bei kultūros fe-
nomenologiją. Monografijų Filosofinė poetika (2006), Tikrovė ir kūryba 
(2008), Individas istorinėje bendrijoje (2011), Kūrybos visuomenė (2014, 
2017), Šiapusybės regionai: 50 M. Heideggerio filosofijos klausimų (kartu 
su T. Vėželiu, 2016), Tarp komunikacijos teorijų per šimtą klausimų (an-
glų k., kartu su A. Mickūnu, 2020) ir romano Arkada (2006) autorius, 

išvertęs M. Heideggerio Būtį ir laiką (2014) bei paskelbęs per 120 straipsnių. Jo tekstai paskelbti ne tik lietuvių, bet ir anglų, 
rusų, vokiečių, lenkų, slovakų, latvių, ukrainiečių kalbomis Lietuvoje ir užsienyje.

ALGIS MICKŪNAS  – Ohajo universiteto (JAV) profesorius emeritas, 
tarptautiniu mastu pripažintas mokslininkas, plėtojantis šiuolaikinę 
Europos filosofiją, hermeneutiką, semiotiką, fenomenologiją, egzis-
tencializmą, politikos ir demokratijos teorijas. Jis yra įkūręs mokslo 
ir tarptautinių studijų centrų įvairiuose pasaulio universitetuose. 
1933 m. gimęs Pasvalio rajone, būdamas vienuolikmetis kartu su 
tėvais pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. – į JAV, dalyvavo Korėjos kare, 
vėliau studijavo Vokietijoje ir keliuose JAV universitetuose. Jis yra 
kviestinis profesorius Indijos, Japonijos, Jungtinių Arabų Emyratų, 

Gvatemalos, Lietuvos, Peru, Prancūzijos, Šveicarijos, Vokietijos ir kitų šalių universitetuose. A. Mickūnas yra paskelbęs 
per 40 monografijų ir per 1000 straipsnių įvairių pasaulio šalių moksliniuose žurnaluose.

Kūrybos komunikacija  –  tai pirmoji legendinio lietuvių filosofo profesoriaus Algio Mickūno paskaitų knyga. Ji sumanyta 
išradingai – kaip dialogas ir su skaitytojais (ypač buvusiais ir būsimais studentais), ir su antruoju jos autoriumi – profesoriumi 
Tomu Kačerausku, kurio komentarai bei klausimai dešinėje veikalo puslapių pusėje lydi užrašytų Algio Mickūno paskaitų 
tekstą. Knygoje kūrybingai komunikuojama ne tik slėpininga filosofijos prigimtis, bet ir įvairiausi filosofinio sąlyčio su pasaulio 
fenomenais pavidalai. Algis Mickūnas, jo paties teigimu, pasitelkdamas filosofiją mus moko paties pasaulio, o ne tik filosofijos, 
juolab konkrečių filosofinių teorijų: jis kūrybingai – kaip geba tik jis vienas – komunikuoja mums įstabų pasaulio grožį, žodžiu 
perkeldamas mus į egzotines šalis, tolimus laikus ar filosofiškai patirtos kasdienybės akimirkas. Gyvas Algio Mickūno kalbėjimas – 
kaip pačios personifikuotos filosofijos giesmė, grožiu nenusileidžianti senai lietuviškai dainai: užrašytame paskaitų tekste 
išgirstame šio nepakartojamo filosofinio bylojimo gyvu žodžiu aidą. Žaismingas mąstytojo filosofavimas – daugiasluoksnis kaip ir 
pats pasaulis: jei norime, galime grožėtis vien estetišku jo paviršiumi, bet juo pasigėrėję veikiausiai įsigeisime tyrinėti ir gelminius 
jo klodus. Dėl galimybės skaityti Algio Mickūno paskaitas dviem – paviršiaus ir gelmės – režimais ši knyga sužavės ir studentą, 
ką tik įžengusį į meilės išminčiai kelią, ir filosofą profesionalą. Abu knygos autoriai, plėtodami dialogą tiek tarpusavyje, tiek su 
skaitytoju, parodo, kokia nuostabi ir viliojanti yra filosofijos žemė: dėl to teigčiau, jog tai knyga ir apie filosofiją, ir apie kūrybingo 
jos komunikavimo kitiems būdus – tai veikalas, komunikuojantis mums pačią kūrybingo mąstymo – ir kūrybos apskritai – aistrą.

Naglis Kardelis

Kaip ir skaitydamas pirmąją paskaitą Lietuvoje 1993-iaisiais, taip ir šioje paskaitų knygoje filosofas Algis Mickūnas kviečia mus 
sokratiškajam dialogui. Esminiais klausimais tokį dialogą pats įžiebia ir kursto. Kaip mums suvokti gyvenimą ir kokį gyvenimą verta 
gyventi? Ar patikima mūsų susikurta „tikrovė”? Ir kokius mes patys save susikūrėme? Kur skriejame, užšokę ant pažangos tigro? Ar 
visuotiniame bėgime į pažangą dar galima kūryba? O ir pati kūryba ar turi prasmę, jei mūsų kūrinius taip greit vėjai išpusto, smėlis užneša? 
Algis Mickūnas ragina perkratyti įprastas sąvokas, susikurtus tikrovės vaizdinius, nepasiduoti šiuolaikinio mokslo ir retorikos magijai, 
išsaugoti „kūrybos komunikaciją”, neišsižadėti gyvenimo aistros ir žaismo. Juk „žaisdamas pamatai, kas yra gyvenimas”. Jis primena: tik 
laiko gelmei atvirame dialoge, kuriame kalba pasaulis, mes steigiame vienas kitą, kuriame save ir bendruomenę. Algis Mickūnas įspėja: 
„Pasaulis kalba, ponios ir ponai”. Ir mes turime leisti jam kalbėti, kad neliktume tušti ir beesmiai. Ši gyvo žodžio knyga – tai daug patyrusio 
mokytojo kvietimas „grįžti į pasaulį, į pasaulio pilnatvę, į tą džiaugsmingą, laimingą, kalbantį, jaudinantį, mylintį, siaubingą pasaulį”.

Darius Kuolys

Nors knygos antraštiniame lape nurodyta, jog tai vadovėlis, tačiau būtų klaida manyti, kad ją atsivertę rasime kažką panašaus 
į nuobodžiu „vadovėliniu“ stiliumi išdėstytą „kūrybos komunikacijos mokslą“. Prisiminus Friedrichą Nietzsche’ę, knygos turinį 
galima būtų priskirti greičiau „linksmojo mokslo“ žanrui. Šnekamajai kalbai būdinga sakinių struktūra, minties šuoliai ar netikėtai 
į pasakojimą įterpiami tipiški „mickūniški“ pašmaikštavimai  – visa tai suteikia knygai savitą gyvo „kūrybos komunikavimo“ 
koloritą, kurį kontrastinio fono būdu meistriškai paryškina Tomo Kačerausko dalykiški ir informatyvūs komentarai.

Tomas Sodeika

Kęstutis Bartnykas

Kompiuterių sandara. 
Procesoriaus ir atminties 
įrenginių veikimo pagrindai
2-oji pataisyta ir papildyta laida 

Vadovėlis 

Šios knygos tikslas – kalbant apie kompiuterių sandarą ir 
veikimą išaiškinti bendruosius principus ir terminus, varto-
jamus kuriant skaitmenines technologijas ir skaitmeninius 
prietaisus, išmokyti jais naudotis sprendžiant tikrovėje ky-
lančias problemas. Šią knygą kviečiami skaityti visi, kam tai 
aktualu. Čia rašoma apie kompiuterių komponentus, apta-
riami jų veikimo pagrindai. Vadovėlyje pateikiama medžia-
ga apie skaičių atvaizdavimą ir kodavimą, procesorių ir ko-
mandų apdorojimą, komandų sistemos atributus, atminties 
įrenginių veikimo pagrindus. Principai ir terminai nagrinėjami 
ir aiškinami sprendžiant pavyzdžius, kurie yra knygos pa-
grindas. Pateikiama informacija, kodėl aprašomieji dalykai 
buvo sukurti, įvardijami jų privalumai ir trūkumai, nurodomos 
taikymo sritys.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2020. 204 p.
ISBN 978-609-476-227-7
eISBN 978-609-476-226-0
https://doi.org/10.20334/2020-008-S

Algis Mickūnas 
Tomas Kačerauskas

Kūrybos komunikacija
Vadovėlis

Knygoje pateikiamos Algio Mickūno paskaitos drauge su 
Tomo Kačerausko diskusijomis. Šis dviejų filosofijos profe-
sorių dialogas – nelyginant prasmių sumuštinis: pokštai ir 
anekdotai, dzenbudistinės patirtys, fenomenologiniai svars-
tymai, tarpkultūriniai palyginimai, pasaulio prakalbinimai ir 
poetiniai įvardijimai. Visa tai veda veikiau praktiniais nei te-
oriniais kūrybos komunikacijos takais. Šioje atverstoje kny-
goje – daugybė Mickūno kelionių po tolimiausius pasaulio 
kraštus detalių. Tai neįprastas Vadovėlis – jame nėra moky-
klinių tiesų, bet apstu klausimų apie mūsų buvimą pasaulyje.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2020. 340 p. 
ISBN 978-609-476-217-8
eISBN 978-609-476-216-1
https://doi.org/10.20334/2020-004-S

https://doi.org/10.20334/2020-008-S
https://doi.org/10.20334/2020-004-S
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M A T A V I M Ų
T E O R I J A I R P R A K T I K A

Vladas Vekteris

Albinas Kasparaitis

Saulius Kaušinis

Rimantas KanapėnasM A T A V I M Ų
T E O R I J A I R P R A K T I K A
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Vadovėlyje dėstomi šiuolaikiniai matavimų teorijos pagrindai, nagrinėjamos tolerancijų ir 
suleidimų sistemos, teisinė metrologija, aptariamas nuokrypių klasi fikavimas ir normini-
mas. Išsamiai aprašyti statistiniai statinių paklaidų įvertinimo metodai, matavimo neapi-
brėžtis ir dinaminės paklaidos. Supažindinama su mata vimo sistemų sandara, informacinės 
teorijos pagrindais, šiuolaikiniais matavimo įrankiais, įtaisais ir mašinomis. Aprašyti jude-
sių ir procesų parametrų matavimo metodai bei priemonės.

Vadovėlis skirtas visų mechaninių ir kitų specialybių studen tams, bakalaurams, magistrams 
ir doktorantams, taip pat inžinieriams mechanikams.
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Rūta Banelienė 
Rolandas Strazdas 
Audrius Dzikevičius 
Augustinas Maceika 
Rasa Paulienė 
Eligijus Toločka

Pramonės įmonių valdymas: 
inovacijomis ir lyderyste 
grindžiamas pridėtinės  
vertės kūrimas
Vadovėlis

Vadovėlis orientuotas į krypčių ir priemonių pateikimą pridė-
tinei vertei kurti pramonėje, diegiant inovacijas ir akcentuo-
jant lyderystę. Jame apžvelgiami gamybos procesų tobuli-
nimo per inovacijų prizmę aspektai, aprūpinimo grandinės 
valdymo gamyboje ypatumai, inovatyvių gaminių projektavi-
mo eigos metodologijos kryptys, inovatyvių gaminių rinko-
daros ir investicijų valdymo metodai, pramonės investicinių 
projektų finansavimo galimybės ir daugiapakopis vadovavi-
mo bei lyderystės fenomenas.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2020. 488 p. 
ISBN 978-609-476-253-6
eISBN 978-609-476-252-9
https://doi.org/10.20334/2020-048-S

Pramonės įmonių valdymas:
inovacijomis ir lyderyste
grindžiamas pridėtinės
vertės kūrimas

Rūta Banelienė Rolandas Strazdas, ,

, ,Audrius Dzikevičius Augustinas Maceika

,Rasa Paulienė Eligijus Toločka

Vladas Vekteris 
Albinas Kasparaitis 
Saulius Kaušinis 
Rimantas Kanapėnas

Matavimų teorija ir praktika
2-oji pataisyta ir papildyta laida

Vadovėlis

Vadovėlyje dėstomi šiuolaikiniai matavimų teorijos pagrin-
dai, nagrinėjamos tolerancijų ir suleidimų sistemos, teisinė 
metrologija, aptariamas nuokrypių klasifikavimas ir normini-
mas. Išsamiai aprašyti statistiniai statinių paklaidų įvertini-
mo metodai, matavimo neapibrėžtis ir dinaminės paklaidos. 
Supažindinama su matavimo sistemų sandara, informacinės 
teorijos pagrindais, šiuolaikiniais matavimo įrankiais, įtaisais 
ir mašinomis. Aprašyti judesių ir procesų parametrų matavi-
mo metodai bei priemonės.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2020. 504 p.
ISBN 978-609-476-229-1
https://doi.org/10.20334/2020-014-S

https://doi.org/10.20334/2020-014-S
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ISBN 978-609-476-180-5

 
AKADEMINĖ 

IR PROFESINĖ 
KALBA 

Tekstų ypatybės 
ir kūrimas

V A D O V Ė L I S

Vaida Buivydienė 
Raimundas Kirvaitis 

Lina Rutkienė 
Rasuolė Vladarskienė

VAIDA BUIVYDIENĖ – humanitarinių mokslų daktarė, 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto lektorė. Specialy-
bės kalbą šiame universitete dėsto nuo 2007 m. Paskelbė per 
dešimt mokslo straipsnių bendrinės kalbos raidos, sociolin-
gvistikos, lingvodidaktikos ir ekolingvistikos klausimais. 
Taip pat domisi lietuvių kalbos, kaip svetimosios, dėstymo 
problemomis.

RAIMUNDAS KIRVAITIS – Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto profesorius emeritas. Iki tapdamas emeritu 50 
metų dėstė universitete, tad sukaupė didelę pedagoginio 
darbo patirtį. Elektroninių sistemų katedroje, kurios pava-
dinimas bėgant metams keitėsi kartu su universiteto pava-
dinimu, buvo asistentas, vyresnysis dėstytojas, docentas ir 
profesorius. Ėjo Elektronikos fakulteto prodekano ir deka-
no pareigas, dešimt metų buvo mokslo prorektorius. Vienas 
ir su bendraautoriais parašė penkis vadovėlius ir dvi mo-
nografijas, du kartus apdovanotas Lietuvos mokslo premija.

LINA RUTKIENĖ – Vilniaus Gedimino technikos univer-
siteto lektorė, turinti 20 metų specialybės kalbos dėstymo 
patirtį. Rašo mokslinius straipsnius, kuriuose nagrinėja 
statybos terminijos, studentų kalbinių nuostatų problemas. 
Vadovėlio Technologijų specialistų profesinė kalba: sistema ir 
vartosena (2015) autorė, mokomųjų knygų, skirtų technikos 
specialybių studentams, bendraautorė. Domisi terminolo-
gija ir terminija, dėstymo metodika, socialiniais kalbos as-
pektais.

RASUOLĖ VLADARSKIENĖ – humanitarinių mokslų 
daktarė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto docen-
tė. Specialybės kalbą šiame universitete dėsto nuo 2007 m. 
Paskelbė monografiją, vadovėlį, pora praktikos leidinių, per 
trisdešimt mokslo straipsnių. Mokslinės veiklos kryptys: 
bendrinės kalbos, ypač lietuvių administracinės kalbos, tyri-
mas ir norminimas, funkcinė stilistika, profesinė kalba, lin-
gvodidaktika. Mokslo žurnalų Bendrinė kalba vyr. redaktorė, 
Terminologija – red. kolegijos narė. Nuo 2012 m. Valstybinės 
lietuvių kalbos komisijos narė.

Vida Davidavičienė 
Sigitas Davidavičius 
Giedrė Lapinskienė 
Virginija Grybaitė

Verslo valdymas  
informaciniame amžiuje
Vadovėlis 

Knygoje aprašoma verslo valdymo specifika informaciniame 
amžiuje. Aptariami verslo pokyčius lemiantys veiksniai, jų at-
siradimo prielaidos, nagrinėjami nauji verslo modeliai, elek-
troninio verslo plėtros aplinka ir jos pokyčiai. Pateikiamos 
svarbiausios įmonių organizavimo ir valdymo priemonės, ku-
rios skirtos tiek tradiciniams, tiek elektroniniams verslams 
valdyti.

Klasikinės vadybos funkcijos (planavimo, organizavimo, va-
dovavimo, kontrolės) pristatomos šiuolaikinių vadybos iššū-
kių kontekste. Taip pat aprašomos naujosios technologijos 
ir jų taikymo versle atvejai.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2020. 260 p. 
ISBN 978-609-476-245-1
eISBN 978-609-476-244-4
https://doi.org/10.20334/2020-032-S

Vaida Buivydienė 
Raimundas Kirvaitis 
Lina Rutkienė 
Rasuolė Vladarskienė 

Akademinė ir profesinė kalba: 
tekstų ypatybės ir kūrimas
Vadovėlis

Vadovėlyje nagrinėjami studentams aktualių akademinių ir 
profesinių tekstų kūrimo principai bei modeliai; mokoma, kaip 
tinkamai ir taisyklinga kalba tuos tekstus parengti. Pirmoje 
dalyje aptariami bendrieji tekstų kūrimo principai, sakytinių 
ir rašytinių tekstų bendrybės ir skirtumai. Antra dalis skirta 
sakytiniams tekstams – viešosioms kalboms. Analizuojamos 
viešosios monologinės ir dialoginės kalbos, pasirengimas 
joms. Atskirai nagrinėjama studijų darbų pristatymų ir dar-
bo kalbų tinkama raiška. Trečioje dalyje išsamiai apžvelgia-
mi akademinių (studijų) darbų rašymo ypatumai, šių tekstų 
struktūra, įforminimo dalykai, dažniausios kalbos klaidos. Ke-
tvirtoje dalyje supažindinama su profesinės veiklos tekstais. 
Apžvelgus pagrindinius dokumentų rengimo reikalavimus, 
aiškinami atskirų dokumentų tekstų rengimo modeliai, ypa-
tingą dėmesį skiriant taisyklingoms kalbos priemonėms; iš-
keliami dokumentų ir dalykinių laiškų panašumai ir skirtumai.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2019. 312 p.
ISBN 978-609-476-180-5
eISBN 978-609-476-181-2
https://doi.org/10.20334/2019-016-S

https://doi.org/10.20334/2020-032-S
https://ebooks.vilniustech.lt/searchresults?keyword=&option=catalog_shelf&title=&author=Vaida Buivydien%C4%97&type=advanced
https://ebooks.vilniustech.lt/searchresults?keyword=&option=catalog_shelf&title=&author= Raimundas Kirvaitis&type=advanced
https://ebooks.vilniustech.lt/searchresults?keyword=&option=catalog_shelf&title=&author= Lina  Rutkien%C4%97&type=advanced
https://ebooks.vilniustech.lt/searchresults?keyword=&option=catalog_shelf&title=&author= Rasuol%C4%97 Vladarskien%C4%97&type=advanced
https://doi.org/10.20334/2019-016-S


18

V I L N I U S  T E C H  i š l e i s t o s  k n y g o s    V A D O V Ė L I A I

Algita MIEČINSKIENĖ,  Indrė LAPINSKAITĖ

Kainodara

A
lgita M

iečinskienė, Indrė Lapinskaitė        Kainodara

VADO VĖLIS

Algita MIEČINSKIENĖ – socialinių mokslų (ekonomikos) 
daktarė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto docen-
tė. VGTU dirba nuo 1998 m. Dėstomi dalykai: kainodara, 
šiuolaikinės rinkos ekonomika, finansų prognozavimas 
ir valdymas. Algita Miečinskienė yra mokomosios kny-
gos „Kainodara“ (2009) autorė, daugiau nei 40 mokslinių 
publikacijų autorė ir bendraautorė. Mokslinių interesų 
sritys: efektyvi kainodara, bendrojo kainų lygio pokyčių 
vertinimas, investicinių sprendimų modeliavimas, regio-
nų išsivystymo vertinimas ir ateities scenarijai, tiesiogi-
nių investicijų užsienyje poveikis šalies ekonomikai.

Indrė LAPINSKAITĖ – Vilniaus Gedimino technikos 
universitete Verslo vadybos fakultete dirba nuo 2011 m. 
Daktaro disertaciją (Ekonomika) „Optimalus investi-
cijų paskirstymas darniam įmonės vystymuisi“ apgy-
nė 2013  m. Šiuo metu yra Finansų inžinerijos katedros 
docentė. Dėstomi dalykai: kainodara, rizikos valdymas, 
finansinės rinkos ir institucijos, magistrantų mokslinės 
veiklos praktika, tvarios plėtros anatomija ir valdymas. 
Mokslinių interesų sritys: kainodara, darnus vystymasis, 
investicijos darniam vystymuisi, rizikos valdymas. Akty-

viai dalyvauja mokslo ir studijų projektuose, yra Lietuvos mokslo tarybos ekspertė, skaito 
pranešimus konferencijose, publikavo daugiau kaip 20 mokslo straipsnių, skaitė paskaitas 
Austrijos, Belgijos, Ispanijos, Latvijos, Portugalijos, Rumunijos, Serbijos, Slovakijos, Suo-
mijos, Vokietijos universitetuose. 

ISBN 978-609-476-213-0

Algita Miečinskienė 
Indrė Lapinskaitė

Kainodara
Vadovėlis 

Knygoje nagrinėjamas platus kainodaros klausimų spektras. 
Tai leidinys, kuris apima pagrindinius kainodaros strategijos 
formavimo ir kainos nustatymo klausimus. Jis puikiai tinka 
norintiems susipažinti su pagrindinėmis kainodaros proble-
momis ir galimais bendrais jų sprendimo būdais. Tai plati 
kainodaros klausimų studija, kuri padės studijuojantiems 
kainodaros modulį ar besidomintiems klausimais šia temati-
ka. Vadovėlis parengtas taip, kad tiktų savarankiškoms stu-
dijoms. Literatūros sąraše skaitytojai ras daugiau literatūros 
dominančiais klausimais.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2019. 196 p. 
ISBN 978-609-476-213-0
eISBN 978-609-476-212-3
https://doi.org/10.20334/2019-037-S

Charles Landry 
Vertė Jovilė Barevičiūtė

Kūrybinis miestas. Priemonės 
miestų novatoriams
Vadovėlis

Tai vienas svarbiausių šiuolaikinio Europos miesto tyrinėjimų, 
neprarandantis aktualumo ir įsibėgėjus XXI amžiui. Kūrybinis 
miestas – tai atvira, tolerantiška ir liberali erdvė įvairių socia-
linių, kultūrinių, technologinių, verslo, meno, mokslo praktikų 
sklaidai, netikėtoms urbanistinėms sintezėms ir sinergijoms, 
spontaniškiems atradimams ir eksperimentams. Kūrybinis mies-
tas – tai daugelio Europos ir pasaulio miestų siekiamybė, gairė, 
orientyras, nutiesiantis kelią jau įsisenėjusių ir įsišaknijusių bei 
naujai iškilusių ir menkai gvildentų problemų sprendimams. Ši 
Ch. Landry’io koncepcija teikia iš esmės naują perspektyvą ne 
tik Europos didmiesčių, bet ir mažesnių šio Senojo žemyno mies-
tų šeimos narių gyvavimui bei atsinaujinimui dabar ir ateityje. 
Vilnius, Ryga, Talinas, Varšuva, Minskas ir daugelis kitų sostinių 
bei miestų jau nebėra garsiausių Europos didmiesčių šešėlyje – 
jie drąsiai ir atkakliai skinasi kelią kaip kultūros, kūrybiškumo ir 
inovacijų centrai, sulaukiantys viso pasaulio dėmesio. Landry’io 
koncepcija teikia puikių transformacijos ir pokyčio galimybių net 
kultūriškai niūraus ir kūrybiškai sustabarėjusio įvaizdžio gau-
biamiems posovietiniams ir posocialistiniams miestams, todėl 
ji tokia aktuali Rytų ir Vidurio Europos urbanistinėms erdvėms. 
Kūrybinis miestas ir jo formavimas – neatsiejama šiuolaikinių kul-
tūros ir kūrybinių industrijų dalis, sulaukianti solidžių teorinių ir 
empirinių tyrimų bei atvira naujoms įžvalgoms ir idėjoms, taip pat 
reikalaujanti netradicinių, šiuolaikinę realybę atitinkančių urba-
nistinių sprendimų.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2019. 392 p.
ISBN 978-609-476-178-2

https://doi.org/10.20334/2019-037-S
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Geležinkeliai 
Bendrasis kursas

Geležinkeliai
Bendrasis kursas

Jurgis Zagorskas 

Urbanistinė analizė ir 
modeliavimas GIS priemonėmis
Vadovėlis

Šios knygos skaitytojas gaus praktinių žinių apie GIS taiky-
mą miestų ir susisiekimo sistemoms planuoti, atrinkti pa-
vyzdžiai duos naujų įžvalgų ir padės argumentuoti miestų 
plėtros projektinius sprendimus.

Parašyta paprasta ir lengvai skaitoma kalba, knyga leidžia 
iš karto pasinerti į kompiuterio programavimą GIS aplinkoje, 
parodo programavimo teikiamas galimybes ir taikymo sritis, 
skatina dirbti kūrybiškai ir efektyviai. Daugiausia dėmesio 
knygoje skiriama siekimui suprasti ir kompiuteriškai apra-
šyti analizuojamų reiškinių esmę, o iš turimų duomenų gauti 
preciziškus, matematiškai tikslius rezultatus.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2019. 168 p.
ISBN 978-609-476-173-7
eISBN 978-609-476-174-4
https://doi.org/10.20334/2019-005-S

Gediminas Vaičiūnas 
Lionginas Liudvinavičius 
Gintautas Bureika, Rimantas Subačius 
Viačeslav Petrenko, Jonas Butkevičius 
Laura Černiauskaitė, Inesa Gailienė 
Igoris Podagėlis, Kazys Sakalauskas

Geležinkeliai. Bendrasis kursas
Vadovėlis 

Knyga skirta tiek bendrosioms, tiek truputį išsamesnėms ži-
nioms apie geležinkelį suteikti. Čia pateikiama bendrųjų žinių 
apie geležinkelių transportą, jo raidą, geležinkelio kelio įran-
gos, jos priežiūros, remonto ypatumus, signalizacijos įrengi-
nius, automatikos, telemechanikos ir ryšių įtaką bei poveikį 
geležinkelių valdymui. Dėmesio skiriama ir riedmenų nomen-
klatūros įvairovei, jų traukai, taip pat priežiūrai bei remontui, 
lokomotyvų ir traukinių brigadų darbo specifikai, akcentuo-
jami dalykai, kurie turi didžiausią įtaką eismo saugai.

Taip pat knygoje galima rasti informacijos apie prekių ir ke-
leivių stočių infrastruktūrą, jų darbo organizavimą, keleivių 
vežimo ir krovinių gabenimo tvarką, važtos dokumentus. 
Be to, skaitytojas supažindinamas su traukinių formavimo 
tvarka, traukinių eismo grafiko ir keleivinių traukinių tvarka-
raščių sudarymo principais bei kitais su geležinkeliais susi-
jusiais dalykais.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2018. 608 p. 
ISBN 978-609-476-093-8
https://doi.org/10.20334/2018-005-S

https://doi.org/10.20334/2019-005-S
https://doi.org/10.20334/2018-005-S
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ISBN 978-609-476-112-6
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Vadovėlyje nuosekliai išdėstytos pagrindinės vieno ir kelių 
kintamųjų funkcijų diferencialinio skaičiavimo temos. Jos 
nagrinėjamos pasitelkiant paprastus pavyzdžius ir uždavi-
nius, suprantamus kiekvienam, baigusiam vidurinės mo-
kyklos matematikos kursą. Pavyzdžiai ir uždaviniai padeda 
suvokti temos problemas ir sąvokas. Visi teoriniai teiginiai 
vadovėlyje pateikiami su įrodymais, tačiau daugiausia dė-
mesio skiriama jų turiniui suvokti. Teorinė medžiaga gausiai 
iliustruojama pavyzdžiais. Kiekvieno skyriaus pabaigoje pa-
teikta savarankiško darbo uždavinių.  

Vadovėlis skirtas aukštųjų techninių mokyklų pirmo kurso 
studentams, juo gali naudotis ir kitų specialybių studentai.

Diferencialinis 
skaičiavimas

R i m a s  Ba n ys ,  R ū ta s i m a n av i č i e n ė

Diferencialinis 
skaičiavimas

Rimas Banys – docentas, fizinių mokslų (matema-
tika) daktaras. Dirbo Lietuvos mokslų akademijos 
Matematikos ir informatikos institute, skaitė įvai-
rius matematikos kursus Vilniaus Gedimino tech-
nikos universitete, Vilniaus universitete, Lietuvos 
edukologijos universitete, Šiaulių universitete. Yra 
kelių mokomųjų knygų autorius. Mokslinės veiklos 
kryptis – tikimybių teorijos atsitiktinių procesų ri-
binės teoremos.

Rūta Simanavičienė – Vilniaus Gedimino techni-
kos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto 
Matematinės statistikos katedros docentė, tech-
nologijos mokslų daktarė. Mokslinės veiklos kryp-
tis – matematinių metodų taikymas sprendimų 
priėmimo sistemose.

VaDoV ė l i s

Vadim Mokšin

PJOVIMO TEORIJA  
IR METALO 
PJOVIMO ĮRANKIAI

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Mechanikos ir 
medžiagų inžinerijos katedros profesorius (nuo 2015 m.), 
technologijos mokslų daktaras (VGTU, 2001 m.). Dėstomos 
disciplinos: pjovimo procesai ir įrankiai, įrankių ir įtaisų 
projektavimas, kompiuterizuotas technologijų valdymas, 
skaitmeninis gamybos technologijų projektavimas, tech-
nologinio paruošimo automatizavimas, mašinų ir prietaisų 
projektavimas, tribologija, mechaninės, lazerinės ir kitokios 
gamybos technologijos.

Rimas Banys 
Rūta Simanavičienė

Diferencialinis skaičiavimas
Vadovėlis

Vadovėlyje išdėstytos vienos iš klasikinių aukštosios ma-
tematikos šakų – matematinės analizės – elementarios 
žinios apie vieno ir kelių kintamųjų funkcijas, jų diferenci-
javimą ir platų šio dalyko rezultatų taikymą. Autoriai siekė 
matematiškai griežtai išdėstyti medžiagą, tačiau pagrindinį 
dėmesį skyrė sąvokų esmės išaiškinimui ir vaizdumui. Tuo 
tikslu naujos sąvokos aiškinamos iš pradžių paprastesnėse 
situacijose, tik vėliau pateikiami apibendrinimai. Taip, pavyz-
džiui, „ribos“ sąvoka aiškinama iš pradžių skaičių sekoms, 
paskui vieno kintamojo funkcijoms ir pagaliau kelių kinta-
mųjų funkcijoms. Dėstant Teiloro formulę (vieną iš sunkesnių 
klausimų), iš pradžių paprastais pavyzdžiais siekiama išaiš-
kinti problemos esmę, numatyti sprendimo kelią ir tik paskui 
pateikti apibendrintą galutinį rezultatą. Knygos medžiaga 
prieinama kiekvienam, kuris moka vidurinės mokyklos mate-
matikos kursą. Teorinė medžiaga iliustruojama pavyzdžiais. 
Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiami savarankiško darbo 
uždaviniai. Vadovėlio pabaigoje pateikti kai kurių uždavinių 
atsakymai.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2018. 220 p.
ISBN 978-609-476-147-8
eISBN 978-609-476-146-1
https://doi.org/10.20334/2018-039-S

Vadim Mokšin 

Pjovimo teorija ir  
metalo pjovimo įrankiai
Vadovėlis

Vadovėlyje pateikiami metalų pjovimo teorijos pagrindai, na-
grinėjami drožlės ir auglio susidarymo, šilumos išsiskyrimo ir 
pasiskirstymo pjaunant, įrankio dilimo ir patvarumo, pjovi-
mo jėgų ir jų dedamųjų nustatymo klausimai. Apžvelgiamos 
šiuolaikinių įrankių pjaunančiosios dalies medžiagos, taip pat 
pagrindinių metalo apdirbimo įrankių (tekinimo peilių, frezų, 
grąžtų, gilintuvų, plėstuvų ir sriegiklių) konstrukcijos ir geo-
metriniai rodikliai.

Knyga skirta pirmosios pakopos mechanikos ir gamybos in-
žinerijos studijų krypčių studentams, studijuojantiems pjovi-
mo procesų ir įrankių bei pjovimo teorijos ir įrankių modulius. 
Ši knyga taip pat gali būti naudinga pramonės technologi-
jos specializacijos diplomantams, rengiantiems bakalauro 
baigiamąjį darbą, bei metalo apdirbimo įmonių inžinieriams 
technologams ir staklių operatoriams.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2018, 456 p.
ISBN 978-609-476-152-2
eISBN 978-609-476-151-5
https://doi.org/10.20334/2018-042-S

https://doi.org/10.20334/2018-039-S
https://doi.org/10.20334/2018-042-S
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Vadovėlyje rašoma apie pasaulyje pripažintus rizikos valdymo 
standartus ir metodologijas, kurios gali būti pritaikytos įvairių 
sričių verslo įmonėse. Skaitytojai bus supažindinti su rizikos 
sampratos evoliucija, rizikų klasifikacija ir rūšimis, riziką su-
keliančiais veiksniais. Knygoje nagrinėjamas rizikos valdymo 
procesas – nuo rizikos nustatymo iki valdymo priemonių pa-
siūlymo bei rizikos valdymo plano parengimo, išskirtinis dė-
mesys skiriamas rizikos identifikavimo ir analizės metodams. 
Autorės pabrėžia ir finansinio rizikos aspekto svarbą, skirda-
mos atskiras vadovėlio dalis finansinės analizės, bankroto 
klausimams nagrinėti bei finansinės rizikos ypatumams ir jos 
valdymo priemonėms analizuoti. Taip pat detaliai nagrinėjama 
išvestinių vertybinių popierių tema, akcentuojamos išanks-
tinių, ateities, pasirinkimo ir apsikeitimo sandorių galimybės 
taikant finansinės rizikos valdymo priemones.

Vadovėlis skiriamas verslo vadybos, ekonomikos inžinerijos, 
verslo logistikos, finansų inžinerijos bei kitų studijų programų 
studentams. Taip pat vadovėlis bus naudingas ir kitiems skai-
tytojams, pradedantiems gilintis į rizikos valdymo problemas 
ir norintiems įgyti pagrindinių žinių rizikos valdymo srityje, 
bei specialistams praktikams.

Raimonda maRtinkutė-kaulienė – sociali-
nių mokslų (ekonomikos) daktarė, Vilniaus Gedi-
mino technikos universiteto docentė. VGtu dirba 
nuo 2001 m. dėstomi dalykai: verslo rizika, rizi-
kos valdymas, pelno ir rizikos inžinerija, finansi-
nių priemonių vertinimas. R. martinkutė-kaulienė 
yra monografijos „investicijų portfelio anatomi-
ja ir valdymas“ (2007) bendraautorė, daugiau nei 
30 mokslinių publikacijų autorė ir bendraautorė. 
mokslinių interesų sritys: rizikos valdymas, inves-
ticinio portfelio sudarymas ir valdymas, išvestinės 
finansinės priemonės.

ViktoRija StaSytytė – socialinių mokslų 
(ekonomikos) daktarė, Vilniaus Gedimino techni-
kos universiteto docentė. VGtu Finansų inžineri-
jos katedroje dirba nuo 2005 m. dėstomi dalykai: 
verslo rizika, rizikos valdymas, rizikos ekonomi-
ka, finansų inžinerija, investavimo psichologija. 
V. Stasytytė yra monografijos „Įžvalgi investavi-
mo strategija puoselėjant universalųjį plėtros tva-
rumą“ (2014) ir 2 metodikų bendraautorė, daugiau 
nei 50 mokslinių publikacijų autorė ir bendraau-
torė. mokslinių interesų sritys: įmonės veiklos ri-
zikos valdymas, investicijų portfelio valdymas, 
akcijų rinkos, sprendimai neapibrėžties ir rizikos 
sąlygomis, tvari plėtra.

9 7 8 6 0 9 4 7 6 0 9 9 0
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J ū r at ė  S u ž i e d e ly t ė  V i S o c k i e n ė ,
rūta Puzienė,  arminaS StanioniS

Skaitmeniniai 
S P r e n d i m a i 
geomatikoJe

JŪRATĖ SUŽIEDELYTĖ VISOCKIENĖ – docentė, tech-
nologijos mokslų srities matavimų inžinerijos krypties 
daktarė. Mokslinių interesų sritys: fotogrametrija, nuoto-
liniai kartografavimo metodai, nuotoliniai tyrimai, žemės 
administravimas. Moksliniai tiriamieji darbai publikuoti 
daugiau kaip 60 straipsnių, parengta mokomoji knyga 
„Žemės tvarkymas“, Lietuvos patentų biure su bendraau-
toriais įregistruotas patentas „Kampų matavimo prietaisų 
kalibravimo būdas“. J. Sužiedelytė Visockienė yra mokslo 
žurnalo „Geodezija ir kartografija“ redkolegijos narė, kelių 
užsienio žurnalų straipsnių recenzentė. Nuo 2015 metų – 
Geodezijos ir kadastro katedros vedėja.

RŪTA PUZIENĖ – docentė, technologijos mokslų sri-
ties matavimų inžinerijos mokslo krypties daktarė. Da-
lyvauja įvairiose mokslinėse konferencijose, skelbia 
mokslines publikacijas, dirba mokslinį tiriamąjį darbą. 
2004–2018 m. paskelbė per 40 publikacijų moksliniuo-
se ir mokslo populiarinimo leidiniuose. Išleido mokomąją 
knygą „Kadastro informacinių sistemų technologijos“, yra 
vadovėlio „Nekilnojamojo turto administravimas Lietu-
voje“ bendraautorė.

ARMINAS STANIONIS – docentas, technologijos moks-
lų srities matavimų inžinerijos krypties mokslų daktaras. 
Mokslinių interesų sritys: deformacijų tyrimai, geodinami-
nių procesų tyrimas, geoinformacinės sistemos, nekilnoja-
mojo turto kadastras. Paskelbė daugiau kaip 90 mokslo pu-
blikacijų. A. Stanionis yra monografijos „Dabartinis Žemės 
plutos aktyvumas Ignalinos atominės elektrinės rajone“, 
vadovėlio ,,Nekilnojamojo turto administravimas Lietuvo-
je“ ir trijų mokomųjų knygų bendraautoris, mokslo žurnalo 
„Geodesy and Cartography“ atsakingasis redaktorius.

Raimonda Martinkutė-Kaulienė 
Viktorija Stasytytė

Rizikos valdymas 
Vadovėlis 

Vadovėlyje rašoma apie pasaulyje pripažintus rizikos valdy-
mo standartus ir metodologijas, kurios gali būti pritaikytos 
įvairių sričių verslo įmonėse. Skaitytojai bus supažindinti su 
rizikos sampratos evoliucija, rizikų klasifikacija ir rūšimis, ri-
ziką sukeliančiais veiksniais. Knygoje nagrinėjamas rizikos 
valdymo procesas – nuo rizikos nustatymo iki valdymo prie-
monių pasiūlymo bei rizikos valdymo plano parengimo, iš-
skirtinis dėmesys skiriamas rizikos identifikavimo ir analizės 
metodams. Autorės pabrėžia ir finansinio rizikos aspekto 
svarbą, atskiras vadovėlio dalis skiria finansinės analizės, 
bankroto klausimams nagrinėti bei finansinės rizikos ypatu-
mams ir jos valdymo priemonėms analizuoti. Taip pat detaliai 
nagrinėjama išvestinių vertybinių popierių tema, akcentuo-
jamos išankstinių, ateities, pasirinkimo ir apsikeitimo sando-
rių galimybės taikant finansinės rizikos valdymo priemones.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2018. 216 p.
ISBN 978-609-476-099-0
eISBN 978-609-476-098-3
https://doi.org/10.20334/2018-008-S

Jūratė Sužiedelytė Visockienė 
Rūta Puzienė 
Arminas Stanionis 

Skaitmeniniai sprendimai 
geomatikoje 
Vadovėlis 

Vadovėlio tikslas – pateikti reikalingas teorines ir praktines 
žinias, būtinas studijuojant geodezijos, geodezijos ir karto-
grafijos, inovatyvių sprendimų geomatikoje studijų progra-
mų dalykus, susijusius su geomatika. Leidinyje pateikiama 
geomatikos termino samprata, nagrinėjami aktualiausi fo-
togrametrijos – matavimo technologijos mokslo – teoriniai 
ir praktiniai aspektai. Išsamiai apžvelgiami integruotos ge-
oinformacinės sistemos technologiniai ypatumai, aprašo-
ma Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūra ir Žemės 
informacinės sistemos struktūra, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos įstatymais ir Europos Sąjungos rekomendacijo-
mis, analizuojami aktualiausi nekilnojamojo daikto kadastro 
duomenų bylos formavimo, taikant geoinformacinių sistemų 
technologijas, teoriniai ir praktiniai aspektai. Nagrinėjami 
geomatikoje taikomais matavimų metodais gautiems duo-
menims kaupti ir saugoti naudojamų duomenų bazių suda-
rymo principai, analizuojami galimi duomenų organizavimo 
modeliai ir normalizavimo procesai, duomenų bazės suda-
rymo principai.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2018. 320 p.
ISBN 978-609-476-112-6
eISBN 978-609-476-111-9
https://doi.org/10.20334/2018-012-S





MOKOMIEJI 
METODINIAI 
LEIDINIAI

Visas spausdintas VILNIUS TECH knygas galite įsigyti  
mūsų el. parduotuvėje https://eshop.vilniustech.lt/,  
išleistas elektroniniu formatu – https://ebooks.vilniustech.lt

VILNIUS TECH siekiame, kad:
kiekvienas besimokantysis gebėtų konstruoti savo mokymosi patirtį;
kiekvienas studentas gautų mokslo žiniomis pagrįstą informaciją;
kiekvienas alumnas kurtų vertę visuomenei.

VILNIUS TECH studentai – tai kiekvienas besimokantysis, pasirinkęs 
universitetą kaip žinių įgijimo vietą. Visiems sudaromos sąlygos tapti 
kūrybingais, kritinio mąstymo įgūdžių turinčiais, problemas spren-
džiančiais, pokyčius valdančiais, atsakingais, atvirais ir visą gyve-
nimą mokytis pasirengusiais lyderiais. VILNIUS TECH žvelgia į studijų 
procesą kaip į besimokančiojo patirčių etapą, kuriame universitetas 
užtikrina visapusišką pagalbą.
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Algirdas Vaclovas 
VALIULIS

Inžinerinių 
medžiagų  
kūrimo raida

Knygoje nagrinėjama tradicinių ir naujų, sukurtų pastaraisiais 
dešimtmečiais, inžinerinių medžiagų raida, savybės ir naudojimo 
sritys. Knyga skirta universitetinių aukštųjų mokyklų studen-
tams, neuniversitetinių aukštųjų technikos mokyklų (kolegijų) 
dėstytojams ir studentams bei visiems, besidomintiems medžia-
gų raidos, pasirinkimo ir taikymo problemomis.

ISBN 978-609-476-263-5

Keturpolių ir dvipolių analizė
20

21-0
42-S

Ši technologijos mokslų srities, elektronikos ir elektros mokslo 
krypties mokomoji knyga skirta Elektronikos fakulteto pirmosios 
pakopos nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams, studijuojan-
tiems elektronikos inžinerijos, elektros energetikos inžinerijos, 
kompiuterių inžinerijos ir avionikos programas ir elektronikos 
inžinerijos papildomose studijose. Mokomoji knyga padės stu-
dentams įgyti žinių ir išsiugdyti gebėjimus, būtinus projektuo-
jant ir analizuojant elektroninių sistemų įtaisus specializuotomis 
kompiuterinėmis programomis. Leidiniu galės naudotis ir kitų 
fakultetų studentai.

Rom
anas M

ARTAVIČ
IU

S

Romanas MARTAVIČIUS

Keturpolių ir 
dvipolių analizė

Algirdas Vaclovas Valiulis 

Inžinerinių medžiagų  
kūrimo raida 
Elektroninė mokomoji knyga

Knygoje nagrinėjama tradicinių ir naujų, sukurtų pastaraisiais 
dešimtmečiais, inžinerinių medžiagų raida, savybės ir nau-
dojimo sritys. Knyga skirta universitetinių aukštųjų mokyklų 
studentams, neuniversitetinių aukštųjų technikos mokyklų 
(kolegijų) dėstytojams ir studentams bei visiems, besidomin-
tiems medžiagų raidos, pasirinkimo ir taikymo problemomis.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2021. 224 p.
 eISBN 978-609-476-272-7
https://doi.org/10.20334/2021-034-S

Romanas Martavičius

Keturpolių ir dvipolių analizė
Elektroninė mokomoji knyga

Ši technologijos mokslų srities, elektronikos ir elektros moks-
lo krypties mokomoji knyga skirta Elektronikos fakulteto pir-
mosios pakopos nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams, 
studijuojantiems elektronikos inžinerijos, elektros energeti-
kos inžinerijos, kompiuterių inžinerijos ir avionikos programas 
ir elektronikos inžinerijos papildomose studijose. Mokomoji 
knyga padės studentams įgyti žinių ir išsiugdyti gebėjimus, 
būtinus projektuojant ir analizuojant elektroninių sistemų 
įtaisus specializuotomis kompiuterinėmis programomis. Lei-
diniu galės naudotis ir kitų fakultetų studentai.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2021. 218 p.
eISBN 978-609-476-274-1
https://doi.org/10.20334/2021-042-S

https://ebooks.vilniustech.lt/searchresults?keyword=&option=catalog_shelf&title=&author=Algirdas Vaclovas Valiulis&type=advanced
file:///C:\Users\10066\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\2020 METU LEIDINIU REGISTRAS.xlsx#'2021-034-S'!A1
https://ebooks.vilniustech.lt/searchresults?keyword=&option=catalog_shelf&title=&author=Romanas Martavi%C4%8Dius&type=advanced
https://doi.org/10.20334/2021-042-S
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VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

Vilnius, 2021

Matavimų teorija  
ir praktika

Ieva Švagždytė  
Andrius Gedvila  
Vita Vasionienė

Laboratoriniai darbai

2021-047-S

Ieva ŠVAGŽDYTĖ 
Andrius GEDVILA
Vita VASIONIENĖ

Matavimų teorija 
ir praktika

Leidinyje pateikti laboratorinių darbų, kuriuos atlieka VILNIUS 
TECH antro ir trečio kurso studentai, aprašymai. Darbai atitinka 
matavimų teorijos ir praktikos kurse nagrinėjamų dalykų turinį. 
Pateikti pagrindiniai praktinėje geometrinių dydžių metrologi-
joje dažniausiai taikomi metodai. Tai cilindrinių paviršių, kampų, 
ilgių, mikronelygumų, sriegių ir kitų parametrų matavimai. Taip 
pat pateikti įvadiniai matavimų teorijos ir metodų reikalavimai, 
prietaisų konstrukcijų aprašymai, matavimų procedūros, mata-
vimų rezultatų apdorojimo reikalavimai. Leidinys skirtas VILNIUS 
TECH Mechanikos, Transporto inžinerijos, AGAI ir Architektūros 
fakultetų studentams.

M
atavim

ų teorija ir praktika

Ieva Švagždytė 
Andrius Gedvila 
Vita Vasionienė 

Matavimų teorija ir praktika
Laboratoriniai darbai

Leidinyje pateikti laboratorinių darbų, kuriuos atlieka 
VILNIUS TECH antro ir trečio kurso studentai, aprašymai. 
Darbai atitinka matavimų teorijos ir praktikos kurse nagri-
nėjamų dalykų turinį. Pateikti pagrindiniai praktinėje geo-
metrinių dydžių metrologijoje dažniausiai taikomi metodai. 
Tai cilindrinių paviršių, kampų, ilgių, mikronelygumų, sriegių 
ir kitų parametrų matavimai. Taip pat pateikti įvadiniai ma-
tavimų teorijos ir metodų reikalavimai, prietaisų konstrukcijų 
aprašymai, matavimų procedūros, matavimų rezultatų ap-
dorojimo reikalavimai.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2021. 100 p.
ISBN 978-609-476-276-5
eISBN 978-609-476-275-8
https://doi.org/10.20334/2021-047-S

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

Vilnius, 2021

Žemės tvarkymas
ir administravimas

Eglė TUMELIENĖ

Mokomoji knyga
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Mokomojoje knygoje nagrinėjami žemės nuosavybės valdy-
mo, naudojimo ir administravimo klausimai, žemės savininkų ir 
naudotojų teisės bei pareigos. Analizuojami klausimai susiję su 
pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo (-ų) nustaty-
mu, žemės ūkio naudmenų, specialiųjų žemės naudojimo sąly-
gų, servitutų, dirvožemio našumo balų nustatymu. Nagrinėjami 
žemėtvarkos planavimo dokumentų, tokių kaip kaimo plėtros 
žemėtvarkos projektai, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektai, žemėtvarkos schemos, žemės paėmimo visuomenės 
poreikiams ar žemės konsolidacijos projektai, rengimo principai. 
Aprašomi žemės vertinimo bei racionalaus žemės tvarkymo ir 
darnaus naudojimo klausimai. Mokomoji knyga parengta remian-
tis naujausiomis įstatymų ir nutarimų redakcijomis.

Mokomoji knyga skirta studentams, studijuojantiems žemė-
tvarkos, kadastrinių matavimų, nekilnojamojo turto vertinimo, 
geodezijos ir geoinformatikos studijų programas.
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Eglė TUMELIENĖ

Žemės tvarkymas
ir administravimas

ISBN 978-609-476-263-5

Eglė Tumelienė

Žemės tvarkymas ir 
administravimas
Mokomoji knyga

Mokomojoje knygoje nagrinėjami žemės nuosavybės valdy-
mo, naudojimo ir administravimo klausimai, žemės savininkų 
ir naudotojų teisės bei pareigos. Analizuojami klausimai su-
siję su pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo (-ų) 
nustatymu, žemės ūkio naudmenų, specialiųjų žemės nau-
dojimo sąlygų, servitutų, dirvožemio našumo balų nustaty-
mu. Nagrinėjami žemėtvarkos planavimo dokumentų, tokių 
kaip kaimo plėtros žemėtvarkos projektai, žemės sklypų 
formavimo ir pertvarkymo projektai, žemėtvarkos schemos, 
žemės paėmimo visuomenės poreikiams ar žemės konsoli-
dacijos projektai, rengimo principai. Aprašomi žemės verti-
nimo bei racionalaus žemės tvarkymo ir darnaus naudojimo 
klausimai. Mokomoji knyga parengta remiantis naujausiomis 
įstatymų ir nutarimų redakcijomis.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2021. 112 p.
ISBN 978-609-476-263-5
eISBN 978-609-476-262-
https://doi.org/10.20334/2021-020-S

https://doi.org/10.20334/2021-047-S
file:///C:\Users\10066\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\2020 METU LEIDINIU REGISTRAS.xlsx#'2021-020-S'!A1
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Angelika PETRĖTIENĖ

KALBOS PATARIMAI 
AVIACIJOS SPECIALYBĖS 
STUDENTAMS

Angelika Petrėtienė 

Kalbos patarimai aviacijos 
specialybės studentams
Elektroninė mokomoji knyga

Šioje knygoje aptariami specialybės kalbos dalykai, aktua-
lūs aviacijos specialybės studentams: šios srities terminai, 
aktualūs žodžiai, žodžių junginiai. Leidinys sudarytas iš de-
vynių skyrių. Pirmajame skyriuje teikiami bendrieji dalykai: 
specialybės kalba ir jos vieta kalbotyroje, bendrinė kalba 
ir kitos kalbos atmainos, iš funkcinių stilių išsamiau aptar-
tas mokslinis stilius. Skyriuje „Terminai. Jų daryba“ apta-
riamas terminų skirstymas, jų atsiradimo šaltiniai, atitiktis 
žodžių darybos taisyklėms. Tolesniuose skyriuose nurodo-
mi linksnių, prielinksnių, polinksnių, morfologinių formų var-
tojimo ypatumai, kompiuteriu renkamo teksto reikalavimai, 
tiesioginės reikšmės ir simbolinių pavadinimų rašyba. Sky-
riuje „Įvairiatemiai pratimai“ pateikiami apibendrinamieji pra-
timai, taip pat užduotys, kurioms atlikti taikomi šiuolaikiniai 
(inovatyvieji) mokymo(si) metodai. Prieduose duodama pa-
tarimų, kaip tinkamai parengti skaidres, parašyti elektroninį 
laišką, nurodytas literatūros šaltinių, skirtų pranešimams 
viešojo kalbėjimo tematika rengti, sąrašas.

Leidinys skirtas orlaivių pilotavimo, skrydžių valdymo, avia-
cijos mechanikos, avionikos studijų programų studentams, 
galbūt naudingos informacijos jame ras šių sričių dėstytojai, 
specialistai.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2020. 136 p.
eISBN 978-609-476-237-6
https://doi.org/10.20334/2020-021-S
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ISBN 978-609-476-243-7

TOMAS KAČERAUSKAS  – Vilniaus Gedimino 

technikos universiteto (VILNIUS TECH) Filosofijos 
ir kultūros studijų katedros profesorius, tyrinėjan-
tis kūrybingumo aspektus ir plėtojantis komu-
nikacijos filosofiją bei kultūros fenomenologiją. 
Monografijų Filosofinė poetika (2006), Tikrovė 
ir kūryba (2008), Individas istorinėje bendri-
joje (2011), Kūrybos visuomenė (2014, 2017), 

Šiapusybės regionai: 50 M. Heideggerio filosofijos klausimų (kartu su T. Vėželiu, 2016), Tarp komunik-
acijos teorijų: šimtas klausimų (anglų k., kartu su A. Mickūnu, 2020), vadovėlio Kūrybos komunikaci-
ja (kartu su A. Mickūnu, 2020) ir romano Arkada (2006) autorius, išvertęs M. Heideggerio Būtį ir laiką 
(2014) bei paskelbęs per 120 straipsnių. Jo tekstai publikuoti ne tik lietuvių, bet ir anglų, ispanų, rusų, 
vokiečių, lenkų, slovakų, latvių, ukrainiečių kalbomis Lietuvoje ir užsienyje.

Jūratė Baranova: Išsakyti žodžiai, pokalbiai, nutikę įvykiai, aplankiusios mintys nuslysta laiku ir ištirpsta 
negrįžtamai. Kai skaitai Kačerausko knygą, pajunti šį nyksmo momentą, nes ji ir yra siekis sužvejoti 
iš laiko upės raštu apčiuopiamus, kaip autoriaus mokytojas Arvydas Šliogeris pasakytų, esmo žaibus. 
Prasmingas siekis. Jei ateityje kas nors pasidomėtų mūsų karta ar laikotarpiu, keldamas klausimą – kas 
jiems buvo svarbu? kuo jie gyveno? – knyga būtų istorinis liudijimas. Ji tarsi asmeniška, bet ir apie tai, 
kas rūpi visiems... 

Vytautas V. Landsbergis: Jeigu būčiau stropus seniai prabėgusių savo universitetinių laikų studentas 
arba studentė, turbūt pasibraukčiau arba į dienoraščių knygelę persirašyčiau šias (ir ne tik šias) frazes, 
apibūdinančias ir knygą, ir jos problematiką, stilių, ir ją parašiusį, sudėliojusį dėstytoją. Bei pasiūlyčiau 
patiems įsipilti ir paragauti Tomo Kačerausko esė – putojančio, bohemiško, svaigaus.

Viena vertus, filosofija yra mokslas su specifiniu moksliniu žargonu, kuris tarnauja mokslo demarka-
cijai, t. y. atribojimui nuo atsitiktinių žmonių, galinčių suvulgarinti diskursą. Kita vertus, nagrinėdama 
etinius, estetinius ir pasaulėžiūros klausimus, filosofija yra orientuota į platų žmonių ratą (ne vien 
į filosofijos istorijos ir problematikos žinovus). 

Tai, kas yra kūryba, nepamatuojama iš principo. Ji taip žaižaruoja, kad jos neįmanoma sugauti nei 
mokslininkui, nei kam kitam. Tai, ką matuojame, yra kūrybos šešėlis. Vis dėlto mes, mokslininkai, 
kitaip nemokame mąstyti  – vien tam tikromis schemomis. Matavimas irgi yra utopija  – tikimės 
aptikti kūrybos esmę. Mokslininkas, suvokdamas mokslo utopiškumą, žino savo kūrybos ribas. 
Nepaisant to, mes, mokslininkai, vis tiek turime matuoti ir tyrinėti. 

Mūsų individualaus laimingumo kelio pamoka ta, kad mums užtenka to, ką turime, bet neužtenka 
to, ką sukūrėme. Kūrybos visuomenė peržengia gerovės visuomenės sampratą.

SŠnekëjimo rëvos
pamastymai ir pokalbiai apie kûrybinguma
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Keli skaičiai apie knygą

• Tekstai paskelbti 2015–2019 m.
• Pokalbiai televizijoje ir radijuje transliuoti 2014–2017 m.
• Pokalbiuose su autoriumi dalyvavo 34 pašnekovai
• Kai kuriuos tekstus, paskelbtus internetiniuose portaluose, perskaitė per 50 000 žmonių

Tomas Kačerauskas

Šnekėjimo rėvos. Pamąstymai ir 
pokalbiai apie kūrybingumą
Esė

Tai pirmoji Tomo Kačerausko eseistikos knyga. Apmąstyda-
mas aktualijas autorius ieško sąsajų su pamatinėmis filoso-
fijos problemomis, kurios „išbandomos“ kasdienybės žaizdre. 
Taigi tai galima pavadinti filosofine eseistika arba kasdie-
nybės filosofija. Pirmojoje dalyje (Monologai) sudėti tekstai, 
paskelbti spaudoje, įskaitant internetinius portalus. Čia yra ir 
niekur neskelbtų tekstų. Antrojoje dalyje (Dialogai) – interviu 
ir pokalbiai televizijoje. Trečiojoje dalyje (Polilogai) – pokalbiai 
su žinomais pašnekovais televizijoje ir radijuje. Visas dalis vie-
nija kūrybingumo tema.

Knyga papildyta autoriaus nuotraukomis.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2020. 252 p.
ISBN 978-609-476-243-7
eISBN 978-609-476-242-0
https://doi.org/10.20334/2020-033-S

https://ebooks.vilniustech.lt/searchresults?keyword=&option=catalog_shelf&title=&author=Angelika Petr%C4%97tien%C4%97&type=advanced
https://doi.org/10.20334/2020-021-S
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VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

Vitalija KECIORYTĖ

POLITIKA IR  
KOMUNIKACIJA

Mokomoji knyga

Vilnius 2020

VGTU leidykla TECHNIKA
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Šis leidinys parašytas mokomosios knygos „Transportininkų kalbos kul-
tūra“ (2009) pagrindu. Stengtasi surinkti naujausią šios srities informa-
ciją. Knygoje nagrinėjami transporto srities ar bendresnio pobūdžio 
transportininkams aktualūs terminai, žodžiai, žodžių junginiai – tiek 
atitinkantys bendrinės kalbos normas, tiek jas pažeidžiantys. Čia teikia-
mi pavyzdžiai rinkti iš XIX–XXI a. periodinių leidinių (iki 1940 m. išleis-
ti periodiniai leidiniai, žodynėliai peržiūrėti svetainėje epaveldas.lt),  
XIX–XXI a. transporto srities leidinių, lietuvių grožinės literatūros kūri-
nių,  taip pat iš VGTU Transporto inžinerijos fakulteto studentų baigia-
mųjų darbų, transporto srities interneto tinklalapių, interneto portalų.

Leidinys skirtas studentams, studijuojantiems transporto inžineriją, 
transporto ekonomiką ir vadybą. Jis bus naudingas ir suteiks vertin-
gos informacijos dėstytojams, šios srities darbuotojams, visiems, kurie 
domisi lietuvių kalbos kultūra.

A
ngelika Petrėtienė

9 786094 579141

ISBN 978-609-457-914-1

https://knygos.vgtu.lt/

Vitalija KECIORYTĖ

POLITIKA IR  
KOMUNIKACIJA

SPAUDAI SUTVARKYTI!!!!!!!!!!!!!

SPAUDAI SUTVARKYTI!!!!!!!!!!!!!

Vitalija Keciorytė 

Politika ir komunikacija
Mokomoji knyga

Mokomoji knyga skirta suteikti žinių ir įgūdžių, analizuo-
jant politikos komunikaciją kaip vieną iš pagrindinių valios 
reiškimosi ir jos įgyvendinimo instrumentų demokratinėje 
visuomenėje. Ši medžiaga padės studentams orientuotis 
politinės komunikacijos procesuose, suvokti politinės komu-
nikacijos konstravimą, skirtingų auditorijų poreikius, padės 
atpažinti politikos komunikacijos proceso ir modelių poky-
čius, formuoti kritišką visuomenėje vykstantį politinės ko-
munikacijos vertinimą.

Knygoje analizuojama politikos komunikacijos kaip piliečių, 
politikos veikėjų ir žiniasklaidos sąveikos proceso samprata, 
aptariamos politikos komunikacijos formos, psichologiniai 
komunikacijos aspektai, politinės lingvistikos kryptys, po-
litikos rinkodaros technologijos, masinių informavimo prie-
monių vaidmuo formuojant politikos komunikaciją bei jos 
svarba demokratinėje visuomenėje.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2020. 176 p.
ISBN 978-609-476-255-0
eISBN 978-609-476-254-3
https://doi.org/10.20334/2020-049-S

Dalia Dijokienė 

Architektūra ir kontekstai 2019. 
Apleistų pramonės teritorijų 
konversija Šefilde / Architecture 
and context 2019. Conversion 
of brownfields in Sheffield
Mokomoji knyga

XXI amžius kelia daugybę iššūkių, kurie įvairių sričių spe-
cialistus verčia peržengti „komforto zonos“ ribas. 2019 m. 
prasidėjęs naujas vientisųjų Architektūros studijų progra-
mos modulis „Architektūra ir kontekstai“ studentams sutei-
kia galimybę išgyventi netikėtas patirtis, kurių gali atsirasti 
nepažintuose kultūriniuose, socialiniuose, geografiniuose 
kontekstuose. Kursinio projekto metu vykstama į kokią nors 
užsienio šalį ir projektas rengiamas nepažįstamame mieste. 
Studentai taip pat turi galimybę pasirinkti alternatyvą – 
kursinį projektą rengti arba Architektūros, arba Urbanisti-
kos katedroje. Knygoje pristatoma Urbanistikos katedros 
kuruojamo modulio metodinė medžiaga, skirta urbanistinio 
projektavimo etapams, principams ir metodams apžvelgti.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2019. 56 p.
ISBN 978-609-476-215-4
eISBN 978-609-476-214-7
https://doi.org/10.20334/2019-056-S

https://ebooks.vilniustech.lt/searchresults?keyword=&option=catalog_shelf&title=&author=Vitalija Kecioryt%C4%97&type=advanced
https://doi.org/10.20334/2020-049-S
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BAKALAURO BAIGIAM
OJO DARBO RENGIM

O BENDRIEJI M
ETODIKOS NURODYM
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M
indaugas JUREVIČIUS, Gintas VISELGA, Linas KRŪGELIS

Mindaugas JUREVIČIUS, Gintas VISELGA,  
Linas KRŪGELIS

BAKALAURO BAIGIAMOJO 
DARBO RENGIMO 
BENDRIEJI METODIKOS 
NURODYMAI

Leidinys skirtas pirmosios pakopos studijų programų 
Mechanikos inžinerija, Gamybos inžinerija ir valdymas 
bei Pramonės gaminių dizainas studentams. Leidinyje 
pateikiami bakalauro baigiamųjų darbų aiškinamojo 
rašto ir grafinės dalies reikalavimai, rekomenduojami jų 
struktūrą sudarančių sudedamųjų dalių  pavadinimai ir 
apimtis bei įforminimo reikalavimai.

VGTU leidykla TECHNIKA

PRAKTIKŲ ATLIKIM
O IR ATSISKAITYM

O M
ETODIKOS NURODYM

AI
2019-050-S

A
udrius Č

EREŠKA

Audrius ČEREŠKA

PRAKTIKŲ ATLIKIMO 
IR ATSISKAITYMO 
METODIKOS NURODYMAI

Praktikų metodikos nurodymuose, skirtuose Mechanikos fakulteto 
studentams, pateikti pažintinės ir gamybinės praktikų atlikimo ir at-
siskaitymo pagrindiniai reikalavimai.

Metodikos nurodymuose pateiktos pagrindinės sąvokos, aprašy-
tos atliekamos praktikos, joms keliami tikslai ir uždaviniai. Pateiktos 
visų Mechanikos fakulteto katedrų suformuotos praktikų atlikimo 
užduotys. Aprašyta, kaip organizuojamos ir kontroliuojamos prakti-
kos. Pateikta praktikos ataskaitos struktūra ir išdėstyta atsiskaitymo 
už praktiką tvarka bei terminai. Aprašytos praktinio mokymo sutar-
ties sudarymo sąlygos bei pavaizduota jos įforminimo ir patvirtinimo 
principinės schemos. Prieduose sudėta informacija reikalinga, siekiant 
laiku ir sėkmingai atlikti, įforminti bei apginti pažintines, gamybines 
praktikas ir parengti ataskaitas.

Šis leidinys skirtas visų Mechanikos fakulteto bakalaurų pažintinei 
ir gamybinei praktikoms atlikti. Be to, juo sėkmingai gali vadovautis 
ne tik kitų VGTU fakultetų studentai praktikantai, bet ir kitų panašaus 
profilio universitetų studentai.

Praktika yra beribė – Kunzig Šamaras Rinpočė

Mindaugas Jurevičius 
Gintas Viselga 
Linas Krūgelis 

Bakalauro baigiamojo darbo 
rengimo bendrieji metodikos 
nurodymai
Elektroninė mokomoji knyga

Leidinys skirtas pirmosios pakopos studijų programų Me-
chanikos inžinerija, Gamybos inžinerija ir valdymas bei Pra-
monės gaminių dizainas studentams. Leidinyje pateikiami 
bakalauro baigiamųjų darbų aiškinamojo rašto ir grafinės 
dalies reikalavimai, rekomenduojami jų struktūrą sudaran-
čių sudedamųjų dalių pavadinimai ir apimtis bei įforminimo 
reikalavimai.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2019. 92 p.
eISBN 978-609-476-210-9
https://doi.org/10.20334/2019-054-S

Audrius Čereška 

Praktikų atlikimo ir atsiskaitymo 
metodikos nurodymai
Elektroninė mokomoji knyga

Praktikų metodikos nurodymuose, skirtuose Mechanikos 
fakulteto studentams, pateikti pažintinės ir gamybinės 
praktikų atlikimo ir atsiskaitymo pagrindiniai reikalavimai.

Metodikos nurodymuose pateiktos pagrindinės sąvokos, 
aprašytos atliekamos praktikos, joms keliami tikslai ir už-
daviniai. Pateiktos visų Mechanikos fakulteto katedrų su-
formuotos praktikų atlikimo užduotys. Aprašyta, kaip orga-
nizuojamos ir kontroliuojamos praktikos. Pateikta praktikos 
ataskaitos struktūra ir išdėstyta atsiskaitymo už praktiką 
tvarka bei terminai. Aprašytos praktinio mokymo sutarties 
sudarymo sąlygos bei pavaizduota jos įforminimo ir patvir-
tinimo principinės schemos. Prieduose sudėta informacija 
reikalinga, siekiant laiku ir sėkmingai atlikti, įforminti bei ap-
ginti pažintines, gamybines praktikas ir parengti ataskaitas.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2019. 67 p.
eISBN 978-609-476-203-1
https://doi.org/10.20334/2019-050-S

https://ebooks.vilniustech.lt/searchresults?keyword=&option=catalog_shelf&title=&author=Mindaugas Jurevi%C4%8Dius&type=advanced
https://ebooks.vilniustech.lt/searchresults?keyword=&option=catalog_shelf&title=&author= Gintas Viselga&type=advanced
https://ebooks.vilniustech.lt/searchresults?keyword=&option=catalog_shelf&title=&author= Linas Kr%C5%ABgelis&type=advanced
https://ebooks.vilniustech.lt/searchresults?keyword=&option=catalog_shelf&title=&author=Audrius  %C4%8Cere%C5%A1ka&type=advanced
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Leidinyje pateikti penkių šilumos ir masės mainų laboratorinių darbų 
aprašymai. Ši mokomoji knyga skirta technikos universitetų nuola-
tinių ir ištęstinių studijų studentams, kurie mokosi šilumos ir masės 
mainų studijų dalyką. Knyga skirta studentams, kurie mokosi pagal 
pastatų energetikos studijų programą, tačiau iš dalies ji tinka ir kitų 
specialybių studentams. Leidinio paskirtis – padėti pasiruošti šilumos 
ir masės laboratoriniams darbams ir pagal pateiktas metodikas juos 
atlikti bei pasirengti šių laboratorinių darbų gynimui.

S. Paulauskaitė, G
. Streckienė

Sabina Paulauskaitė, Giedrė Streckienė

ŠILUMOS IR MASĖS MAINŲ  
LABORATORINIAI DARBAI

ISBN 978-609-457-963-9

https://knygos.vgtu.lt/

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

Mečislavas GRIŠKEVIČIUS

PSICHOLOGIJOS  
PAGRINDAI ASMENIMS, 
DIRBANTIEMS  
EKSTREMALIOSE  
SITUACIJOSE

Mokomoji knyga

VGTU leidykla TECHNIKA
Vilnius

VGTU leidykla TECHNIKA
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Šis leidinys parašytas mokomosios knygos „Transportininkų kalbos kul-
tūra“ (2009) pagrindu. Stengtasi surinkti naujausią šios srities informa-
ciją. Knygoje nagrinėjami transporto srities ar bendresnio pobūdžio 
transportininkams aktualūs terminai, žodžiai, žodžių junginiai – tiek 
atitinkantys bendrinės kalbos normas, tiek jas pažeidžiantys. Čia teikia-
mi pavyzdžiai rinkti iš XIX–XXI a. periodinių leidinių (iki 1940 m. išleis-
ti periodiniai leidiniai, žodynėliai peržiūrėti svetainėje epaveldas.lt),  
XIX–XXI a. transporto srities leidinių, lietuvių grožinės literatūros kūri-
nių,  taip pat iš VGTU Transporto inžinerijos fakulteto studentų baigia-
mųjų darbų, transporto srities interneto tinklalapių, interneto portalų.

Leidinys skirtas studentams, studijuojantiems transporto inžineriją, 
transporto ekonomiką ir vadybą. Jis bus naudingas ir suteiks vertin-
gos informacijos dėstytojams, šios srities darbuotojams, visiems, kurie 
domisi lietuvių kalbos kultūra.

A
ngelika Petrėtienė

9 786094 579141

ISBN 978-609-457-914-1

https://knygos.vgtu.lt/

Mečislavas GRIŠKEVIČIUS

PSICHOLOGIJOS  
PAGRINDAI ASMENIMS, 
DIRBANTIEMS  
EKSTREMALIOSE  
SITUACIJOSE

Mečislavas Griškevičius

Psichologijos pagrindai 
asmenims, dirbantiems 
ekstremaliose situacijose
Elektroninė mokomoji knyga

Psichologijos pagrindų kursas dirbantiems ekstremaliose 
situacijose yra įvadinio pobūdžio. Jis skirtas ugniagesiams 
gelbėtojams ir kitiems specialistams, dirbantiems ekstrema-
liomis sąlygomis, mokyti. Studijuojant dalyką supažindina-
ma ne tik su psichologijos mokslu, pagrindiniais šio mokslo 
dėsningumais bei metodais, bet ir su profesinės veiklos psi-
chologijos pagrindais.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2019. 40 p.
eISBN 978-609-476-179-9
https://doi.org/10.20334/2019-022-S

Sabina Paulauskaitė 
Giedrė Streckienė 

Šilumos ir masės mainų 
laboratoriniai darbai
Elektroninė mokomoji knyga

Leidinyje pateikti penkių šilumos ir masės mainų laborato-
rinių darbų aprašymai. Ši mokomoji knyga skirta technikos 
universitetų nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams, kurie 
mokosi šilumos ir masės mainų studijų dalyką. Knyga skirta 
studentams, kurie mokosi pagal pastatų energetikos studijų 
programą, tačiau iš dalies ji tinka ir kitų specialybių studen-
tams. Leidinio paskirtis – padėti pasiruošti šilumos ir masės 
laboratoriniams darbams ir pagal pateiktas metodikas juos 
atlikti bei pasirengti šių laboratorinių darbų gynimui.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2019. 64 p.
eISBN 978-609-476-196-6
https://doi.org/10.20334/2019-039-S
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Mokomojoje knygoje pateiktos susistemintos ir apibendrintos žinios 
apie darbinėje žmonių aplinkoje esančius rizikos veiksnius ir jų valdy-
mą, darbuotojų saugos ir sveikatos išsaugojimo bei saugaus darbo 
organizavimo principus. Pateikiama laboratorinių darbų atlikimo 
metodika, individualios užduotys ir kontroliniai klausimai įgytoms 
žinioms pasitikrinti. 

Leidinys skirtas įvairių inžinerijos ir vadybos specialybių studentams. 
Mokomąja priemone galės naudotis ergonomikos bei darbuotojų 
saugos ir sveikatos specialistai, įvairių ekonominės veiklos sričių įmo-
nių atstovai, darbdaviai, darbuotojai, organizuojantys, dalyvaujantys 
ar atliekantys profesinės rizikos vertinimą.

Kazys A
lgirdas KA

M
IN
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ušra STA
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VIEN

Ė

Ritoldas ŠUKYS, Jurgita ŠAKĖNAITĖ,  
Aušra STANKIUVIENĖ, Ingrida GIRNIENĖ

ŽMONIŲ SAUGA
Laboratorinių darbų metodikos nurodymai

VGTU leidykla TECHNIKA

GAM
YBOS INŽINERIJOS IR VALDYM

O STUDIJŲ PROGRAM
OS PRAM

ONĖS ĮM
ONIŲ VALDYM

O SPECIALIZACIJOS PRAKTIKOS M
ETODIKOS NURODYM

AI
2018-019-S

Praktikos metodikos nurodymuose pateikta praktikos metu ren-
kamos medžiagos tvarkymo ir pateikimo ginti tvarka.

Leidinys skirtas studentams, kurie studijuoja gamybos inži-
neriją ir vadybą. Jo medžiaga gali būti naudojama studijuojant 
modulius pažintinė praktika, profesinės veiklos praktika.

A
ugustinas M

A
C

EIKA

Augustinas MACEIKA

GAMYBOS INŽINERIJOS IR 
VALDYMO STUDIJŲ PROGRAMOS 
PRAMONĖS ĮMONIŲ VALDYMO 
SPECIALIZACIJOS PRAKTIKOS 
METODIKOS NURODYMAI

Ritoldas Šukys 
Jurgita Šakėnaitė 
Aušra Stankiuvienė 
Ingrida Girnienė

Žmonių sauga
Elektroninė mokomoji knyga

Mokomojoje knygoje pateiktos susistemintos ir apibendrin-
tos žinios apie darbinėje žmonių aplinkoje esančius rizikos 
veiksnius ir jų valdymą, darbuotojų saugos ir sveikatos išsau-
gojimo bei saugaus darbo organizavimo principus. Pateikiama 
laboratorinių darbų atlikimo metodika, individualios užduotys 
ir kontroliniai klausimai įgytoms žinioms pasitikrinti.

Leidinys skirtas įvairių inžinerijos ir vadybos specialybių stu-
dentams. Mokomąja priemone galės naudotis ergonomikos 
bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, įvairių eko-
nominės veiklos sričių įmonių atstovai, darbdaviai, darbuoto-
jai, organizuojantys, dalyvaujantys ar atliekantys profesinės 
rizikos vertinimą.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2019. 84 p.
eISBN 978-609-476-218-5
https://doi.org/10.20334/2019-026-S

Augustinas Maceika 

Gamybos inžinerijos ir valdymo 
studijų programos pramonės 
įmonių valdymo specializacijos 
praktikos metodikos nurodymai
Elektroninė mokomoji knyga

Praktikos metodikos nurodymuose pateikta praktikos metu 
renkamos medžiagos tvarkymo ir pateikimo ginti tvarka. 
Leidinys skirtas studentams, kurie studijuoja gamybos in-
žineriją ir vadybą.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2018. 68 p.
eISBN 978-609-476-113-3
https://doi.org/10.20334/2018-019-S

https://ebooks.vilniustech.lt/searchresults?keyword=&option=catalog_shelf&title=&author=Ritoldas %C5%A0ukys&type=advanced
https://ebooks.vilniustech.lt/searchresults?keyword=&option=catalog_shelf&title=&author= Jurgita %C5%A0ak%C4%97nait%C4%97&type=advanced
https://ebooks.vilniustech.lt/searchresults?keyword=&option=catalog_shelf&title=&author= Au%C5%A1ra Stankiuvien%C4%97&type=advanced
https://ebooks.vilniustech.lt/searchresults?keyword=&option=catalog_shelf&title=&author= Ingrida Girnien%C4%97&type=advanced
https://ebooks.vilniustech.lt/searchresults?keyword=&option=catalog_shelf&title=&author=Augustinas  Maceika&type=advanced
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2018-003-S

The collection contains descriptions of the practical application of 
theoretical knowledge during the heat treatment of materials, cold 
working, cutting, welding and soldering, setting the physical pro-
perties of materials. The works are intended for students who have 
chosen the module “Materials Science” to deepen their knowledge of 
the module by the active participation in their work and monitoring, 
measuring and evaluating the results obtained or interpretation of 
observed phenomena or processes.

This work or portions thereof may be reprinted or copied in classroom 
quantities by teachers for use in their classes in which they are using 
the accompanying Vilnius Gediminas Technical University material. 
Such copies may not be sold and further distribution is prohibited. 
Requests for permission should be addressed to Department of 
Mechanics and Materials Engineering of Vilnius Gediminas Technical 
University, J. Basanavičiaus str. 28, Vilnius, Lithuania.

A
lgirdas Vaclovas VA

LIU
LIS

Algirdas Vaclovas VALIULIS

MATERIALS TESTING 
AND PROCESSING
Theory and practical training exercises

https://knygos.vgtu.lt/

ISBN 978-609-457-802-1

VGTU leidykla TECHNIKA

STATYBO
S TEISIN

IŲ
 SA

N
TYKIŲ

 SU
BJEK

TA
I

2018-019-S

Praktikos metodikos nurodymuose pateikta praktikos metu ren-
kamos medžiagos tvarkymo ir pateikimo ginti tvarka.

Leidinys skirtas studentams, kurie studijuoja gamybos inži-
neriją ir vadybą. Jo medžiaga gali būti naudojama studijuojant 
modulius pažintinė praktika, profesinės veiklos praktika.

Sigitas M
ITKU

S, Renata C
IBU

LSKIEN
Ė

Sigitas MITKUS
Renata CIBULSKIENĖ

STATYBOS TEISINIŲ 
SANTYKIŲ SUBJEKTAI

Algirdas Vaclovas Valiulis

Materials testing and 
processing. Practical training 
works collection
Elektroninė mokomoji knyga

The collection contains descriptions of the practical appli-
cation of theoretical knowledge during the heat treatment 
of materials, cold working, cutting, welding and soldering, 
setting the physical properties of materials. The works are 
intended for students who have chosen the module “Mate-
rials Science” to deepen their knowledge of the module by 
the active par ticipation in their work and monitoring, mea-
suring and evaluating the results obtained or interpretation 
of observed phenomena or processes.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2018. 210 p.
ISBN 978-609-476-097-6
eISBN 978-609-476-096-9
https://doi.org/10.20334/2018-007-S

Sigitas Mitkus 
Renata Cibulskienė

Statybos teisinių santykių 
subjektai
Elektroninė mokomoji knyga

Knygoje susistemintai apžvelgta statybos teisinių santykių 
subjektų samprata, jų kompetencija, reikalavimai asmenims, 
siekiantiems tapti statybos teisinių santykių subjektais.

Paskirų statybos teisinių santykių subjektų egzistavimo bū-
tinumas ir reikalavimai jiems daugiausia priklauso nuo sta-
tybos (verslo) organizavimo būdo. Tad leidinyje detaliai iša-
nalizuoti statybos organizavimo būdai, sutartys, sudaromos 
projektavimo ir statybos metu.

Knyga skirta universitetų studentams, studijuojantiems sta-
tybos teisę ir su ja susijusias disciplinas.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2018. 141 p.
eISBN 978-609-476-150-8
https://doi.org/10.20334/2018-049-S

https://ebooks.vilniustech.lt/searchresults?keyword=&option=catalog_shelf&title=&author=Algirdas Vaclovas  Valiulis&type=advanced
https://ebooks.vilniustech.lt/searchresults?keyword=&option=catalog_shelf&title=&author=Sigitas Mitkus&type=advanced
https://ebooks.vilniustech.lt/searchresults?keyword=&option=catalog_shelf&title=&author= Renata Cibulskien%C4%97&type=advanced




VERSTINĖS 
KNYGOS

Visas spausdintas VILNIUS TECH knygas galite įsigyti  
mūsų el. parduotuvėje https://eshop.vilniustech.lt/,  
išleistas elektroniniu formatu – https://ebooks.vilniustech.lt

VILNIUS TECH – universitetas be sienų, kuriam svarbus bendradar-
biavimas ir tinklaveika su partneriais visame pasaulyje, kiekvieno 
asmens individualumo ir išskirtinumo priėmimas, galimybė išsakyti 
savo idėjas ir būti išgirstam. Esame atviri pasauliui ir naujoms pa-
tirtims. Nuolat ieškome tobulesnių technologinių sprendimų, kurie 
prisidėtų prie pasaulio pažangos kurdami pridėtinę vertę naujose ar 
sparčiai kintančiose aplinkose.
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Kenneth Frampton – Kolumbijos universiteto ar-
chitektūros profesorius, daugelio knygų apie architektūros 
istoriją ir teoriją, įskaitant moderniąją architektūrą, autorius.

Ši pagarsėjusi moderniosios architektūros ir jos ištakų 
apžvalgos knyga tapo klasikine nuo pat pirmosios laidos 
1980 m. tai vienas svarbiausių šiandien turimų darbų apie 
moderniąją architektūrą. „new York review of Books“ re-
cenzijoje teigiama, kad tai išsamus ir naudingas veikalas 
architektūros eruditams; kiekvienas skyrius gali būti verti-
namas kaip puiki įžvalga, o paties rašytojo branda ir kriti-
nis protas persmelkia visą kūrinį.

atnaujinta 4-oji knygos laida papildyta nauju skyriumi, 
kuriame ištyrinėtas pastarųjų metų globalizacijos povei-
kis architektūrai, garsiųjų architektų iškilimas ir tai, kaip 
pasaulio architektai sprendžia tvarumo ir gyvenamosios 
aplinkos problemas. Yra atnaujinta ir išplėsta bibliografija.

ISBn 978-609-457-895-3

Mikroelektronikos 
grandinių  

projektavimas

RICHARD C. JAEGER, TRAVIS N. BLALOCK
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Kenneth Frampton
Dalykinis redaktorius Martynas Mankus

Modernios architektūros kilmė ir 
pagrindai
Vadovėlis

Ši pagarsėjusi moderniosios architektūros ir jos ištakų 
apžvalgos knyga tapo klasikine nuo pat pirmosios laidos 
1980 metais. Tai vienas svarbiausių šiandien turimų darbų 
apie moderniąją architektūrą. „New York Review of Books“ 
recenzijoje teigiama, kad tai naudingas plataus spektro 
darbas architektūros eruditams; kiekvienas skyrius gali būti 
vertinamas kaip puiki įžvalga, o paties rašytojo branda ir kri-
tinis protas persmelkia visą kūrinį. Atnaujinta 4-oji laida pa-
pildyta nauju skyriumi, kuriame ištyrinėtas pastarųjų metų 
globalizacijos poveikis architektūrai, garsiųjų architektų iš-
kilimas ir tai, kaip pasaulio architektai sprendžia tvarumo ir 
gyvenamosios aplinkos problemas. Be to, yra atnaujinta ir 
išplėsta bibliografija. Šios knygos ankstesnių laidų egzem-
plioriai anglų kalba jau yra daugelyje Lietuvos aukštųjų mo-
kyklų bibliotekose ir tai patvirtina knygos paklausą.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2018. 432 p.
ISBN 978-609-457-895-3

Richard C. Jaeger 
Travis N. Blalock
Vertė doc. dr. Darius Miniotas

Mikroelektronikos grandinių 
projektavimas
Vadovėlis 

Vertimui pristatoma jau 4-oji atnaujinta vadovėlio laida, ku-
rioje pateikiamos išsamios žinios apie pažangiausius šiuo-
laikinių elektroninių grandinių projektavimo metodus. In-
formatyviai aprašomi mokslinių tyrimų rezultatai, susiję su 
analoginės ir skaitmeninės elektronikos projektavimo me-
todais, tinkamais grandinėms iš diskrečiųjų elementų arba 
integriniams grandynams. Vadovėlio autoriai siūlo originalią, 
kruopščiai parengtą metodiką projektavimo uždaviniams 
spręsti, kuri išryškina tokiems uždaviniams būdingas pro-
blemas. Gausūs išspręstų projektavimo uždavinių pavyzdžiai 
sudaro galimybes studentams susidaryti aiškų vaizdą apie 
patį projektavimo procesą. Šios knygos ankstesnių laidų eg-
zemplioriai anglų kalba jau yra kai kuriose Lietuvos aukštųjų 
mokyklų bibliotekose ir tai patvirtina knygos paklausą.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2018. 782 p.
ISBN 978-609-457-899-1
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Konkurencinga 
logistikos strategija 
tiekimo sistemoje

K
o
n
ku

re
n
cin

g
a lo

g
istiko

s strate
g
ija tie

kim
o
 siste

m
o
je

Allan Harrison, Remko Van Hoek, 
Heather Skipworth
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Konstrukcijų 
teorijos pagrindai: 
karkasinės konstrukcijos, 
plokštės ir kevalai
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Allan Harrison 
Remko Van Hoek 
Heather Skipworth
Dalykiniai redaktoriai:  
doc. dr. Ieva Meidutė-Kavaliauskienė 
prof. habil. dr. Ramūnas Palšaitis 

Konkurencinga logistikos 
strategija tiekimo sistemoje
Vadovėlis 

Leidinys pripažįstamas pasaulyje kaip vienas iš dešimties 
geriausių visų laikų tiekimo valdymo vadovėlių. Jo populia-
rumą pabrėžia ne tik gerai žinomų logistikos srities moksli-
ninkų, tokių kaip dr. Jan de Vries (Groningeno universitetas), 
dr. Tony Whiteing (Hudersfildo universitetas), rekomenda-
cijos ir atsiliepimai apie šią knygą, bet ir pasirodžiusi at-
naujinta bei papildyta jau 5-oji laida. Knygoje sistemiškai 
pateikiamos teorinės žinios logistikos ir tiekimo grandinės 
valdymo tematika. Atlikti pasaulinio lygio moksliniai tyrimai 
atspindi inovatyvius bei progresyvius virsmus šioje srityje 
ir leidžia geriau suvokti logistikos svarbą mokslo ir verslo 
pasaulyje. Be pagrindinių teorinių aspektų, pateikiama dau-
giau kaip 15 atvejų analizių ir užduočių, suteikiančių knygai 
neabejotino praktinio svarumo ir aktualumo. Šios knygos 
ankstesnių laidų egzemplioriai anglų kalba jau yra kai kurio-
se Lietuvos aukštųjų mokyklų bibliotekose ir tai patvirtina 
knygos paklausą.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2018. 442 p.
ISBN 978-609-457-893-9

Peter Marti
Dalykiniai redaktoriai: 
doc. dr. Gintas Šaučiuvėnas 
doc. dr. Tomas Gečys 
doc. dr. Kęstutis Urbonas

Konstrukcijų teorijos pagrindai: 
karkasinės konstrukcijos, 
plokštės ir kevalai
Vadovėlis 

Šis vadovėlis išsamiai supažindina su konstrukcijų teorija, 
kurios pagrindas – taikomoji mechanika. Jame pagal elastin-
gumo ir plastiškumo teoriją nagrinėjamos karkasinės kons-
trukcijos, plokštės ir korpusai, pateikiamas istorinis tyrimų 
fonas, apibrėžiami ryšiai su praktine ir inžinerine veikla. Tai 
pirmasis nuodugnus pasaulinio lygio konstrukcijų vadovėlis, 
kuriame pateikiama daugybė puikiai parengtų pavyzdžių ir 
pratimų. Šią knygą galima laikyti pamatiniu vadovėliu stu-
dentams, dėstytojams ir inžinieriams praktikams. Jo tiks-
las – parodyti būsimiems ir esamiems tyrėjams, kaip tinka-
mai modeliuoti, prižiūrėti, projektuoti ir tikrinti konstrukcijas.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2018. 632 p.
ISBN 978-609-457-900-4 
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ISBN 978-609-457-897-7 

Knygoje „Atsinaujinantys energijos ištekliai“ pristatomos atsinaujinančiosios ener-
gijos technologijos ir praktinio įgyvendinimo būdai. Leidinyje pateikiami šių techno-
logijų teoriniai pagrindai, skaičiavimo pavyzdžiai, jų pritaikymo visame pasaulyje 
atvejai, aprašoma suteikta ekonominė nauda visuomenei, verslui ir poveikis aplin-
kai. Pristatomi visa tai patvirtinantys pažangiausi pasaulinio lygio taikomieji tyrimai.

Ilgokai didžiavomės ir džiaugėmės Pirmąja pramonės revoliucija, jos labui ir ateičiai 
suradome bei suvaldėme anglį, naftą, gamtines dujas. Dėl to pasaulis sumažėjo ir 
galėjome geriau į jį įsižiūrėti. Šiandieną vis daugiau mūsų siekia ekonominį vystymąsi 
keisti tvariuoju. Naudodamiesi jau keturių pramonės revoliucijų žiniomis, technologi-
jomis ir energijos ištekliais vėl renkamės tuos, kurie mums tarnavo tūkstantmečius. 
Tai saulės, vėjo, vandens, žemės gelmių, augalų energija. Šiems atsinaujinantiems 
energijos ištekliams panaudoti sukurtos technologijos. Ištekliams tobulinti, naujiems 
kurti, įdiegti, naudoti ir prižiūrėti reikalingas naujas specialių ir universalių žinių deri-
nys. Tai praktiniai sprendiniai ir universitetinės žinios, skaičiavimo ir veikiančių tech-
nologijų pavyzdžiai, turinio supratimo klausimai ir atsakymai, ekonominė nauda ir 
poveikis aplinkai, lietuviškoji ir tarptautinė terminija. Skaitytojas visa tai ras šioje iš-
mintingai parašytoje ir į lietuvių kalbą išverstoje knygoje.

Dalykinis vertimo redaktorius 
prof. habil. dr. Vytautas Martinaitis

2017-042-S

Žalioji logistika: 
kaip sumažinti 
žalą aplinkai

Ž
a
lio

ji lo
g
istik

a
: k

a
ip

 su
m

a
žin

ti ža
lą

 a
p

lin
k
a
i

Alan McKinnon, Michael Browne, 
Anthony Whiteing, Maja Piecyk

Vadovėlis skirtas sustiprinti Lietuvos logistikos žinių bazę 
žaliosios logistikos aspektais, nes pagrindinis jo tikslas – 
pristatyti inovatyvius būdus ir pažangius metodus, leidžian-
čius mažinti neigiamą logistikos veiklų poveikį aplinkai, ir 
įvertinti šių priemonių naudojimo pasekmes ekonominei 
bei socialinei sritims. Vadovėlis tyrėjams suteiks naujausią, 
pažangiausią informaciją, padės kryptingai formuoti ateities 
specialistų kompetencijas, reikalingas dinamiškoje trans-
porto ir logistikos paslaugų rinkoje, turės įtakos įgyvendi-
nant informacinės visuomenės, žinių ekonomikos ir darnios 
plėtros principus Lietuvoje. Prie knygos originalo kalba ren-
gimo prisidėjo ekspertai iš Oksfordo, Linčiopingo, Kardifo, 
Lankasterio, Vestminsterio ir kitų universitetų. Šios knygos 
ankstesnių laidų egzemplioriai anglų kalba jau yra kai kurių 
Lietuvos aukštųjų mokyklų bibliotekose ir tai patvirtina kny-
gos paklausą. 

2018-009-SISBN 978-609-457-901-1

Alan McKinnon 
Michael Browne 
Anthony Whiteing 
Maja Piecyk
Dalykiniai redaktoriai: 
doc. dr. Aidas Vasilis Vasiliauskas 
Rolandas Vitkūnas

Žalioji logistika: kaip sumažinti 
žalą aplinkai
Vadovėlis 

Vadovėlis skirtas sustiprinti Lietuvos logistikos žinių bazę 
žaliosios logistikos aspektais, nes pagrindinis jo tikslas – pri-
statyti inovatyvius būdus ir pažangius metodus, leidžiančius 
mažinti neigiamą logistikos veiklų poveikį aplinkai, ir įvertinti 
šių priemonių naudojimo pasekmes ekonominei bei socialinei 
sritims. Vadovėlis tyrėjams suteiks naujausią, pažangiausią 
informaciją, padės kryptingai formuoti ateities specialistų 
kompetencijas, reikalingas dinamiškoje transporto ir logisti-
kos paslaugų rinkoje, turės įtakos įgyvendinant informacinės 
visuomenės, žinių ekonomikos ir darnios plėtros principus 
Lietuvoje. Prie knygos originalo kalba rengimo prisidėjo eks-
pertai iš Oksfordo, Linčiopingo, Kardifo, Lankasterio, Vest-
minsterio ir kitų universitetų. Šios knygos ankstesnių laidų 
egzemplioriai anglų kalba jau yra kai kurių Lietuvos aukštųjų 
mokyklų bibliotekose ir tai patvirtina knygos paklausą.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2018. 360 p.
ISBN 978-609-457-901-1

John Twidell 
Tony Weir
Dalykinis redaktorius 
prof. habil. dr. Vytautas Martinaitis

Atsinaujinantys energijos 
ištekliai
Vadovėlis 

Knygoje pristatomos atsinaujinančiosios energijos techno-
logijos ir praktinio įgyvendinimo būdai. Leidinyje pateikiami 
šių technologijų teoriniai pagrindai, skaičiavimo pavyzdžiai, 
jų pritaikymo visame pasaulyje atvejai, aprašoma suteikta 
ekonominė nauda visuomenei, verslui ir poveikis aplinkai. Pri-
statomi visa tai patvirtinantys pažangiausi pasaulinio lygio 
taikomieji tyrimai.

Nors knygų atsinaujinančiosios energijos tema skaitytojai 
gali rasti, tačiau naujausių ir aktualiausių tokios apimties ir 
detalumo leidinių lietuvių kalba vis dar trūksta.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2017. 768 p.
ISBN 978-609-457-897-7
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„Architekto žinynas“ – tai neįkainojamos informacijos šaltinis, padėsiantis spręsti kas-
dienes projektavimo ir planavimo problemas. Jame pristatomi įvairūs architektūriniai 
sprendimai, aktualūs ne tik urbanistinio planavimo, pastatų architektūros, dizaino, 
kitų statybos sričių ir specializacijų projektavimo specialistams, aukštųjų mokyklų 
dėstytojams ir studentams, bet ir kiekvienam visuomenės nariui, kuriam įdomūs pastatų 
projektavimo principai. 

„Savo  turiniu ir informacijos apimtimi - tai didžiausias kada nors lietuvių kalba  išleistas 
profesionalus architekto žinynas. Leidinys rekomenduojamas kaip vertingas kasdienio 
naudojimo informacinis šaltinis visų sričių urbanistinio planavimo, pastatų architektūros, 
dizaino, kitų statybos sričių ir specializacijų projektavimo specialistams, aukštųjų mokyk-
lų ir kolegijų dėstytojams bei jų studentams.

Šio žinyno anksčiau išleistos  redakcijos anglų kalba buvo daugelį metų sėkmingai  
naudotos ir  patikrintos profesinėje praktinėje veikloje.

Lietuvių kalba  išleistas žinynas reikšmingas  ne tik praktinio naudojimo požiūriu. Tai 
ilgai laukta galimybė įvairių sričių specialistams bendrai suprasti šiuolaikinę architektū-
ros terminiją lietuvių kalba, ją puoselėti ir plačiau naudoti įvairiose gyvenimo srityse.“  

VGTU Architektūros fakulteto Architektūros katedros 
profesorius Sigitas Kuncevičius

9 7 8 9 9 5 5 2 8 7 5 5 19 7 8 6 0 9 4 5 7 8 9 6 0

ISBN 978-609-457-896-0 

Pamela Buxton – „Architekto žinyno“ sudarytoja, suvienijusi įvairių aukštųjų mokyklų, 
mokslinių tyrimų institutų, architektūros, projektavimo ir statybos konsultavimo biurų bei 
įmonių, praktikuojančių architektų pajėgas ir parengusi šį leidinį.   

P. Buxton yra laisvai samdoma žurnalistė, rašanti architektūros ir projektavimo temomis. 
Jos straipsniai buvo skelbti daugelyje Jungtinės Karalystės periodinių žurnalų ir specializuotų 
leidinių, įskaitant specializuotus architektūros leidinius – „Building Design“ ir Karališkojo 
Didžiosios Britanijos architektų instituto (angl. santrumpa RIBA) žurnalą.
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Atrandant 
prarastąją 

erdvę:  
urbanistinio 
projektavimo 
teorijos 

RogeR TRancik
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Šiandien daugelio miestų centrai kenčia nuo netinkamo erdvės naudojimo – „prarastosios erdvės“ 
fenomeno. Transportas, modernizmo architektūroje padariniai, miestų atnaujinimo ir skirstymo į zonas 
politika, privačių interesų viršenybė, pasikeitusi žemės naudojimo miesto centre praktika – visa tai 
prisidėjo prie vertybių ir sampratos, tradiciškai sietų su atvirąja miesto erdve, sunykimo. Šioje knygoje 
išsamiai ir metodiškai nagrinėjama krizė, ištikusi šiuolaikinį miestą, ir būdai, padedantys gerinti padėtį.

Knygoje aptariamos svarbiausios per pastaruosius aštuonis dešimtmečius susiformavusios urba-
nistinės erdvės projektavimo teorijos: Sitte’o ir Howardo principai, funkcionalizmo judėjimo poveikis ir 
atsakas į šį reiškinį; „Team 10“, Roberto Venturi, brolių Krierų, Fumihiko Maki’io ir kitų sukurti projektai.

Nagrinėjami ne tik istoriniai precedentai, bet ir šiuolaikinė urbanistinės erdvės projektavimo prakti-
ka. Pateikta nuodugni Bostono (Masačusetsas, JAV), Vašingtono (JAV), Geteborgo (Švedija) miestų ir 
Baikerio teritorijos Niukaslyje (Anglija) analizė rodo, kad reikalingas integruotas požiūris į projektavimą, 
apimantis urbanistinės erdvės projektavimo teorijas: masės ir erdvės (angl. figureground theory), ryšių 
ir jungčių (angl. linkage theory), vietos (angl. place theory). Šios teorijos, įskaitant jų privalumus ir trūku-
mus, ne tik aprašomos, bet ir pritaikomos konkretiems nagrinėjamiems atvejams – taip iliustruojama, 
kaip jos pasiteisina įvairiuose kontekstuose.

Ši knyga labai naudinga architektūros, kraštovaizdžio architektūros ir miestų planavimo specialis-
tams ir visiems, kurie rengiasi jais tapti.

Knygos autorius RoGeRiS TRANciKAS – dvidešimties metų profesinę ir akademinę patirtį urba-
nistinio projektavimo srityje turintis profesorius, dirbęs Harvardo aukštojoje projektavimo mokykloje 
(Harward Graduate School of Design) ir Čalmerso technologijos universitete (chalmers University of 
Technology) Švedijoje. Profesorius yra Amerikos kraštovaizdžio architektų bendrijos (American Socie-
ty of Landscape Architects, ASLA) narys.

„Atrandant prarastąją erdvę: urbanistinio projektavimo teorijos tapo labai svarbia knyga 
visai urbanistų kartai. Tai pirmoji šios srities knyga, kurioje išsamiai nagrinėjama, ko išmokta iš 
post modernistinio atsako, pavyzdžiui, brolių Krierų ir daugelio kitų darbų, ir kas pritaikyta ku-
riant nuoseklią teoriją bei projektavimo gaires. Rogeris Trancikas knygoje sprendžia svarbiau-
sią architektūros ir urbanistikos klausimą: kaip mūsų suskaidytuose miestuose atkurti viešąją 
terpę, kurią sudarytų aiškių formų darniai susietos ir žmogui priimtinos urbanistinės erdvės.“

Robertas Campbellas, architektas, 
dienraščio „Boston Globe“ architektūros kritikas,

Amerikos architektų instituto (American Institute of Architects) narys

iSBN 978-609-457-898-4

Sudarytoja Pamela Buxton

Architekto žinynas
Vadovėlis

Savo turiniu ir informacijos apimtimi – tai didžiausias kada 
nors lietuvių kalba išleistas profesionalus architekto žiny-
nas. Leidinys rekomenduojamas kaip vertingas kasdienio 
naudojimo informacinis šaltinis visų sričių urbanistinio pla-
navimo, pastatų architektūros, dizaino, kitų statybos sričių 
ir specializacijų projektavimo specialistams, aukštųjų moky-
klų ir kolegijų dėstytojams bei jų studentams.

Šio žinyno anksčiau išleistos redakcijos anglų kalba buvo 
daugelį metų sėkmingai naudotos ir patikrintos profesinėje 
praktinėje veikloje.

Lietuvių kalba išleistas žinynas reikšmingas ne tik prakti-
nio naudojimo požiūriu. Tai ilgai laukta galimybė įvairių sri-
čių specialistams bendrai suprasti šiuolaikinę architektūros 
terminiją lietuvių kalba, ją puoselėti ir plačiau naudoti įvai-
riose gyvenimo srityse.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2017. 808 p.
ISBN 978-609-457-896-0

Roger Trancik
Vertė doc. dr. Dalia Dijokienė

Atrandant prarastąją erdvę: 
miesto projektavimo teorijos
Vadovėlis

Šioje knygoje aprašomi konkrečių Europos ir JAV miestų ur-
banistinio projektavimo pavyzdžiai, analizuojami architekto 
ir urbanisto darbo principai bei metodai. Tai vertingas in-
formacijos šaltinis naujosios kartos miestų projektuotojams, 
padėsiantis atsakyti į daugelį rūpimų klausimų.

Pamatinės mokslinės ir praktinės literatūros lietuvių kalba 
urbanistinio projektavimo bei planavimo tema itin stinga, 
tad šis leidinys užpildo minėtąją spragą.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2017. 244 p.
ISBN 978-609-457-898-4

http://leidykla.vgtu.lt/lt/knyga/menotyra/2892.html?Itemid=16
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Konstrukcijų 
dinamika:  
teorija ir taikymas 
seisminėje inžinerijoje
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Anil K. Chopra
Vertė Gediminas Blaževičius
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Vadovėlyje nuosekliai ir vaizdžiai pristatomi dinaminio konstrukcijų skaičiavimo 
pagrindai, taikant šiuolaikines skaičiavimo metodikas ir  principus. Gausios ilius-
tracijos, pavyzdžiai ir brėžiniai sudėtingos temos nagrinėjimą daro paprastą bei 
aiškų. Vadovėlyje nuosekliai ir detaliai pateikta informacija yra ne tik puikus atspir-
ties taškas studijuojantiems, bet ir galimybė dirbantiems profesionalams surasti 
atsakymus į kylančius klausimus.

Tai vienintelis tarptautiniu mastu pripažintas ir užsienio universitetuose daž-
niausiai konstrukcijų dinamiką studijuojantiems rekomenduojamas vadovėlis, iš-
verstas į lietuvių kalbą.

Statybos inžinerijai itin svarbi statybinė mechanika pagal apkrovų veikimo pobūdį 
sistemiškai skirstoma į statiką ir dinamiką. Universitetinėms konstrukcijų statikos 
studijoms lietuvių kalba yra išleistas ne vienas vadovėlis, iš kurių derėtų išskirti 
universaliąją prof. A. Čyro „Statybinę mechaniką“, kuri išlieka aktuali iki šiol. 

Tačiau konstrukcijų dinamikai skirto tokio universalaus vadovėlio lietuvių kalba 
nebuvo. VGTU leidyklos „Technika“ ir vertėjo doc. dr. G. Blaževičiaus iniciatyva 
išleistas prof. Anilo K. Čiopros (Anil K. Chopra) vadovėlis „Konstrukcijų dinami-
ka: teorija ir taikymas seisminėje inžinerijoje“ neabejotinai užpildo šią spragą. 
Šioje knygoje uždaviniams spręsti taikomi šiuolaikinės matematikos metodai ir 
kompiuterinės technologijos, o gauti rezultatai pagrindžiami išsamia inžinerine 
analize. Lietuviškasis vadovėlio variantas yra kiek sutrumpintas originalo atžvil-
giu (pagrindinis dėmesys skirtas ne seisminei analizei, nors tai ir liko pavadini-
me), tačiau tai nesumažina jo vertės. VGTU Statybinės mechanikos (dabar – Tai-
komosios mechanikos) katedros patirtis leidžia tikėtis, jog išverstasis vadovėlis 
bus naudingas ir kitoms šalies aukštosioms mokykloms. 

Prof. habil. dr. Juozas Atkočiūnas

2017-063-S
ISBN 978-609-457-894-6

Anil K. Chopra
Vertė dr. Gediminas Blaževičius

Konstrukcijų dinamika: teorija ir 
taikymas seisminėje inžinerijoje
Vadovėlis 

Vadovėlyje nuosekliai ir vaizdžiai pristatomi dinaminio kons-
trukcijų skaičiavimo pagrindai, taikant šiuolaikines skaičia-
vimo metodikas ir principus. Gausios iliustracijos, pavyzdžiai 
ir brėžiniai sudėtingos temos nagrinėjimą daro paprastą ir 
aiškų. Vadovėlyje nuosekliai ir detaliai pateikta informacija 
yra ne tik puikus atspirties taškas studijuojantiems, bet ir 
galimybė dirbantiems profesionalams surasti atsakymus į 
kylančius klausimus.

Tai vienintelis tarptautiniu mastu pripažintas ir užsienio uni-
versitetuose dažniausiai konstrukcijų dinamiką studijuojan-
tiems rekomenduojamas vadovėlis, išverstas į lietuvių kalbą.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2017. 632 p.
ISBN 978-609-457-894-6



MOKSLO 
ŽURNALAI

Universitetas leidžia penkiolika recenzuojamų mokslo žurnalų: sep-
tyni iš jų yra fizinių ir technologijos mokslų srities, penki – socialinių, 
trys – daugiadalykiai. Mokslo žurnalų leidybai naudoja Open Journal 
Systems (OJS) platformą. Dalis mokslo žurnalų recenzavimo procesą 
įgyvendina ScholarOne Manuscripts platformoje. Vykdydamas moks-
lo žurnalų leidybą, universitetas remiasi Akademinės leidybos etikos 
komiteto (angl. Committee on Publication Etic) skaid rumo principais 
ir geriausios praktikos mokslo žurnalų leidyboje rekomendacijomis. 
Universitetas didžiuojasi, kad vienas VILNIUS TECH žurnalas jau tapo 
COPE nariu.

Visi publikuoti straipsniai perduodami į skaitmeninius archyvus 
Portico, CLOCKSS, LOCKSS, siekiant užtikrinti ilgalaikį skaitmeninio 
turinio išsaugojimą.

VILNIUS TECH žurnalai referuojami įvairiose duomenų bazėse, iš jų 
dešimt žurnalų indeksuojama Web of Sciene (WoS) duomenų ba-
zėje (7 žurnalai turi citavimo rodiklį Journal Impact Factor (JIF), o 
3 žurnalai yra WoS Emerging Sources Citation Index duomenų bazė-
je), trylika žurnalų indeksuojama SCOPUS duomenų bazėje.
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ISSN 2669-2481

BUSINESS, MANAGEMENT AND 
ECONOMICS ENGINEERING

BUSINESS, MANAGEMENT AND 
ECONOMICS ENGINEERING

9 772669 248000

ISSN 2669-2481

Vyriausiasis redaktorius
prof. dr. Gintautas Bureika

Aviation
Aviation skelbia straipsnius, kuriuose nagrinėjama aviacijos 
sritis nuo technologijų iki mokslinės problematikos: avia-
cinės struktūros; oro eismo valdymas; aviacijos sistemų 
dėvėjimosi procesai; orlaivio gedimų diagnostika; orlaivių 
projektavimo inžinerija; skrydžio mechanika; skrydžio fi-
zika; orlaivių sistemos ir įranga; orlaivių priežiūra; oro uos-
tų valdymas; orlaivio valdymas ir priežiūra; oro transporto 
technologijų plėtra; orlaivių aviaonika; oro uostai; žmogaus 
veiksniai ir žmogaus patikimumas aviacijoje; varomoji jėga; 
bepiločiai orlaiviai (projektavimas ir dirbtinis intelektas); pa-
žangiosios oro navigacijos sistemos (procedūrų ir sistemų 
kūrimas) ir kt.

Aviation referuojamas Clarivate Analytics Web of Science 
(Emerging Sources Citation Index), Scopus ir kt. mokslo in-
formacijos duomenų bazėse.

ISSN 1648-7788
eISSN 1822-4180

Vyriausioji redaktorė
doc. dr. Viktorija Skvarciany

Business, Management and 
Economics Engineering
Business, Management and Economics Engineering publi-
kuojami originalūs moksliniai straipsniai, apimantys nau-
jausius empirinius ir teorinius tyrimus, atliktus nacionaliniu 
ar tarptautiniu lygiu, nagrinėjančius įvairius ekonomikos, 
verslo ir vadybos aspektus. Žurnalas skirtas straipsniams 
publikuoti šiose srityse: regionų ekonomika ir plėtra; žiedinė 
ekonomika; skaitmeninė ekonomika; tiekimo grandinės eko-
nomika; ekonominis ir vadybinis požiūris į tvarumą; globali-
zacijos procesai; rizikos vertinimas ir valdymas; finansinės 
technologijos (FinTech); darnaus vystymosi matavimas ir 
vertinimas; žalias investavimas; informacinių ir ryšių tech-
nologijų (IRT) plėtra; šiuolaikinės verslo technologijos; logis-
tikos vadyba; organizacinė elgsena; socialinių ir ekonominių 
procesų modeliavimas.

Business, Management and Economics Engineering referuo-
jamas Clarivate Analytics Web of Science (Emerging Sources 
Citation Index), Scopus ir kt. mokslo informacijos duomenų 
bazėse.

ISSN 2669-2481
eISSN 2669-249X
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BUSINESS:  
THEORY & PRACTICE
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ISSN 2345-0479

CREATIVITY STUDIES

CREATIVITY STUDIES

Vyriausioji redaktorė
prof. dr. Vida Davidavičienė

Business: Theory and Practice
Business: Theory and Practice publikuojami straipsniai, apž-
valgos visose šiuolaikinio verslo valdymo srityse. Yra priima-
mi vadybos mokslo objektų potencialo ir jo taikymo tyrimų 
rezultatai, įžvalgos, klasifikacijos, vertinimo metodikos ir 
verslo modeliai. Pagrindinės temos: šiuolaikinių organizacijų 
vadyba, pokyčių valdymas, inovacijos, strateginis valdymas, 
verslo procesų valdymas, tiekimo grandinės valdymas, rin-
kodara, įmonių socialinė atsakomybė ir verslumas, organiza-
cinės ir rinkos elgsenos tyrimai ir kt.

Business: Theory and Practice referuojamas Scopus, 
EBSCOhost: Business Source Complete ir kitose mokslo in-
formacijos duomenų bazėse.

ISSN 1648-0627
eISSN 1822-4202

Vyriausiasis redaktorius
prof. dr. Tomas Kačerauskas

Creativity Studies
Creativity Studies žurnalo tematika apima kūrybiškumo tyri-
mus įvairiuose mokslo, meno ir kultūros sektoriuose, įskaitant 
kūrybiškumo filosofinius aspektus, kūrybos komunikaciją, 
kūrybos sociologiją, kūrybos psichologiją, kūrybinį miestą, 
kūrybiškumo ugdymą, kūrybiškumo valdymą, kūrybos eko-
nomiką, kūrybines inovacijas, kūrybos politiką, kūrybos vers-
lą ir kt. Žurnalas spausdina originalius straipsnius, recenzijas, 
konferencijų aprašymus.

Creativity Studies referuojamas Scopus ir kitose mokslo in-
formacijos duomenų bazėse.

ISSN 2345-0479
eISSN 2345-0487
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Land-use planning for sustainable urban development in Africa: a spatial and multi-objective optimization approach
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Management
Journal of Environmental Engineering and Landscape Mana-
gement publikuoja straipsnius, kurie sieja aplinkos apsaugos 
inžinerijos, aplinkos apsaugos, kraštotvarkos ir gretutinių 
šakų mokslinius tyrimus siekiant tvarumo, akcentuojant 
pokyčius, kuriuos sukelia žmogaus veikla. Nagrinėjamos te-
mos apima oro, vandens, dirvožemio taršos kontrolę ir tar-
šos mažinimo technologijas, žemės gelmių apsaugą, atliekų 
tvarkymą, žiedinės ekonomikos principus, technologinį povei-
kį aplinkai ir mažinimo technologijų kontrolę, radioaktyviąją 
taršą, aplinkos procesų modeliavimą, aplinkos stebėseną, 
kraštovaizdžio apsaugą, aplinkosaugos įstatymus ir valdymą, 
vidaus ir lauko aplinkos kokybę. Be to, skelbiamos apžvalgos, 
pranešimai apie konferencijas ir seminarus.

Journal of Environmental Engineering and Landscape Ma-
nagement referuojamas Clarivate Analytics Web of Science 
(Science Citation Index Expanded), Scopus ir kt. mokslo in-
formacijos duomenų bazėse.

ISSN 1648-6897
eISSN 1822-4199

Vyriausiasis redaktorius
prof. habil. dr. Raimondas Čiegis

Mathematical Modelling and 
Analysis
Mathematical Modelling and Analysis yra recenzuojamas 
atvirosios prieigos mokslinis žurnalas, kuriame skelbiami 
originalūs tyrimai, kuriuose nagrinėjami nauji ir svarbūs re-
zultatai visose matematinio modeliavimo ir analizės srityse. 
Žurnalo tematika apima šias sritis: matematinis modelia-
vimas; skaitiniai metodai ir jų analizė; paprastųjų diferen-
cialinių lygčių ir lygčių su dalinėmis išvestinėmis skaitinis 
sprendimas ir analizė; matematiniai mokslinių skaičiavimų 
aspektai; lygiagretieji algoritmai; aproksimavimo teorija; op-
timizavimas.

Mathematical Modelling and Analysis referuojamas Clariva-
te Analytics Web of Science (Science Citation Index Expan-
ded), Scopus ir kt. mokslo informacijos duomenų bazėse.

ISSN 1392-6292
eISSN 1648-3510
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Volume 27 Issue 1 2021
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TECHNOLOGICAL and ECONOMIC 
DEVELOPMENT of ECONOMY
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prof. dr. Dalius Navakauskas

Mokslas – Lietuvos ateitis / 
Science – Future of Lithuania
Science – Future of Lithuania žurnalas skirtas jauniesiems 
mokslininkams – tai tribūna ir mokykla, padedanti žengti pir-
muosius žingsnius aukščiausio lygio publikacijų link. Spaus-
dinami šių mokslo sričių straipsniai: aplinkos apsaugos in-
žinerija, architektūra ir urbanistika, aviacija ir transportas, 
bioinžinerija ir bioinformatika, fizika ir fizinė kompiuterija, 
elektronika ir elektrotechnika, informatika, kompiuterinė 
grafika ir projektavimas, matematika, mechanika, medžiagų 
inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba, statyba ir pastatų 
inžinerinės sistemos, verslo vadyba ir finansai.

Science – Future of Lithuania referuojamas IndexCoperni-
cus ir kitose mokslo informacijos duomenų bazėse.

ISSN 2029-2341
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Technological and Economic 
Development of Economy
Technological and Economic Development of Economy 
(„Technologinė ir ekonominė ūkio plėtra“) yra recenzuoja-
mas žurnalas, kuriame publikuojami originalūs tyrimai, apž-
valginiai straipsniai ir knygų apžvalgos apie visas darnaus 
vystymosi sritis, įskaitant politines, ekonomines, aplinkos ir 
technologines strategijas. Žurnale, kuriame tvarumo temos 
įtraukiamos į ekonomiką, technologijų plėtrą, socialines ir 
finansines sistemas, daugiausia dėmesio skiriama sprendi-
mų priėmimo teorijai ir operacijų tyrimo metodams, finansų 
disciplinoms ir fiskaliniam tvarumui, ekonomikos augimui, 
tvariam racionalumui ir inovacijoms. Žurnale pateikiamos 
įžvalgos ir tyrimai ekonomistams ir politikos formuotojams 
svarbiausiomis temomis ir sprendžiami realių atvejų tyrimai.

Technological and Economic Development of Economy 
referuojamas Clarivate Analytics Web of Science (Social 
Sciences Citation Index), Scopus ir kt. mokslo informacijos 
duomenų bazėse.

ISSN 2029-4913
eISSN 2029-4921
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TRANSPORT

The TRANSPORT is an international peer-reviewed journal covering main aspects of transport 
and providing a source of information for the engineer and the applied scientist.

The TRANSPORT has been published since 1986 under various titles and conditions:
• 1986–1991 – Proceedings of the Higher Schools in Lithuania: Автомобильный транспорт / 

Automobilių transportas [Automobile Transport] (ISSN 0136-1589); 
• 1992–1994 – Proceedings of Vilnius Technical University: Transportas / Transport Engineering 

(ISSN 1392-1533); 
• 1995–2001 – Research Journal of Vilnius Gediminas Technical University and Lithuanian Academy 

of Sciences: Transportas / Transport Engineering / Транспорт (ISSN 1392-1533);
• 2002–2010 – TRANSPORT (ISSN 1648-4142 / eISSN 1648-3480); 
• 2011–2017 – TRANSPORT was published by Vilnius Gediminas Technical University in partnership 

with Taylor & Francis;
• from 2018 – TRANSPORT has been published by Vilnius Gediminas Technical University 

as Open Access Journal.

The TRANSPORT publishes articles in the fields of:
• transport policy;
• fundamentals of the transport system;
• technology for carrying passengers and freight using road, railway, inland waterways, 

sea and air transport;
• technology for multimodal transportation and logistics;
• loading technology;
• roads, railways;
• airports, ports;
• traffic safety and environment protection;
• design, manufacture and exploitation of motor vehicles;
• transport energetics;
• fuels, lubricants and maintenance materials;
• teamwork of customs and transport;
• transport information technologies;
• transport economics and management; transport standards;
• transport educology and history, etc.

Types of the publications in the TRANSPORT:
• original article;
• review article;
• book review;
• technical note;
• report.

The TRANSPORT website: http://transport.vgtu.lt

The submission system: http://mc.manuscriptcentral.com/stra
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Transport
Transport yra vienas iš seniausių VILNIUS TECH mokslo žur-
nalų, leidžiamas nuo 1986 metų. 

Žurnale publikuojami moksliniai straipsniai, kuriuose yra 
analizuojamos įvairios problemos, susijusios su transporto 
priemonėmis ir jų sistemomis, alternatyvių degalų naudojimo 
transporto priemonėse galimybėmis, eismo saugumu, trans-
porto sistemos infrastruktūra, transporto politika, keleivių 
ir krovinių vežimo technologijomis, multimodaliniu transpor-
tavimu ir logistika, transporto aplinkosauga ir ekologija, in-
telektinėmis transporto sistemomis, savivaldžiu transportu 
ir t. t. 

Transport yra vienas iš šešių Lietuvoje leidžiamų mokslo žur-
nalų, įtrauktų COPE (Committee on Publicationt Ethics). Tai 
yra prestižinė narystė, įrodanti, kad universitete leidžiamas 
žurnalas laikosi aukščiausių publikavimo etikos standartų.

Transport referuojamas Clarivate Analytics Web of Scien-
ce (Science Citation Index Expanded), Scopus, Transport 
Research International Documentation (TRID) ir kt. mokslo 
informacijos duomenų bazėse.

ISSN 1648-4142
eISSN 1648-3480
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