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1. MOKSLINĖS VEIKLOS KOKYBINIS IR KIEKYBINIS  

PLĖTOJIMAS, INTEGRUOJANTIS MOKSLINIUS TYRIMUS STUDI-

JOMS IR DOKTORANTŪRĄ, FUNDAMENTINIUS IR TAIKOMUOSI-

US TYRIMUS  
 

1.1. Mokslinės veiklos organizavimas 

ASU, turėdamas puikią mokslinių tyrimų infrastruktūrą ir stiprų mokslinį potencialą, yra vienas iš Baltijos šalių 

mokslo lyderių, plėtojančių žemės, miškų, vandens ir maisto ūkio mokslinius tyrimus. Pastaraisiais metais ASU įgy-

vendinus struktūros pertvarką, pagal kurią buvo konsoliduotas mokslinis potencialas į fakultetinius institutus ir uni-

versitetinio lygmens akademinius padalinius, suformuotos stiprios mokslininkų grupės, vykdančios mokslinius tyri-

mus prioritetinėse mokslo kryptyse. Fakultetiniams institutams, BS ir mokslinėms laboratorijoms mokslinė veikla yra 

pagrindinė. 

ASU strategines mokslinės veiklos kryptis nustato Senatas, Senato mokslo komitetas. Mokslinę veiklą ASU 

koordinuoja prorektorius, atsakingas už mokslą, o administruoja – MS. Vadovaudamiesi nuostata, kad moksliniai 

tyrimai ir jais grįstos studijos yra ASU veiklos pagrindas, ASU dėstytojai moksliniams tyrimams skiria apie 30 proc. 

savo pagrindinio darbo laiko. 

Mokslinės veiklos dalyviai atlieka fundamentaliuosius ir (ar) taikomuosius tyrimus bei eksperimentinę (socia-

linę, kultūrinę) plėtrą, dalyvauja šalies ir tarptautinėse programose bei projektuose, publikuoja ir kitaip skleidžia 

visuomenei mokslinės veiklos rezultatus.  

2016 metais toliau įgyvendinama ASU biudžetinio mokslo planavimo, vykdymo ir stebėsenos sistema, kurios 

pagrindas yra racionaliai planuoti ir organizuoti Universiteto mokslinę veiklą, optimaliai panaudojant Universiteto 

lėšas, skatinančias siekti geresnių rezultatų formuojant tyrėjų mokyklas, skatinant tyrimų apimtis, kompleksiškumą ir 

tarpdalykiškumą, užtikrinant, kad studijos būtų grįstos mokslo rezultatais. Akademiniuose padaliniuose suformavus 

mokslininkų grupes, parengti ir patvirtinti ilgamečiai biudžetinio mokslo tyrimų planai. Metų pabaigoje rengiamos 

biudžetinio mokslinio darbo vykdymo ataskaitos, jos tvirtinamos padaliniuose, o apibendrinti rezultatai pristatomi 

fakultetinėse konferencijose. 

ASU mokslinės veiklos kryptingumas. ASU, įgyvendindamas savo misiją, vertindamas naujausias mokslo 

tendencijas, šalies darnaus vystymosi iššūkius mokslui, užtikrindamas mokslo ir studijų vienovę, daug metų nuosek-

liai ir kryptingai plėtoja biomedicinos, technologijos, žemės ūkio ir socialinių mokslų fundamentinius, taikomuosius 

tyrimus, užsiima eksperimentine (socialine, kultūrine) plėtra. Atsižvelgiant į ASU misiją, naujausias mokslo tendenci-

jas, šalies raidos strateginius poreikius, 2016 m. buvo naujai patvirtintos ASU prioritetinės mokslo kryptys, kuriose 

vykdomi fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai bei eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra. 

ASU prioritetinės mokslo kryptys: 

Biosistemų inžinerija ir bioekonomika: 

▬ Augalų ir gyvūnų biologinis potencialas bei agrobiotechnologijos; 

▬ Apsirūpinimas kokybišku maistu, biožaliavos pramonei; 

▬ Tvari miškininkystė ir medienos ruošos sistemos; 
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▬ Biomasės inžinerija ir atsinaujinantys energetiniai ištekliai; 

▬ Tvarios vandens išteklių ir akvakultūros sistemos; 

▬ Žalioji tribologija ir nanotechnologijos; 

▬ Inovatyvios žemės ūkio ir transporto technologijos. 
 

Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas, klimato kaitos poveikis: 

▬ Biologinių gamtinių išteklių tvarumas; 

▬ Klimato kaitos poveikio ekosistemoms švelninimas ir adaptacija; 

▬ Žemės ūkio taršos valdymas; 

▬ Tausojamosios žemės, miško ir vandens ūkio technologijos, tvarus išteklių naudojimas. 

 

Gyvenimo aplinkos kokybė ir kaimo vystymasis: 

▬ Bendroji žemės ūkio politika; 

▬ Darnus žemės ūkio ir kaimo vystymasis; 

▬ Žemės ūkio ir kaimo verslų, išteklių bei inovacijų vadyba; 

▬ Visavertės gyvenimo aplinkos formavimas, sveika gyvensena. 

 

2015-2016  metais pradėta aktyviai vykdyti mokslinius tyrimus dviejose naujose taikomųjų mokslinių tyrimų 

ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros kryptyse: mėsinių galvijų mėsos produkcijos ir kokybės tyrimai; 

uždarų  žuvų auginimo  sistemų  gamtinėse  ekosistemose tyrimai. 

Motyvavimo sistema. ASU dėstytojams ir mokslo darbuotojams už svarbius darbus mokslinėje ir metodinėje 

veikloje buvo taikoma motyvavimo sistema. 2016 m. tarnybinio atlyginimo priedai buvo mokami 59 dėstytojams ir 

mokslo darbuotojams, iš jų vienam jaunesniajam mokslo darbuotojui, 10 lektorių ir mokslo darbuotojų, 19 docentų 

ir vyresniųjų mokslo darbuotojų, 29 profesoriams ir vyriausiesiems mokslo darbuotojams.  

Kiekvienais metais organizuojamas ASU mokslo darbų konkursas, jo nugalėtojai apdovanojami diplomais, pi-

niginėmis premijomis, rektoriaus padėkos raštais. Viena iš 5 premijų skiriama jaunajam (iki 35 metų) mokslininkui. 

Studentų mokslinei veiklai motyvuoti kiekvienais metais ASU organizuojamos studentų mokslinės konferencijos, jų 

metu atrenkami kiekvienos sekcijos geriausi moksliniai pranešimai ir darbai, kurių autoriai apdovanojami diplomais 

ir skatinamosiomis stipendijomis. 2016 m. buvo apdovanoti 57, 2015 m. – 54, 2014 m. –  51, 2013 m. – 45, 2012 

m. – 54, 2011 m. – 48 ir  2010 m. – 48 skirtingų studijų programų studentai. 2016 m. lapkričio 11 d. Lietuvos 

mokslų akademijoje organizuota ketvirtoji jaunųjų mokslininkų konferencija „Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio 

pažangai“ (kartu su kitomis institucijomis ir LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriumi), į ją buvo deleguoti geriausi 

ASU jaunieji mokslininkai. Konferencijos metu atrinkti geriausi pranešimai, pastarųjų autoriai apdovanoti diplomais 

ir padėkos raštais.  

Parengti dokumentai. 2016 m. buvo parengti šie ASU mokslinę veiklą reglamentuojantys dokumentai: 

▬ ASU prioritetinės mokslo kryptys. 

▬ Aleksandro Stulginskio universiteto mokslo darbų konkurso nuostatai. 
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▬ Naujos redakcijos „Aleksandro Stulginskio universiteto dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigy-

bių kvalifikacinių reikalavimų ir pareigų užėmimo tvarkos aprašas“. 

▬ Naujos redakcijos „Pretendento į dėstytojo (mokslo darbuotojo) pareigas atestacijos kortelė“. 

▬ ASU dėstytojų ir mokslo darbuotojų atlyginimo kintamosios dalies nustatymo metodika. 

▬ ASU dėstytojų ir mokslo darbuotojų atlyginimo kintamosios dalies priedo už svarbius mokslo darbus nusta-

tymo tvarkos aprašas. 

▬ Priėmimo į ASU trečiosios pakopos (doktorantūros) studijas 2016 metais taisyklės. 

▬ Atviros prieigos žemės ir miškų jungtinio tyrimų centro Klimato kaitos poveikio miško ekosistemoms tyrimų 

laboratorijoje atliekamų tyrimų įkainiai. 

▬ Atviros prieigos žemės ir miškų jungtinio tyrimų centro Augalinių žaliavų kokybės laboratorijoje atliekamų 

tyrimų įkainiai. 

▬ Progresyvios augalininkystės inžinerijos laboratorijos paslaugų įkainiai. 

▬ Biodyzelino, bioetanolio ir biologinių tepalų laboratorijos, Biologinių atliekų ir šalutinių produktų panaudo-

jimo laboratorijos, Sintezės dujų, atros kartos skystųjų biodegalų ir biovandenilio laboratorijų paslaugų 

įkainiai. 

▬ VŪŽF Cheminės analitinės laboratorijos tyrimų įkainiai. 

▬ Statinių ir statybinių medžiagų laboratorijoje atliekamų bandymų įkainiai. 

 

1.2. Moksliniai fundamentiniai ir taikomieji tyrimai,  

eksperimentinė plėtra 
 

Nacionalinių programų projektai. 2016 m. ASU mokslininkai, kartu su kitų Lietuvos ir užsienio mokslo ir studi-

jų institucijų mokslininkais, vykdė LMT remiamos programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ 4 pro-

jektus: 

▬ Kompleksiškas klimato ir kitų aplinkos streso veiksnių poveikis miškų gebai adaptuotis ir švelninti globa-

lios kaitos grėsmes (2015–2018 m., koordinatorius ASU, vadovas prof. dr. A. Augustaitis); 

▬ Klimato kaitos ir kitų abiotinių aplinkos veiksnių poveikio vandens ekosistemoms vertinimas (2015–

2018 m., koordinatorius LEI, ASU projekto dalies vadovas prof. dr. A. Povilaitis); 

▬ Klimato ir aplinkos kaitos kompleksinis poveikis agroekosistemų produktyvumui, biologinei  

įvairovei ir tvarumui (2015–2018 m., koordinatorius VDU, ASU dalies vadovas prof. habil. dr. R. Velička); 

▬ Ilgalaikio įvairaus intensyvumo išteklių naudojimo poveikis skirtingos genezės dirvožemiams ir kitiems 

agroekosistemų komponentams (2015–2018 m., koordinatorius LAMMC, ASU dalies vadovas prof. dr. V. 

Bogužas). 

Paraiškos mokslo projektams. Vienas iš svarbiausių mokslinės veiklos rodiklių yra gebėjimas sėkmingai daly-

vauti mokslinių projektų konkursuose. MITA ir ministerijų organizuojamuose konkursuose ASU mokslininkų pateiktos 

paraiškos labai dažnai yra sėkmingos,  dalyvavimas LMT mokslininkų grupių, technologinės plėtros ir kituose konkur-

suose nėra toks sėkmingas. 2016 m. LMT kvietimų pagal šias veiklas nebuvo.  
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2016 m. ASU mokslininkai labai aktyviai dalyvavo ŽŪM skelbtame konkurse pagal Žemės ūkio, maisto ir žuvi-

ninkystės mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos priemonę. Iš 19 pateiktų paraiškų buvo sėkmingos ir tik 1 negavo 

finansavimo. 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai 2016 m. ASU mokslininkai pateikė 9 paraiškas ūkio subjektų už-

sakomiesiems mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbams skatinti skirtoms lėšoms 

gauti. 5 iš jų buvo sėkmingos.  

2016 m. buvo parengta 17 paraiškų pagal tarptautines mokslo programas (HORIZON 2020, COST, Baltijos jū-

ros regiono ir kt.), iš kurių 5 buvo sėkmingos ir gavo finansavimą, o 3 paraiškų vertinimas dar vyksta ir rezultatas bus 

žinomas tik 2017 m. 

Mokslo projektų lėšos. 2016 m. ASU mokslininkai vykdė 114 MTEP projektų. Sudaryta mokslo projektų ir pa-

slaugų sutarčių bei atlikta darbų už  1,114  mln. Eur (1.2.1 lentelė, 1.2.1 pav.). Pagrindiniai mokslinių projektų užsa-

kovai pinigine išraiška 2016 m. buvo Žemės ūkio ministerija (330,3 tūkst. Eur), Tarptautiniai fondai ir kiti užsienio 

subjektai (251,0  tūkst. Eur). Lietuvos ūkio subjektų užsakymu vykdyti 26 projektai už 172,7 tūkst. Eur. Tai dažniau-

siai yra smulkūs projektai, kurių vidutinė sutarties suma yra apie 6,6 tūkst. Eur. 

 

1.2.1 lentelė. 2016  metais vykdytų MTEP ir mokslo sklaidos projektų skaičius, gautos lėšos ir užsakovai 

Užsakovai 
Lėšų suma 

tūkst. Eur 

Vykdytų mokslo 

projektų skaičius 

Aplinkos ministerija  13,8 5 

Žemės ūkio ministerija 330,3 37 

Lietuvos mokslo taryba  166,6 9 

Tarptautiniai fondai ir kiti užsienio subjektai  251,0 14 

Kiti Lietuvos ūkio subjektai  172,7 26 

Kitos Lietuvos valstybinės institucijos  179,7 23 

Iš viso 1114,1 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 pav. MTEP projektų užsakovai 2016 m. 

 

Lietuvos ūkio 

subjektai

15%

Kitos Lietuvos 

valstybinės 

institucijos

16%

Tarptautiniai 

fondai ir kiti 

užsienio 

subjektai

23%

Aplinkos 

ministerija

1%

Žemės ūkio 

ministerija

30%

Lietuvos 

mokslo taryba

15%
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2016 m. vykdytų nacionalinių projektų tematika labai įvairi, atspindinti ASU patvirtintas prioritetines mokslo 

kryptis: augalų ir gyvūnų biologinis potencialas bei agrobiotechnologijos; apsirūpinimas kokybišku maistu, biožaliavos 

pramonei; tvari miškininkystė; biomasės inžinerija ir atsinaujinantys energetiniai ištekliai; tribologija ir nanotechnologi-

jos; biologinių gamtinių išteklių tvarumas; žemės ūkio taršos valdymas; tausojamosios žemės, miško ir vandens ūkio 

technologijos, tvarus išteklių naudojimas; darnus žemės ūkio ir kaimo vystymasis; žemės ūkio ir kaimo verslų, išteklių 

bei inovacijų vadyba; visavertės gyvenimo aplinkos formavimas. 

2016 m., lyginant su 2015 m., MTEP užsakomųjų darbų lėšų apimtys mažėjo. Labiausia sumažėjo užsakymų iš 

Lietuvos mokslo tarybos, o iš Tarptautinių fondų ir užsienio subjektų bei Žemės ūkio ministerijos liko panašios. Ženklus 

MTEP projektų bendrų lėšų sumažėjimas gautas dėl to, kad baigėsi anksčiau pradėti mokslo sklaidos projektai, o nauji 

dar nepradėti vykdyti (1.2.2 pav.). Be to, 2016 m. Lietuvos mokslo taryba neskelbė naujų kvetimų, pagal kuriuos ASU 

mokslininkai būtų galėję teikti naujas paraiškas projektams. 

 

1.2.2 pav. Užsakomųjų MTEP ir mokslo sklaidos darbų užsakovai ir finansavimo dinamika 2011–2016 m. (Pastaba: 

Žemės ūkio ministerija  2011-2015 m. finansavo ir mokslo sklaidos (t. y. parodomųjų bandymų) projektus pagal KPP 

2007–2013 m. priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Žemės ir miškų ūkio produktų 

perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“). 

 

Daugiausia MTEP projektų 2016 metais vykdė MEF mokslininkai, kurių vykdomų sutarčių apimtys sudarė 358 

tūkst. Eur (1.2.3 pav.). Tačiau lyginant su 2015 m., mokslinių tyrimų lėšų apimtys šiame fakultete sumažėjo beveik 

du kartus. Kituose fakultetuose MTEP projektų lėšų apimtys 2016 m. buvo mažesnės – ŽŪIF turėjo sutarčių už 177 

tūkst. Eur, VŪŽF – už 163 tūkst. Eur, AF – už 168 tūkst. Eur ir  EVF – už 69 tūkst. Eur. Rezultatus lyginant su 2015 m., 

kitų padalinių projektų apimtys išliko panašios.  
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1.2.3 pav. MTEP ir mokslo sklaidos projektų lėšų apimtys ASU padaliniuose 2015–2016 m. 

 

Pagal mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektų lėšų apimtis, tenkančias 

vienam sąlyginiam mokslininko etatui (toliau – etatui), pirmauja MEF (13,4 tūkst. Eur/etatui).  2016 m. vidutinės 

ASU mokslo projektų lėšos, tenkančios vienam etatui, buvo 10,3 tūkst. Eur  (1.2.4 pav.). Šis rodiklis didesnis už vidu-

tinį Universitete buvo dviejuose padaliniuose: MEF, ŽŪIF, o kituose padaliniuose buvo mažesnis. Lyginant su 2015 

metų rezultatais, šis rodiklis Universitete sumažėje apie 20 proc., mažėjo beveik visuose padaliniuose, išskyrus AF, 

kuriame buvo panašus, kaip ir ansktesniais metais. MEF  sumažėjo beveik du kartus, EVF sumažėjo apie 33 proc.  

 

 

1.2.4 pav. MTEP projektų lėšos, tenkančios vienam sąlyginiam mokslininko etatui  

ASU padaliniuose 2012–2016 m. 
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Mokslo paslaugos. Su kiekvienais metais ASU mokslinėse laboratorijose atliekama vis daugiau mokslinių pa-

slaugų Lietuvos ir užsienio ūkio subjektams. 2016  m. Universiteto mokslininkai atliko mokslinių paslaugų už  49,7 

tūkst. Eur. 2015 m. už atliktas mokslines paslaugas buvo gauta 18,9  tūkst. Eur pajamų, 2014 m. –15,1 tūkst. Eur, 

2013 m. – 6,7 tūkst. Eur, 2012 m. – 4,6  tūkst. Eur, 2011 m. – 5,5  tūkst. Eur  ir  2010 m. – 3,2  tūkst. Eur. 

 

1.3. Moksliniai laimėjimai 

 

2016 m. Lietuvos mokslo premijos laureatu Biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srityse tapo Miškų ir ekologi-

jos fakulteto Miškotvarkos ir medienotyros instituto prof. dr. Algirdas Augustaitis už darbų ciklą „Aplinkos veiksnių 

kompleksiško poveikio miškų būklei ir produktyvumui dėsningumai globaliomis sąlygomis (2001–2015)“. 

2016 metų ASU mokslininku išrinktas AF profesorius dr. Kęstutis Romaneckas, metų jaunaja mokslininke – 

MEF doktorantė Jolanta Treinytė. 

Tęsiama tradicija premijuoti aktyviausius ASU mokslo darbų konkurso nugalėtojus. 2016 m. ASU mokslo 

premijų laureatais tapo: 

▬ I vieta: ŽŪIF Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos instituto prof. dr. J. Bukšnaitis už monografiją 

„Sinusoidal tree-phase windings of elektric machines“. 

▬ II vieta: EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto autorių kolektyvas: prof. dr. N. Stončiuvienė, prof. 

dr. D. Zinkevičienė, lekt. dr. L. Martirosianienė už mokslo darbų rinkinį „Žemės ūkio verslo subjektų ap-

skaitos politikos formavimas siekiant finansinio patrauklumo“. 

▬ III vieta: ŽŪIF Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto autorių kolektyvas: prof. dr. A. Jasinskas, prof. dr. 

D. Steponavičius, prof. dr. E. Jotautienė, vyresn. m. d. dr. V. Kučinskas už mokslo darbų rinkinį „Energeti-

nėms reikmėms ir pašarui naudojamų augalų savybių tyrimas ir augalinės biomasės paruošimo ir perdir-

bimo technologijų ir technikos energetinis bei aplinkosauginis įvertinimas“. 

▬ IV vieta: VŪŽF Žemėtvarkos ir geomatikos instituto autorių kolektyvas: prof. dr. V. Malienė,  doc. dr. V. 

Gurskienė, dokt. R. Gaudėšius už monografiją „Real estate, construction and economic development in 

emerging market economies“. 

▬ Jaunųjų mokslininkų (iki 33 m.). ŽŪIF Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos instituto mokslo darbuotojas 

dr. A. Kupčinskas už mokslo darbų rinkinį „Biologinės kilmės plastinių tepalų kūrimas ir tyrimai“. 

 

1.4. Mokslinės produkcijos sklaida 
 

Mokslinė leidyba. ASU mokslo žurnalai (1.4.1 lentelė) referuojami tarptautinėse duomenų bazėse (CAB Abstracts, 

EBSCO, Index Copernicus, Scopus ir kt.). Du moksliniai žurnalai „Baltic Forestry“ ir „Žemdirbystė- 

Agriculture“, kurių steigėjas yra ASU kartu su LAMMC, yra įtraukti į Thomson Reuters ISI Web of Science duomenų bazę ir 

jiems suteiktas citavimo indeksas. 
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1.4.1 lentelė. ASU ir kartu su partneriais leidžiami mokslo žurnalai, referuojami tarptautinėse duomenų bazėse 

Žurnalo pavadinimas, 

ISSN 
Steigėjai / leidėjai Referuojamas 

Agronomy Research, 

1406-894X 

Estonian Research Institute of 

Agriculture, ASU, Estonian Universi-

ty of Life Sciences, LAMMC, Latvia 

University of Agriculture 

ISI Master List, Zoological Records (Thomson 

Reuters), SCOPUS, AGRICOLA, CAB Abstracts, 

Biological Abstracts and Biosis Previews, VINIT, 

AGRIS 

Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba 

(Environmental Research, Engineering 

and Management), 1392-1649 

KTU, VDU, ASU, KU, VU, ŠU, LEI. 

Inžinerinės ekologijos asociacija  

SCOPUS, CAB Abstracts nuo 2004, INSPEC nuo 

2005, CSA nuo 2005, EBSCO nuo 2005, VINITI 

Agricultural Engineering,  

1392-1134 

ASU CAB Abstracts nuo 1994 m. (Nr.25) 

Agricultural Engineering Abstracts 

DOAJ ir Index Copernicus nuo 2014 m. 

Baltic Forestry,  

1392-1355  

LMI, Latvian State Forestry  

Research Institute „Silava“,  

Institute of Forestry and Rural Engi-

neering Estonian University of Life 

Sciences, ASU 

CAB Abstracts  nuo 1996 m., Nr.2(1),  

Science Citation Index Expanded (ISI Web of 

Science) nuo 2007 m., Zoological Records, 

SCOPUS, Forest Science, Environmental Scien-

ce 

Journal of Water Security, 

2345-0363 

ASU, Riga Technical University DOAJ nuo 2014 m. 

Management Theory and Studies for 

Rural Business and Infrastrukture  

Development (Vadybos mokslas ir studi-

jos – kaimo  verslų ir jų infrastruktūros 

plėtrai), 1822-6760 

ASU, LAEI 

 

 

Business source complete nuo 2006 m. 

Ulrich’s and Index Copernicus, DOAJ nuo 2014 

m. 

Miškininkystė,     

1392-2041   

LAMMC MI, ASU CAB Abstracts nuo 1997 m. (Nr.1) 

Forest Science Database 

Sodininkystė ir daržininkystė,  

0236-4212 

LAMMC SDI, ASU CAB Abstracts nuo 1999 m. 

VINITI 

Veterinarija ir zootechnika,  

1392-2130 

LSMU VA, ASU, VU Imunologijos 

institutas 

ISI Web of Science nuo 2007, 

EBSCO nuo 2005 

Zemdirbyste-Agriculture,  

1392-3196   

LAMMC ŽI, ASU CAB Abstracts nuo 1997 m. (Nr.59) 

Science Citation Index Expanded  (ISI Web of 

Science) nuo 2008, SCOPUS, VINITI; Ulrich’s, 

Index Copernicus, DOAJ 

Žemės ūkio mokslai (Agricultural Scien-

ces), 1392-0200 

LMA, ASU CAB Abstracts, Index Copernicus  

 
 

2016 m. išleisti ASU vykusių mokslinių konferencijų pranešimų leidiniai: 

▬ Apskaita ir finansai: mokslo ir verslo partnerystė; 

▬ Žmogaus ir gamtos sauga; 

▬ Studentų mokslinės konferencijos „Jaunasis mokslininkas 2016“ 5 straipsnių rinkiniai, kuruojami fakul-

tetų mokslinių sekcijų (spausdintine ir elektronine forma). 

Mokslo ir jo sklaidos renginiai. 2016 m. ASU buvo organizuotos 8 tarptautinės mokslinės konferencijos, 17 

nacionalinių mokslinių konferencijų, 15 kitų su mokslo sklaida susijusių renginių. Pagrindiniai renginiai, įvykę 2016 

m: 

Tarptautinės mokslinės konferencijos: 

▬ 22-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga 2016“, gegužės 4–6 d. (Rengė-

jai: ŽŪIF Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas, MEF, VDU, LMA); 

▬ Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltic Surveying 2016“, gegužės 11–13 d. (Rengėjai: Žemėtvarkos ir ge-

omatikos institutas, Latvijos žemės ūkio universitetats, Estijos gamtos mokslų universitetas, Nacionalinė 

žemės tarnyba prie ŽŪM); 
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▬ Tarptautinė mokslinė konferencija „Waterland‘ 2016“, birželio 15–17 d. (Rengėjas Vandens ūkio ir žemėt-

varkos fakultetas); 

▬ Tarptautinė mokslinė konferencija „Inovatyvūs sprendimai socialiniam varslumui plėtoti“, birželio 16–18 d. 

(Rengėjai: EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas, Baltarusijos nacionalinis universitetas); 

▬ Tarptautinė mokslinė konferencija „Nordic Water 2016: Hidrologijos vaidmuo siekiant tvaraus vandens iš-

teklių naudojimo“, rugpjūčio 8–10 d. (Rengėjai: VŪŽF Vandens išteklių inžinerijos institutas, LEI, VDU); 

▬ Tarptautinė mokslinė konferencija „Inžinerija tausojančiai žemės ūkio plėtrai“, rugsėjo 21–23 d. (Rengėjas 

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas); 

▬ Tarptautinė mokslinė konferencija „Ilgalaikis agroekosistemų tvarumas: anglies sankaupų dirvožemyje, 

maisto saugos ir klimato pokyčių sąsajos“ (AgroEco2016), spalio 4–6 d. (Rengėjas Agronomijos fakultetas); 

▬ Tarptautinė mokslinė konferencija „Apskaita ir finansai: mokslo ir verslo partnerystė“, lapkričio 24–26 d. 

(Rengėjas EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų institutas); 

Nacionalinės mokslinės konferencijos: 

▬ Mokslinė konferencija „Agroekosistemų tvarumas ir aplinkos kokybė“, sausio 29 d. (Rengėjas Agronomijos 

fakultetas); 

▬ Mokslinė konferencija „Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto 2015 metų mokslinių tyrimų rezultatai“, va-

sario 17 d. (Rengėjas Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas); 

▬ Mokslinė konferencija „Žemės ūkio inžinerijos  fakulteto 2015 metų mokslinių tyrimų rezultatai“, vasario 23 

d. (Rengėjas Žemės ūkio inžinerijos fakultetas); 

▬ Mokslinė konferencija „Ekonomikos ir vadybos  fakulteto 2015 metų mokslinių tyrimų rezultatai“, vasario 

24 d. (Rengėjas Ekonomikos ir vadybos fakultetas); 

▬ Mokslinė konferencija „Miškų ir ekologijos  fakulteto 2015 metų mokslinės veiklos rezultatai“, vasario 25 d. 

(Rengėjas Miškų ir ekologijos fakultetas); 

▬ Mokslinė konferencija „Aleksandro Stulginskio universiteto mokslinė veikla 2015“, vasario 25 d. (Rengėjas 

Mokslo skyrius); 

▬ Mokslinė-praktinė konferencija „Laukinių gyvūnų, miško ir žmogaus santykis“, kovo 7 d. (Rengėjas MEF Miško 

biologijos ir miškininkystės institutas); 

▬ Mokslinė-praktinė konferencija „Augalų kaitos svarba piktžolių kontrolės sistemoje“, kovo 17 d. (Rengėjai: AF 

Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas, Lietuvos herbologų draugija); 

▬ Mokslinė-praktinė konferencija „Akademinio jaunimo ir mokinių etnokultūrinės savimonės stiprinimas“, ba-

landžio 8 d. (Rengėjai: EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas, Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos 

centras, Studentų atstovybė, Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinis padalinys); 

▬ Mokslinė konferencija „Dirvožemis ir aplinka 2016“, balandžio 8 d. (Rengėjai: AF Agroekosistemų ir dirvo-

žemio mokslų institutas, VU, LAMMC, LDD); 

▬ Studentų mokslinė konferencija „Jaunasis mokslininkas 2016“, balandžio 14 d. (Rengėjai: Miškų ir ekologi-

jos fakultetas, Mokslo skyrius); 
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▬ Mokslinė konferencija „Darnus vystymasis: teorija ir praktinis įgyvendinimas“, balandžio 22 d. (Rengėjai: 

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, VU Kauno humanitarinis fakultetas); 

▬ Mokslinė konferencija „Augalų šaknys – biologija, funkcijos ir struktūra“, gegužės 2 d. (Rengėjai: AF Agroe-

kosistemų ir dirvožemio mokslų institutas, MEF Aplinkos ir ekologijos institutas, LDD); 

▬ Mokslinė-praktinė konferencija „Žemdirbio vasara 2016: Augalininkystės technologijų pokyčiai kintančio 

klimato sąlygomis“, birželio 21 d. (Rengėjai: ASU Bandymų stotis, LMA, LR ŽŪM); 

▬ Mokslinė konferencija-ekspedicija „Organinių dirvožemių raidos ypatumų vertinimas“, rugsėjo 29–30 d. 

(Rengėjai: AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas, VU, GTC, LAMMC, LDD);  

▬ Mokslinė-praktinė konferencija „Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: geroji patirtis“, 

lapkričio 11 d. (Rengėjai: EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas, ŽŪMTP, KRPC, LMA ŽŪMMS Agrari-

nės ekonomikos ir kaimo sociologijos sekcija, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, Lietuvos savivaldybių 

seniūnų asociacija); 

▬ Mokslinė konferencija „Lietuvos miško ūkio iššūkiai ir perspektyvos 2016 m.“, lapkričio 18 d. (Rengėjas 

MEF Miškotvarkos ir medienotyros institutas). 

Kiti mokslo ir jo sklaidos renginiai: 

▬ Nacionalinis konkursas „Mano pasaulis – darniai Lietuvai“, vasario 9 ir 11 d. (pusfinaliai), kovo 30 d. (fina-

las) (Rengėjas MEF Aplinkos ir ekologijos institutas). 

▬ Mokslinis seminaras-diskusija „Kokybė kaimui: visavertės gyvensenos formavimas“, vasario 19 d. (Rengė-

jai: ASU EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas, LMA ŽŪMMS Agrarinės ekonomikos ir kaimo socio-

logijos sekcija); 

▬ Tarptautinis metodologinis seminaras „Mokytojų rengimas Prancūzijoje ir Lietuvoje: bendrumo, skirtumų ir 

perspektyvos aspektai“, kovo 8 d. (Rengėjas Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centras); 

▬ Seminaras „Moderni vadyba – kultūros politikos dalis“,  kovo 17 d. (Rengėjas EVF Verslo ir kaimo plėtros 

vadybos institutas); 

▬ Tarptautinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi... 2016“, kovo 31–balandžio 2 d. (Rengėjai: ASU ŽŪMTP, LR že-

mės ūkio ministerija); 

▬ Seminaras „Biologinių priedų įtaka dirvožemio drėgmės sulaikymui Lietuvos klimato sąlygomis“, balandžio 

1 d. (Rengėjas VŪŽF Vandens išteklių inžinerijos institutas); 

▬ Seminaras „Melgis duomenų bazė – sprendimų parama ūkininkui“, balandžio 1 d. (Rengėjas VŪŽF Vandens 

išteklių inžinerijos institutas); 

▬ Seminaras „Miesto  želdynų tvarkos aktualijos“, balandžio 1 d. (Rengėjai: MEF Miško biologijos ir miškinin-

kystės institutas, LDD); 

▬ Seminaras-diskusija „Studentų moksliniai tyrimai: problemos ir perspektyvos“, gegužės 20 d. (Rengėjas 

EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas); 

▬ Tarptautinė mokslinė ekspedicija „Lietuvos ir Lenkijos ūkininkų laukų piktžolėtumo problemos“, birželio 

29–30 d. (Rengėjai: AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas, Lietuvos herbologų draugija);  



12 
 

▬ Profesoriaus Mečislovo Treinio 75-ių metų jubiliejaus minėjimas, rugsėjo 30 d. (Rengėjas Ekonomikos ir va-

dybos fakultetas); 

▬ Tarptautinė miško, medžioklės ir aplinkos paroda „Sprendimų ratas 2016“, spalio 6–8 d. (Rengėjai: ASU 

ŽŪMTP, LR aplinkos ministerija); 

▬ Mokslinis-metodinis seminaras „Mokslo kalbos praktikos problemos: mokslinio teksto struktūros, moksli-

nės terminijos ir mokslinio stiliaus vartojimo aspektai, iššūkiai rengiant mokslo straipsnius ir baigiamuosius 

darbus“, lapkričio 9 d. (Rengėjas Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centras); 

▬ Tarptautinis mokslinis seminaras „Užsienio mokslininkų ir tyrėjų savaitė“, lapkričio 21–25 d. (Rengėjas EVF 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas); 

▬ Mokslinis-metodinis seminaras „Profesijos pedagogų veiklos turinys ir kompetencijos“, lapkričio 16 d. 

(Rengėjas Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centras). 

 

Valstybės parama mokslo renginiams ir leidiniams.  2016 m. Žemės ūkio ministerija pagal Žemės ūkio, mais-

to ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonę „Parama žinių perdavimo ir informavimo veiklai finansuoti“ parė-

mė 17 Universiteto mokslo ir jo sklaidos renginių. Iš viso paramos gauta už  28700 tūkst. Eur. 

2016 m. Lietuvos mokslo taryba parėmė  1  tarptautinę mokslinę konferenciją ir Aplinkos ministerija parėmė 

1 mokslinę konferencija atitinkamai už 3,7 ir 5,0 tūkst. Eur. 

 

Monografijos (knygų skyriai). ASU mokslininkai, vieni arba kartu su bendraautoriais, 2016 m. parengė ir išlei-

do 9 monografijas/monografijų (knygų) skyrius:  

▬ Sinusoidal three-phase windings of electric machines. Monograph. Springer. Autorius J. Bukšnaitis; 

▬ Real estate, construction and economic development in emerging market economies. Edited by R. T. Ab-

dulai, F. Obeng-Odoom, E. Ochieng and V. Maliene. Routledge. Skyriai: Real estate, construction and 

economic development in emerging market economies: past, present and future. Bendraautorė V. Ma-

lienė.  Real estate, construction and economic development: context, concepts and (inter) connections. 

Bendraautorė  V. Malienė. Real estate markets and valuation practice in Central and Eastern Eorope: 

Slovenia, Hubgary, Poland and Lithuania. Bendraautoriai :  V. Malienė,  R. Gaudėšius, V. Gurskienė; 

▬  Urban allotmant gardens in Europe. Edited by S. Bell, R. Fox-Kämper, N. Keshavarz, M. Benson, S. Ca-

puto, S. Noori, A. Voigt. Routledge. Skyrius Ecosystem services from urban gardens. Bendraautorė  L. Ba-

ležentienė; 

▬ Energy and environment friendly soil tillage and sowing. Monograph. Lambert. Autoriai: E. Šarauskis, K. 

Romaneckas, L. Masilionytė, S. Buragienė; 

▬ Žemės ūkio verslo subjektų apskaitos politikos formavimas siekiant finansinio patrauklumo. Monografi-

ja. Autoriai: L. Martirosianienė, N. Stončiuvienė, D. Zinkevičienė; 

▬ Ūkių modernizavimas rinkų pokyčių ir kaimo plėtros kontekste: Mokslo studija. Autoriai:  V. Atkočiūnie-

nė, A. Aleksandravičius, A. Dautartė, V. Spruogis, V. Vitunskienė, R. Zemeckis; 

▬ Participation as a Management Tool in Local Government Units. Collective monograph. Bendraautorius  

J. Žukovskis; 
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▬ Profesijos pedagogų veiklos turinys. Monografija. Autoriai: S. Daukilas, R. Mičiulienė, K. Kovalčikienė, J. 

Kasperiūnienė; 

▬ Крупные хищники Голарктики. Edited by N. K. Železniov-Čiukotskij. Skyriai: Osteometry of wolves (Canis 

lupus lupus L.) skulls from Lithuania. Autoriai: R. Špinkytė-Bačkaitienė, K. Pėtelis. Semi-naturally bred 

and released to the wild eurasian lynx (Lynx lynx L.) spatial distribution in Lithuania’s forests. Autoriai: P. 

Adeikis, R. Špinkytė-Bačkaitienė, K. Pėtelis. Eurasian lynx (Lynx lynx L.) distribution registration in Lithu-

ania. Autoriai: P. Adeikis, R. Špinkytė-Bačkaitienė, K. Pėtelis. The influence of natural factors on the dist-

ribution of wolves (Canis lupus L.) in Lithuania. Autoriai: R. Špinkytė-Bačkaitienė, K. Pėtelis. Influence of 

anthropogenic factors on wolves' (Canis lupus L.) distribution in Lithuania. Autoriai: R. Špinkytė-

Bačkaitienė, K. Pėtelis. 

Patentai. 2016 m. LR valstybiniame patentų biure ir Vokietijos patentų ir prekių ženklų biure buvo užregistruo-

ti bei ASU vardu gauti 3 išradimus patvirtinantys patentų dokumentai: 

▬ Patentas „Dehidratuotas kukurūzų silosas“ (išradimo autoriai: E. Šarauskis, R. Sinkevičius, D. Sinkevi-

čius, J. Sinkevičius, A. Sakalauskas, K. Romaneckas), patento Nr. LT 6310 B, paskelbimo data 2016-

09-12. 

▬ Patentas „Polimeriniai kompozitai mulčiavimo dangų sudarymui“ (išradimo autoriai: V. Gražulevičienė, J. 

Treinytė“), patento Nr. LT 6335 B, paskelbimo data 2016-12-12. 

▬ Patentas „Vorrichtung zum Messen des Einflusses der Reibkraft auf die Verschleißeigenschaften einer 

Materialoberfläche“ (išradimo autoriai: J. Padgurskas, A. Andriušis), patento Nr. DE112009000454B4, 

paskelbimo data 2016-07-21. 

Dar vienas patentas yra užregistruotas Latvijos patentų biure ir jo bendraautoris yra ASU mokslininkas A. Ja-

sinskas. Patento pavadinimas – „Device for air heating by solar energy“, patento Nr. 15142 A. 

Veislės. 2016 m. ASU mokslininkai S. Gliožeris ir A. S. Tamošiūnas sukūrė 10 aukšto produktyvumo ir labai 

dekoratyvių vegetatyviai dauginamų skiauteručių veislių: Lophospermum D. Don „Simerica“;  Lophospermum D. Don 

„Ieva Simonaitytė“; Lophospermum D. Don „Aurelija“; Lophospermum D. Don „Raimis“; Lophospermum D. Don 

„Priekulė“; Lophospermum D. Don „Žemaičiai“; Lophospermum D. Don „Rolandas“; Lophospermum D. Don „Klaipė-

da“; Lophospermum D. Don „Kuršiai“; Lophospermum D. Don „Lilac Mist“. 

Mokslinės publikacijos. ASU dėstytojai ir mokslo darbuotojai 2016 m. paskelbė 795 straipsnius, iš jų 98 – ISI 

leidiniuose, 88 – kitose tarptautinėse duomenų bazėse (TDB) referuojamuose leidiniuose. Spaudoje buvo paskelbti 

363 mokslo populiarinimo straipsniai.  

2016 m. aktyviausiai ASU dėstytojai ir mokslo darbuotojai skelbė publikacijas ISI duomenų bazėje refe-

ruojamuose leidiniuose. Įvertinus ASU autorinį indėlį, ISI Web of Science (toliau WOS) leidiniuose su citavimo indek-

su paskelbti 31,7 mokslo straipsniai (1.4.1 pav.). 
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1.4.1 pav. ASU mokslininkų paskelbti mokslo straipsniai įvairiuose leidiniuose 2016 m. 
(įvertinus ASU mokslininkų indėlį) 

 

Įvertinus ASU dėstytojų ir mokslo darbuotojų autorinį indėlį, straipsnių ISI leidiniuose 2012 m. buvo 79,4 (iš 

jų 47,7 – WOS leidiniuose su citavimo indeksu), 2013 m. – 146,8 (43,5), 2014 m. – 48,5 (36,4), 2015 m. – 111,9 

(47,9), 2016 m. – 55,6 (31,7) (1.4.2 pav.). Kas antri metai išauga tokių straipsnių skaičius, nes ASU vyksta tarptau-

tinė mokslinė konferencija „Rural Development“, kurios metu publikuoti straipsniai yra referuojami Thomson Reuters 

ISI WOS duomenų bazėje. Tačiau 2016 metais pastebimas ISI WOS su citavimo indeksu straipsnių sumažėjimas. 

Tam įtakos galėjo turėti tai, kad baigėsi LMT ir 7BP projektų vykdymas, kurių metu ir publikuojama daugiausiai aukš-

to lygio straipsnių, o nauji projektai dar nepradėti vykdyti. 
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1.4.2 pav. ASU darbuotojų paskelbtų svarbiausių mokslo straipsnių dinamika 2010–2016 m. 

Vertinant ASU padalinius 2016 m. daugiausia straipsnių įvairiuose tarptautiniuose ISI leidiniuose paskelbė 

ŽŪIF ir MEF, TDB leidiniuose – EVF dėstytojai ir mokslo darbuotojai (1.4.3 pav.). Šį skirtumą, lyginant su fiziniais, 

biomedicinos, žemės ūkio ir technologijos mokslais, lemia tai, kad socialiniuose ir humanitariniuose moksluose yra 

kitoks mokslinės produkcijos vertinimas bei skirtingi kvalifikaciniai reikalavimai užimant pareigas. 
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1.4.3 pav. Svarbiausių mokslo straipsnių skaičius ASU padaliniuose 2016 m. 
(BS – Bandymų stotis) 

 

Paskutiniais metais dėstytojų ir mokslo darbuotojų straipsnių skaičius ISI WOS leidiniuose, kurie turi ci-

tavimo indeksą, sumažėjo daugelyje universiteto padalinių. Labai stiprus sumažėjimas nustatytas VŪŽF (apie 8 kar-

tus), MEF (apie 40 proc.), AF (apie 33 proc.) Tačiau galima pasidžiaugti tuo, kad pastebima tendencija daugėti šių 

straipsnių socialinių mokslų srityje (1.4.4 pav.).  

1.4.4 pav. Mokslo straipsnių kaita 2012–2016 m. ISI WOS žurnaluose, turinčiuose citavimo  

indeksą, ASU padaliniuose 
 

Palyginus kelių pastarųjų metų mokslo straipsnių skaičių, bendra tendencija išlieka mažai kintanti, tai yra 

straipsnių skaičius svarbiuose ISI WOS žurnaluose išlieka panašus (1.4.2 lent.), nors mokslininkų etatų skaičius 

daugelyje padalinių keletą metų mažėjo. 
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1.4.2 lentelė. Mokslo straipsnių, įvertinus ASU dėstytojų ir mokslo darbuotojų indėlį, tarptautiniuose              

ISI leidiniuose pasiskirstymas tarp fakultetų ir institutų 

Fakultetas / 

centras 

2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Iš viso 

Iš jų 

ISI WOS 

su IF 

Iš 

viso 

Iš jų 

 ISI WOS  

su IF 

Iš 

viso 

Iš jų 

 ISI WOS 

su IF 

Iš 

viso 

Iš jų 

 ISI WOS 

su IF 

Iš viso 

Iš jų 

 ISI WOS 

su IF 

AF 12,5 11,9 30,0 9,6 8,7 3,4 16,5 8,1 5,6 5,4 

EVF 4,0 1,0 14,3 - 2,8 2,8 11,6 0,3 4,9 2,5 

MEF 24,0 13,1 43,7 16,1 15,9 14,9 28,2 16,9 12,2 10,2 

VŪŽF 8,5 3,7 21,8 4,7 6,2 4,7 28,0 7,4 2,9 0,9 

ŽŪIF 26,0 15,0 27,8 12,0 12,8 10,5 19,0 13,5 28,2 11,3 

MFITC 2,5 1,0 1,6 0,1 2,0 - 2,4 1,5 0,8 0,5 

KKEC 0,5 0,5 6,5 - 0,3 0,2 6,2 0,2 0,2 0,1 

BS 1,5 1,5 1,2 1,0 - - 0,2 0,2 0,9 0,7 

Iš viso 
79,5 

(109) 

47,7 

(73) 

146,9 

(199) 

43,5 

(71) 

48,5 

(87) 

36,4 

(70) 

111,9 

(157) 

47,9 

(79) 

55,6 

(98) 

31,7 

(64) 

        Pastaba. Skliausteliuose nurodytas straipsnių skaičius, neįvertinus fakulteto / instituto / centro autorių indėlio.  

 

Didėjant mokslinių straipsnių skaičiui ISI WOS leidiniuose su citavimo indeksu, didėja ir straipsnių citavimas 

(1.4.5 pav.).Dažniausiai cituojami ASU mokslininkai yra prof. dr. G. Labeckas ir prof. dr. S. Slavinskas, jų straipsniai 

išspausdinti mokslo leidinyje „Energy Conversion and Management“, bei prof. dr. V. Makarevičienė ir vyresn. mokslo 

darb. dr. E. Sendžikienė, jų straipsniai išspausdinti mokslo leidiniuose „Renewable Energy“ ir „Bioresource Techno-

logy“. 

 

1.4.5 pav. ASU mokslo straipsnių citavimo dinamika ISI WOS duomenų bazėje 

 

Be pačių svarbiausių Thomson Reuters ISI WOS su citavimo indeksu straipsnių, ASU dėstytojai ir mokslo darbuo-

tojai taip pat kasmet parašo apie 700 straipsnių ir kituose leidiniuose, referuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse 

(TDB), kituose recenzuojamuose leidiniuose užsienyje ir Lietuvoje bei mokslo populiarinimo leidiniuose (1.4.6 pav.). 
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1.4.6 pav. ASU darbuotojų paskelbtų mokslo straipsnių dinamika 2011–2016 m.  

(straipsnių skaičius vnt., neįvertinus ASU autorių indėlio) 
 

Analizuojant mokslo straipsnių, paskelbtų 2016 metais, pasiskirstymą pagal padalinius, pastebima, kad 

daugiausiai ISI WOS straipsnių su citavimo indeksu publikuoja ŽŪIF ir MEF, TDB leidiniuose – EVF, mokslo populiari-

nimo – ŽŪIF bei AF dėstytojai ir mokslo darbuotojai (1.4.3 lent.).  

 
 

1.4.3 lentelė. ASU dėstytojų ir mokslo darbuotojų straipsniai 2016 m. 

Fakultetas / 

Institutas 

Mokslo straipsniai Mokslo 

populiarinimo 

straipsniai * 

ISI Web of 

Science su IF 

Kituose ISI 

žurnaluose 

TDB leidiniuo-

se 

Kituose leidiniuose 

Užsienyje Lietuvoje 

AF 5,4 0,3 8,7 15,5 26,4 73 

EVF 2,5 2,3 23,8 21,5 34,3 39 

MEF 10,2 1,9 9,8 9,9 21,3 51 

VŪŽF 0,9 2,0 16,4 13,7 18,4 34 

ŽŪIF 11,3 16,8 4,0 6,5 7,6 139 

KKEC 0,1 0,1 2,0 0,1 6,3 23 

MFITC 0,5 0,3 1,1 15,3 1,4 - 

BS 0,7 - 0,8 1,4 3,5 4 

Iš viso 
31,7 

 (64)* 

23,9 

 (34)* 

66,6 

 (88)* 

83,8 

 (103)* 

119,2 

 (143)* 
363* 

* nurodytas straipsnių skaičius, neįvertinus fakulteto / centro autorių indėlio. 

 

2016 m. ASU dėstytojai ir mokslo darbuotojai Lietuvoje ir užsienyje perskaitė 633 pranešimus mokslinėse 

konferencijose ir 296 pranešimus moksliniuose-gamybiniuose seminaruose (1.4.4 lent.). 
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1.4.4 lentelė. Universiteto darbuotojų perskaityti pranešimai moksliniuose renginiuose 2016 m. 

Fakultetas / Institutas 

Mokslinėse konferencijose Moksliniuose- 

gamybiniuose 

seminaruose 
Užsienyje 

Lietuvoje 

Tarptautinėse Respublikinėse 

AF 49 41 29 68 

EVF 43 30 31 23 

MEF 36 21 20 122 

VŪŽF 30 43 11 42 

ŽŪIF 29 50 14 23 

KKEC 1 14 11 15 

MFITC 13 2 4 1 

BS 7 10 4 2 

Iš viso 208 211 214 296 

 

Pastaraisiais metais mokslininkų aktyvumas skaityti pranešimus įvairiose konferencijose užsienyje ir Lietuvoje 

bei seminaruose kinta nedaug (1.4.7 pav.). Tačiau pastebima tendencija, kad mažėja pranešimų skaičius konferen-

cijose Lietuvoje, o daugėja pranešimų užsienyje. Taip pat didėja aktyvumas dalyvauti įvairiuose moksliniuose-

praktiniuose seminaruose. Tam didelę įtaką daro ankstesniais metais mokslininkų laimėti mokslo sklaidos projektai.  

 

   
1.4.7 pav. ASU darbuotojų skaityti pranešimai mokslinėse konferencijose ir  

seminaruose 2011–2016 m. 

 

ASU mokslo darbų vertinimo rezultatai. Fakultetų ir institutų mokslo darbai vertinami taškais pagal rektoriaus 

2012 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 40-Kb§6 patvirtintą metodiką, atsižvelgiant į konkretaus padalinio autorių indėlį į 

mokslo darbo (publikacijos, patento, augalų veislės, pranešimo konferencijose) vienetą. 2016 m. daugiausia taškų 

už mokslo darbus surinko ŽŪIF (1.4.8 pav.). Taškų skaičius šiame fakultete didėja trečius metus iš eilės. 
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1.4.8 pav. ASU fakultetų ir centrų mokslo darbų produkcija, įvertinta taškais 2014–2016 m. 

 

Darbų įvertinimas taškais, tenkančiais vienam sąlyginiam mokslininko etatui, taip pat didžiausias buvo ŽŪIF. 

Dviejuose fakultetuose ŽŪIF ir AF taškų skaičius vienam sąlyginiam mokslininko etatui buvo didesnis už ASU vidutinį 

taškų skaičių 2016 m.  (1.4.9 pav.).  

 

1.4.9 pav. Mokslo darbų įvertinimas taškais, tenkančiais vienam sąlyginiam mokslininko etatui  

ASU padaliniuose 2014–2016 m. 
 

Vertinant taškus vienam sąlyginiam mokslininko etatui, pastebima, kad bendra tendencija daugumoje pada-

linių yra mažėjanti. Viena iš pagrindinių priežasčių gali būti didelis pedagoginis krūvis ir mažėjantis darbo valandų 

skaičius, kurį dėstytojai ir mokslo darbuotojai gali skirti mokslui. Kita priežastis, galinti turėti įtakos aukšto lygio 

mokslinių straipsnių publikavimui ISI WOS leidiniuose su citavimo indeksu, tai maži mokslininkų atlyginimai bei ne-

dideli priedai už svarbius mokslo darbus, verčiantys juos dirbti per kelis darbus, dėl ko mažiau laiko lieka mokslui. 

2016 metais Senate buvo patvirtinti nauji atlyginimo kintamosios dalies priedo už svarbius mokslo darbus nustaty-

mo tvarkos dokumentai, kuriais vadovaujantis bus skatinama rengti aukščiausio lygio mokslinę produkciją. 
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1.5. MTEP išteklių plėtra, institucinė partnerystė 

Ankstesniais metais Universitete buvo baigti įgyvendinti 2007–2013 m. ES finansinės paramos laikotarpio 

projektai, kurie daugelį metų buvo pagrindiniai MTEP išteklių plėtros šaltiniai. Užbaigtas Universiteto istorijoje di-

džiausio projekto VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-013 ,,Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, van-

dens ir biosistemų inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų ir susijusios infrastruktūros plėtra bei mokslo ir 

studijų institucijų reorganizavimas“ įgyvendinimas. Vykdant projektą, kurio vertė beveik 30 mln. eurų (įskaitant PVM), 

ASU suformuotas žemės, miškų, vandens ir maisto mokslo bei mokslu grįstų studijų branduolys, neturintis analogų 

visame regione. VIII rūmuose įsikūrusiose JTC bei ASU Biomasės inžinerijos, biomasės energetikos ir vandens inžine-

rijos centro laboratorijose buvo užbaigtas laboratorinių ir biuro baldų (bendra baldų vertė daugiau nei 1 mln. Eur), 

pagalbinės bei kitos smulkios įrangos pristatymas. Visa šių centrų įranga naudojama atviros prieigos principu, o 

centrai veikia kaip atviros prieigos centrai. 

Prie MTEP išteklių plėtros prisideda ASU mecenatai, kitos verslo organizacijos. Mokslinės įrangos taip pat įsi-

gyjama ir pagal ŽŪM, LMT bei kitus projektus. ASU, kaip integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (Slėnio) 

,,Nemunas“ branduolio, stiprinimas suteikia naujų galimybių institucinei partnerystei, tarptautiniam bendradarbia-

vimui ir konkurencingumo gerinimui. 

Projektai. 2016 m. gruodžio mėnesį pasirašytos paramos sutartys ir pradėti įgyvendinti 2 projektai pagal KPP 

2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų 

veiklai vystyti“: 

1. Projektas „Drėgmės režimo dirvožemyje reguliavimas“. Partneriai: VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo 

tarnyba, Lietuvos ūkininkų sąjunga, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija, Lietuvos grūdų augintojų asociacija, 

VšĮ Aleksandro Stulginskio universiteto mokomasis ūkis ir 5 ūkininkų ūkiai. Projekto tikslas ‒ įvertinti dirvožemio 

drėgmės režimo reguliavimo priemones ir jų taikymo efektyvumą Lietuvos teritorijoje bei jų teikiamą ekonominę bei 

ekologinę naudą, siekiant didinti žemės ūkio konkurencingumą ir skatinti ūkininkus diegti moksliniais tyrimais grįs-

tas inovatyvias technologijas užtikrinančias darnų gamtinių vandens išteklių naudojimą ir aplinkos puoselėjimą. 

Projekto biudžetas 205,4 tūkst. Eur, projekto trukmė – 36 mėn. 

2. Projektas „Konkurencingas ūkis“. Partneriai: VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos ūki-

ninkų sąjunga, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija, Lietuvos grūdų augintojų asociacija, VšĮ Aleksandro Stul-

ginskio universiteto mokomasis ūkis ir dar 5 ūkiai. Projekto tikslas – šėrimo inovacijos pieno ir mėsos galvijų produk-

tyvumo didinimui ūkiuose mažinant gamybos sąnaudas ir produkcijos savikainą bei gerinant gaminamos produkcijos 

kokybę. Projekto biudžetas 717,46 tūkst. Eur. Projekto trukmė 36 mėn. 

2016 metais parengtos paraiškos ir pateiktos konkursui paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–

2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems 

projektams ir informavimo veiklai“: 

1. Projektas „Pieno gamybos ūkių konkurencingumo didinimas panaudojant inovatyvias biopriemones“. Pro-

jekto tikslas –  pieno gamybos ūkiuose diegti inovatyvias biotechnologines priemones, kurios pagerintų karvių laiky-

mo sąlygas, jų produktyvumą, pieno kokybę ir sudėtį bei mažintų oro taršą ir taip didintų ūkių konkurencingumą. 

Projekto biudžetas 149,97 tūkst. Eur. Projekto trukmė 34 mėn. 
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2. Projektas „Nualintų ir eroduojamų dirvožemių tvarumo atstatymo galimybės augalininkystės“. Projekto tiks-

las – augalininkystės ūkiuose, turinčiuose nualintus ir erozijos veikiamus dirvožemius, įvertinus konkrečias regiono ir 

ūkio sąlygas, diegti kompleksą inovatyvių priemonių, kurios leistų atstatyti ir (arba) padidinti dirvožemio derlingumą 

bei žemės ūkio augalų produktyvumą, pagerinti produkcijos kokybę, sumažinti savikainą ir taip didinti ūkių konku-

rencingumą bei mažinti žemės ūkio išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Projekto biudžetas 117,84 

tūkst. Eur. Projekto trukmė 36 mėn. 

Pagal programą Interreg Baltic Sea Region 2016 m. parengta paraiška projektui „Naujos kartos biodegalų 

potencialo atvėrimas Baltijos jūros regione“ (Unlocking of advanced biofuel potential in the Baltic Sea region). Pro-

jekto partneriai: Latvia University of Agriculture, Estonian University of Life Sciences, Lietuvos Respublikos energeti-

kos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai, Lietuvos bio-

masės energetikos asociacija LITBIOMA, Lietuvos miško savininkų asociacija, Latvian biomass association LATbio, 

Latvian Agricultural Organization Cooperation Council, Foundation Private Forest Centre (Estija), Swedish biomass 

energy association SWEBIO, Ibus Innovation A/S (Danija). Projekto tikslas yra inicijuoti naujos kartos biodegalų ga-

mybą Baltijos jūros regiono šalyse – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje – išnaudojant gausius vietinius biomasės resursus. 

Projekto biudžetas 4,335 mln Eur, tame skaičiuje ASU tenkanti dalis 670 tūkst. Eur. Projekto trukmė 36 mėn. 

 

1.6. Mokslinės veiklos ir studijų integracija 

Moksliniais tyrimais grįstos studijos. ASU yra plėtojamos moksliniais tyrimais grįstos studijos tokiais būdais: 

▬ studentai rengia tiriamojo pobūdžio baigiamuosius darbus; 

▬ mokslinio tyrimo elementai taikomi atliekant laboratorinius darbus, pratybas ir praktikas; 

▬ dėstytojai tyrimų rezultatus naudoja dalykų studijose; 

▬ studentai rengia ir publikuoja mokslinius straipsnius. 

Visi ASU antrosios pakopos studentai rengia tiriamojo pobūdžio baigiamuosius darbus. Nuo 2013 metų visi 

pirmosios pakopos studentai rengia bakalauro baigiamuosius darbus, jų didžiausia dalis yra tiriamojo pobūdžio. 

Universitete vis plačiau diegiami mokslinio tyrimo elementai dalykų studijose. 2016 m. studijų dalykų, ku-

riuos studijuojant studentai atlieka ir mokslinių tyrimų pobūdžio darbus, AF buvo 58 proc., ŽŪIF – 54 proc. Akademi-

niuose centruose tokie dalykai, dėl dėstomų dalykų specifikos, sudaro mažesnę dalį (1.6.1 lentelė). Mažiausiai studi-

jų dalykų, kuriuose studentai atlieka mokslinius tyrimus yra MFTIC. 

 

1.6.1 lentelė. Mokslinių tyrimų taikymas dalykų studijose 

Akademinis padalinys 

Studijų dalykų, kuriuos studijuodami I ir II pakopos 

studentai atlieka mokslinius tyrimus, skaičiaus 

dalis proc. nuo visų dalykų skaičiaus 

Dėstytojų, kurių dėstomi dalykai  

atitinka mokslinę tyrimų sritį, skaičiaus 

dalis proc. nuo viso dėstytojų skaičiaus 

AF 58 99 

EVF 43 95 

MEF  48 87 

VŪŽF 38 90 

ŽŪIF 54 87 

KKEC 33 100 

MFITC 5 100 

 



22 
 

Užtikrinant mokslo ir studijų vienovę labai svarbu yra tai, kad dėstytojų dėstomi dalykai atitiktų mokslinių ty-

rimų sritis. Pagal 1.6.1 lentelės duomenis, absoliučios daugumos dėstytojų mokslinių tyrimų sritys sutampa su 

dėstomais dalykais.  

Studentų mokslinė veikla.  2016 m. balandžio 14 d. vyko studentų mokslinė konferencija „Jaunasis mokslinin-

kas 2016“. Jos metu studentai įvairiose sekcijose perskaitė 219 mokslinių pranešimų (1.6.2 lentelė). Greta ASU stu-

dentų iš Lietuvos, mokslinius pranešimus skaitė ir užsienio šalių studentai, studijuojantys įvairiuose ASU fakultetuose. 

 

1.6.2 lentelė. Studentų mokslinių pranešimų skaičius pagal įvairias konferencijos  

„Jaunasis mokslininkas 2016“ mokslines tematikas 

Mokslinė tematika Pranešimų skaičius 

Biologija ir augalų biotechnologijos 9 

Augalininkystė, sodininkystė ir daržininkystė 12 

Agroekosistemos  13 

Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga 4 

Žemės ūkio ir viešojo sektoriaus ekonomika 10 

Apskaita ir finansai 9 

Kaimo plėtros administravimas 7 

Verslo logistika ir žemės ūkio verslo vadyba 10 

Profesinio ugdymo pedagogika ir psichologija 13 

Miškininkystė 13 

Miškotvarka ir medienotyra 17 

Daugiatikslis gamtinių išteklių naudojimas ir ekologija 14 

Biologinė įvairovė ir laukinių gyvūnų populiacijų valdymas 11 

Hidrotechnikos inžinerija 20 

Žemėtvarka 12 

Nekilnojamojo turto kadastras 13 

Mechanikos inžinerija 10 

Technologijų inžinerija 12 

Energijos inžinerija 10 

Iš viso 219 

 

ASU studentai pranešimus skaito ne tik jiems skirtoje konferencijoje, bet ir kitose mokslo renginiuose. Išlai-

kydami ankstesnių metų tendencijas studentai kasmet perskaito vidutiniškai apie 250-270 mokslinių pranešimų 

(1.6.1 pav.). Mokslinius pranešimus daugiausia skaito ir straipsnius rengia antro kurso magistrantai, kurie magist-

rantūros studijų metu vykdo mokslinius tyrimus. Taip pat pranešimus skaito ir pirmosios studijų pakopos studentai. 

Jie dažniausiai būna laimėję studentų mokslinių tyrimų ar studentų mokslinės praktikos konkursus arba kartu daly-

vauja su dėstytojais ir mokslo darbuotojais jų vykdomuose projektuose. 
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1.6.1 pav. ASU studentų mokslinių pranešimų skaičius 2010–2016 m. 

2016 metais daugiausia (63) mokslinių pranešimų konferencijose perskaitė MEF studentai (1.6.2 pav.). Šiek 

tiek mažiau ŽŪIF (61), EVF (53), VŪŽF (52) ir AF (44) ir studentai. ASU organizuojamose moksliniuose renginiuose 

pranešimus skaitė ir kitų universitetų studentai. Ypač gausiai pranešimus skaitė VDU studentai. 

 

 

1.6.2 pav. ASU fakultetuose studijuojančių studentų mokslinių pranešimų skaičius  

2010–2016 m. 
 

Studentų mokslinės publikacijos. ASU studentai kiekvienais metais parašo apie 230–280 mokslo straipsnių. 

2016 m. dauguma straipsnių paskelbti organizuotų mokslinių konferencijų pranešimų medžiagoje. Daugiausia stu-

dentų straipsnių paskelbta tokiuose leidiniuose: 
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▬ Studentų mokslinės konferencijos „Jaunasis mokslininkas 2016“ straipsnių rinkiniai, kuriuos parengė 

ASU fakultetai. 

▬ Agroinžinerija ir energetika, Nr. 21, 2016, ŽŪIF. 

▬ 22-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos „Žmogaus ir gamtos sauga 2016“ straipsnių 

rinkinys, ASU, VDU, LMA, LŽŪKT.  

 

1.7. Mokslininkų rengimas 

Doktorantūros teisė.  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais Nr. V-1019 

(2011 m. birželio 8 d.) ir Nr. V-327 (2012 m. vasario 24 d.), ASU, kartu su kitomis mokslo ir studijų institucijomis, 

suteikta doktorantūros teisė 8 mokslo kryptyse: 

Socialiniai mokslai: 

03 S – 03 S – Vadyba (ASU, KU, MRU, ŠU ir VDU – koordinuojantis universitetas); 

04 S – Ekonomika (ASU, ISM VEU, MRU, ŠU ir VDU – koordinuojantis universitetas).  

 

Biomedicinos mokslai: 

03 B – Ekologija ir aplinkotyra (ASU, LAMMC, GTC (Gamtos tyrimų centras) ir VDU – koordinuojantis universitetas). 

 

Žemės ūkio mokslai: 

01 A – Agronomija (ASU – koordinuojantis universitetas, LAMMC Žemdirbystės institutas, Sodininkystės ir daržinin-

kystės institutas); 

04 A – Miškotyra (ASU – koordinuojantis universitetas; LAMMC Miškų institutas). 

 

Technologijos mokslai: 

03 T – Transporto inžinerija (ASU, KU, VGTU – koordinuojantis universitetas);  

04T – Aplinkos inžinerija (ASU, LEI  ir KTU – koordinuojantis universitetas); 

09 T – Mechanikos inžinerija (ASU, KTU – koordinuojantis universitetas). 

 

Priimtų doktorantų skaičius. 2016 m. į ASU doktorantūrą priimta 19 doktorantų:  

▬ 15 į nuolatines studijas, iš jų 12 į valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas vietas (agronomija – 3, 

miškotyra – 1, ekologija ir aplinkotyra – 1, ekonomika – 1, aplinkos inžinerija – 4, mechanikos inžinerija 

– 1, transporto inžinerija – 1), 3 į ES struktūrinių fondų finansuojamas vietas, remiamas pagal Tyrėjų kar-

jeros programą (miškotyra – 1, aplinkos inžinerija – 2). 

▬ 4 doktorantai priimti į ištęstines studijas, iš jų 1 į ES struktūrinių fondų finansuojamas vietas, remiamas 

pagal Tyrėjų karjeros programą (miškotyra – 1) ir 3 į ASU Proveržio fondo finansuojamas studijas (vadyba 

– 2, ekonomika – 1 ). 

 

2016 m. priimtų doktorantų pasiskirstymas pagal fakultetus pateiktas 1.7.1 lentelėje, pagal mokslo sritis 

skaičiaus dinamika 2011–2016 m. pateikta 1.7.1 paveiksle. 
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1.7.1 lentelė. 2016 m. doktorantų priėmimas pagal fakultetus 

   

Konkurse 

dalyvavu-

sių  

asmenų 

skaičius 

Priimta į doktorantūrą, finansuojamą iš 

Padalinys 

2016 m. 

priimtų 

doktoran-

tų skaičius 

Valstybės biudžeto lėšų ES struktūrinių fondų lėšų 
ASU proveržio 

fondo lėšų 

Asmeninių lėšų 

Nuolati-

nės 

studijos 

Iš jų 

mote-

rys 

Ištęstinės 

studijos 

Iš jų 

mote-

rys 

Nuolati-

nės 

studijos 

Iš jų 

mote-

rys 

Ištęsti-

nės 

studijos 

Iš jų 

mote-

rys 

Ištęsti-

nės 

studijos 

Iš jų 

mote-

rys 

Ištęsti-

nės 

studijos 

Iš jų 

mote-

rys 

AF  3 4 3 2 - - - - - - - - - - 

EVF  4 5 1 1 - - - - - - 3 2 - - 

MEF  5 6 3 - - - 1 - 1 - - - - - 

ŽŪIF  3 5 2 - - - 1 1 - - - - - - 

VŪŽF 4 4 3 3 - - 1 1 - - - - - - 

Iš viso 19 24 12 6 - - 3 2 1 - 3 2 - - 

 

 

1.7.1 pav. Doktorantų priėmimo į ASU skaičiaus dinamika 2011–2016 m. pagal mokslo sritis 

 

2016 m. gruodžio 31 d. doktorantūroje studijavo 96 doktorantai, iš jų 64 – nuolatinėse studijose ir 32 – iš-

tęstinėse studijose (1.7.2 lentelė). Daugiausia doktorantų studijuoja Technologijos mokslų srities Aplinkos inžineri-

jos kryptyje (24). Šiek tiek mažiau Žemės ūkio mokslų srities Miškotyros ir Agronomijos kryptyse – po 16. Pagal pada-

linius daugiausia doktorantų studijuoja MEF (28), EVF (22) ir ŽŪIF (20). 

 

1.7.2  lentelė. Studijuojančių doktorantūroje pasiskirstymas pagal mokslo sritis, kryptis ir  

padalinius 2016 m. gruodžio 31 d. 

Mokslo sritis Mokslo kryptis Padalinys 
Nuolatinės 

studijos 

Ištęstinės 

studijos 
Iš viso 

Iš jų 

moterys 

Socialiniai mokslai 
Vadyba  

EVF 
3 9 12 10 

Ekonomika 4 6 10 8 

Žemės ūkio mokslai 
Agronomija AF 10 6 16 12 

Miškotyra 

MEF 

11 5 16 4 

Biomedicinos mokslai Ekologija ir aplinkotyra 5 2 7 3 

Technologijos  

mokslai 

Aplinkos inžinerija  

4 1 5 3 

VŪŽF 8 2 10 6 

ŽŪIF 

9 - 9 4 

Transporto inžinerija 3 1 4 1 

Mechanikos inžinerija 7 - 7 1 

Iš viso 64 32 96 52 
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Daugiausia doktorantų studijuoja IV kurse. Doktorantų pasiskirstymas pagal mokslo kryptis, studijų metus ir 

padalinius pateiktas 1.7.3 lentelėje. 

 

1.7.3  lentelė. Studijuojančių doktorantūroje pasiskirstymas pagal mokslo kryptis, studijų metus ir  

padalinius 2016 m. gruodžio 31 d. 

Mokslo kryptis Fakultetas 

Doktorantų skaičius studijų metais 

Iš viso I 

metai 

II 

metai 

III 

metai 

IV 

metai 

V 

metai 

VI 

metai 

Vadyba 
EVF 

2 2 5 2 1 - 12 

Ekonomika 2 2 1 4 - 1 10 

Agronomija AF 3 2 4 5 1 1 16 

Ekologija ir aplinkotyra  

MEF 

1 1 2 2 1 - 7 

Miškotyra 3 4 4 2 3 - 16 

Aplinkos inžinerija 1 1 - 3 - - 5 

Aplinkos inžinerija VŪŽF 4 3 1 2 - - 10 

Transporto inžinerija  

ŽŪIF 

 

1 3 3 2 - - 9 

Aplinkos inžinerija 1 1 - 1 1 - 4 

Mechanikos inžinerija 1 1 3 2 - - 7 

Iš viso 19 20 23 25 7 2 96 
 

 

Doktorantūros efektyvumas.  2016 m. doktorantūros studijas baigė 10 doktorantų, iš jų laiku (nuolatinių stu-

dijų per 4 metus, ištęstinių studijų – 6 metus) daktaro disertacijas parengė ir apgynė 4 doktorantai: 

AF doktorantė Nijolė Vaitkevičienė 2016 m. rugsėjo mėn. 23 d. apgynė Žemės ūkio mokslų srities Agronomi-

jos mokslo krypties daktaro disertaciją „Biodinaminių preparatų įtaka biologiškai aktyvių medžiagų kaupimuisi skir-

tingo genotipo valgomųjų bulvių stiebagumbiuose“. Mokslinė vadovė prof. dr. Elvyra Jarienė. 

EVF doktorantė Jūratė Savickienė  2016 m. gruodžio mėn. 15 d. apgynė Socialinių mokslų srities Ekonomikos 

mokslų krypties daktaro disertaciją „Šeimos ūkių ekonominio gyvybingumo vertinimas“. Mokslinė vadovė prof. dr. 

Astrida Miceikienė. 

EVF doktorantė Anastasija Novikova  2016  m. gruodžio mėn. 16 d. apgynė Socialinių mokslų srities Ekono-

mikos mokslų krypties daktaro disertaciją „Agroaplinkos išorinių padarinių vertės integravimas į žemės ūkio produk-

tyvumo vertinimą“. Mokslinė vadovė prof. dr. Vladzė Vitunskienė. 

AF doktorantė Rimanta Vainorienė  2016 m. gruodžio mėn. 20 d. apgynė Žemės ūkio mokslų srities Agronomi-

jos mokslo krypties daktaro disertaciją „Egzogeninio prolino ir kalio hidrokarbonato poveikis žaliosios šerytės (Seta-

ria viridis (L.) P. Beauv.) biopotencialo formavimuisi skirtingomis drėgmės sąlygomis“. Mokslinė vadovė prof. dr. Na-

talija Burbulis. 

2016 m. baigusių doktorantūros  studijas ir įsidarbinusių ASU doktorantų skaičiaus pasiskirstymas pagal pa-

dalinius pateiktas 1.7.4 lentelėje. 

 

1.7.4 lentelė. 2016 metais baigusių doktorantūros studijas ir įsidarbinusių  

Universitete doktorantų skaičiaus pasiskirstymas pagal padalinius 

Padalinys 

Doktorantai 

Baigė doktorantūros  

studijas  

Iš jų apgynė  

disertaciją  

Iš jų neapgynė disertaci-

jos 
Įsidarbinę ASU 

AF 2 2 - 1 

EVF 2 2 - 2 

MEF 4 - 4 3 

VŪŽF - - - - 

ŽŪIF 2 - 2 1 

Iš viso 10 4 6 7 
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Vadovaujantis doktorantūros reglamentu, daktaro disertaciją galima apginti per vienerius metus po doktoran-

tūros studijų baigimo. Viena doktorantė pasinaudojo tokia galimybe ir disertaciją apgynė 2016 m. Viena disertacija 

apginta eksternu. Iš viso 2016 m. apginta 17 daktaro disertacijų (1.7.2 pav.). ASU doktorantai apgynė 6 daktaro 

disertacijas: Žemės ūkio mokslų srities Agronomijos kryptyje – 4, iš kurių 1 eksternu; Socialinių mokslų srities Eko-

nomikos kryptyje ‒ 2 (1.7.3 pav.). Dar 11 disertacijų ASU apgynė LAMMC doktorantai (3 Žemdirbystės instituto, 2 

Vokės filialo, 2 Agrocheminių tyrimų laboratorijos, 1 Sodininkystės ir daržininkystės instituto, 1 Vėžaičių filialo, 2 

Miškų instituto). Apgintų disertacijų sąrašas pateikiamas 2 priede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.7.2 pav. ASU apgintų daktaro disertacijų skaičius pagal mokslo kryptis 2011–2016 m.  

 

1.7.3 pav. ASU apgintų daktaro disertacijų skaičius padaliniuose 2011–2016 m. 

 

Doktorantūros studijų savianalizė .  2016 m. buvo parengtos visų ASU vykdomų mokslo krypčių doktorantūros 

studijų savianalizės ir pateiktos Lietuvos mokslo tarybai vertinti. Pagrindiniais Žemės ūkio mokslų Agronomijos ir 

Miškotyros krypčių savianalizių rengėjais buvo Universitetas (kaip koordinatorius), kitų mokslo krypčių – kiti universi-

tetai, kurie yra tų krypčių koordinatoriai. Doktorantūros kryptys buvo vertinamos pagal šias kriterijų grupes: doktoran-
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tūros reglamento nuostatų laikymąsi, doktorantūros komiteto veiklą, doktorantūros studijų vykdymą, disertacijos 

gynimo tvarką, doktorantūros efektyvumą, apeliacijų ir mokslo laipsnio atšaukimų nagrinėjimą. LMT visas vykdomas 

doktorantūros studijas pagal visas mokslo kryptis įvertino teigiamai. Ekspertų išvadose nurodyta, kad doktorantūros 

vykdomos tinkamai, laikantis Doktorantūros reglamentų, paruoštų pagal LR Vyriausybės nutarimu patvirtintus Moks-

lo doktorantūros nuostatus, pagirtina, kad doktorantai įtraukiami į padaliniuose vykdomus mokslo tiriamuosius dar-

bus ir į tarptautinius projektus ar ilgalaikes programas. Ekspertai pateikė siūlymus ir rekomendacijas vykdomos dok-

torantūros kokybės užtikrinimui ir tarptautiškumo didinimui.  

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija parengė naujus mokslo doktorantūros nuostatus, kurie 

reglamentuoja trečiosios studijų pakopos – studijų, mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo, gynimo ir mokslo daktaro 

laipsnio suteikimo tvarką. Ministro įsakymu nustatoma, kad iki 2017 m. birželio 1 d. universitetai arba universitetai 

kartu su mokslinių tyrimų institutais savo doktorantūros reglamentus privalo suderinti su šio įsakymu patvirtintais 

Mokslo doktorantūros nuostatų reikalavimais. 

Doktorantų korporacija „Kolegos“.  ASU doktorantus vienija doktorantų korporacija „Kolegos“, įkurta 1995 

m. sausio 30 d. Pagrindiniai korporacijos tikslai yra telkti ir vienyti ASU doktorantus bendrai veiklai, atstovauti savo 

nariams ir ginti jų teises bei interesus, propaguoti ir remti mokslinę veiklą, teikti pasiūlymus ASU senatui ir rektoratui, 

skatinti doktorantų iniciatyvą bei kūrybinį aktyvumą, organizuoti doktorantų konferencijas, seminarus, diskusijas; 

prisidėti organizuojant ASU renginius, kaupti ir skleisti informaciją apie mokslinių stažuočių užsienyje galimybes ir 

sąlygas; prisidėti prie ASU renginių organizavimo, plėtoti ryšius su panašius tikslus turinčiomis Lietuvos ir užsienio 

organizacijomis.  

2016 m. doktorantų korporacijai „Kolegos“ buvo pakankamai turiningi. Doktorantai nemažai laiko skyrė dok-

torantų patalpų paieškai, įsirengimui bei vidinės komandos formavimui. Dalyvavo susitikimuose su kitų universitetų 

doktorantų draugijomis. Doktorantai padėjo organizuojant konferencijas “Jaunasis mokslininkas 2016”, „Inžinerija 

tausojančio žemės ūkio plėtrai“, taip pat prisidėjo prie kitų fakultetuose organizuojamų renginių. Doktorantų korpo-

racijos „Kolegos“ prezidentė ir viceprezidentė dalyvavo Senato posėdžiuose bei rengė korporacijos veiklos planus ir 

perspektyvas. Šiais metais buvo užmegztas glaudus bendradarbiavimas su kitų universitetų doktorantų organizaci-

jomis, ko pasekoje suteikta teisė 2017 m. būti tarptautinio jaunųjų mokslininkų forumo organizatoriais.  

Doktorantai, greta to, kad labai intensyviai vykdo mokslinę veiklą, tačiau taip pat randa  laiko ir kartu leisti 

laisvalaikį. Metų pradžioje vyksta pirmo kurso doktorantų „krikštynos“. Metų eigoje numatomi išvykstamieji susirin-

kimai, kurių metu generuojamos tolimesnės korporacijos veiklos, siekiant įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. Metų pa-

baigoje atliekamas veiklų planavimas ateinantiems metams. ASU doktorantų korporaciją „Kolegos“ vienija draugiš-

ki, aktyvūs bei kiekvienais metais vis nauji įsitraukiantys nariai. 

Jaunieji mokslininkai.  ASU labai svarbus vaidmuo tenka jauniesiems mokslininkams, gebantiems savaran-

kiškai ir kartu su patyrusiais mokslininkais generuoti naujas idėjas, spręsti mokslo problemas, atlikti mokslinius 

tyrimus, skleisti gautus tyrimų rezultatus. Kiekvienais metais ASU organizuojamame mokslinių darbų konkurse viena 

mokslo premija numatoma jaunajam mokslininkui. Dar keletas jaunųjų mokslininkų yra apdovanojami kartu su paty-

rusiais mokslininkai, kai konkursui teikiami bendri darbai. Pastaraisiais metais labiausiai per metus pasižymėju-

siems ASU dėstytojams, mokslininkams, darbuotojams ir studentams įteikiamos nominacijų statulėlės. Viena nomi-

nacija yra skirta jaunajam mokslininkui. 2016 metais jaunojo mokslininko statulėlė buvo įteikta doktorantei J. Treiny-

tei.  
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2016 m. Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos organizuojamo konkurso „Geriausia disertacija 2015“ lau-

reate Socialinių ir Humanitarinių mokslų kryptyje už darbą „Viešųjų investicijų projektų kuriamos socialinės naudos 

kompleksinis vertinimas“ tapo dr. Jurgita Baranauskienė. 

Jaunieji mokslininkai iki 35 metų amžiaus ASU nuo visų dėstytojų ir mokslo darbuotojų sudaro apie 17 proc. 

(HS – 16 proc., FBTA – 18 proc.). Įskaitant doktorantus, HS mokslo srityse jaunųjų mokslininkų dalis padidėja iki 30 

proc., FBTA mokslo srityse – iki 37 proc. 2016 metais ASU doktorantai, turintys didelių pasiekimų mokslinėje veiklo-

je, teikė Lietuvos mokslo tarybai paraiškas dėl skatinamųjų stipendijų. Rezultatai bus paskelbti 2017 metais. 2016 

metais stipendiją gavo Technologijos mokslų Aplinkos inžinerijos krypties doktorantė Vilma Naujokienė ir Žemės ūkio 

mokslo srities Agronomijos krypties doktorantė Nijolė Vaitkevičienė. 2015 m. skatinamąsias stipendijas gavo 6, 

2014 m. ‒ 10, 2013 m. ‒ 12, o 2012 m. – 8 doktorantai. 

Podoktorantūra. Podoktorantūros stažuotės yra ypač svarbi patirtis mokslininkų karjerai ir teikia didelę naudą 

mokslo ir studijų institucijoms. Įdarbinti stažuotės laikotarpiu mokslininkai vykdo mokslinius tyrimus, turi puikią ga-

limybę įgyti naujos patirties. Tarptautiškumo skatinimas yra vienas svarbiausių podoktorantūros stažuočių tikslų. 

Pastaraisiais metais tiek 2015 m., tiek 2016 m. LMT neskelbė konkurso podoktorantūros stažuotėms, todėl naujai 

priimtų stažuotojų 2016 metais nebuvo. 

Michael Manton iš Švedijos žemės ūkio mokslų universiteto nuo 2013 m. iki 2016 m. gruodžio mėn. tęsė sta-

žuotę ASU Miško biologijos ir miškininkystės institute. Jo tyrimų tema „Integrative research towards sustainable 

landscapes in the Baltic Sea Region“, mokslinis vadovas prof. dr. G. Brazaitis. 2016 m. gruodžio mėn. Švedijos Že-

mės ūkio mokslų universitete Michael Manton apgynė daktaro disertaciją tema „Functionality of Wet Graslands As 

green infrastructure“. 
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2. TARPTAUTIŠKUMO DIDINIMAS MOKSLINĖJE VEIKLOJE 

 

2.1. Tarptautinis mokslinis bendradarbiavimas 

 
Universiteto mokslininkai 2016 m. sėkmingai tęsė bei dalyvavo naujuose ES mokslinių tyrimų ir inovacijų pro-

gramos Horizontas 2020, 7BP, COST, Baltijos jūros regiono, Lietuvos–Baltarusijos dvišalio bendradarbiavimo moks-

lo ir technologijų srityje programos ir kitų programų tarptautiniuose moksliniuose projektuose. 

Vykdyti/vykdomi projektai: 

Horizontas 2020 (H2020): 

1. Alternatyvūs miškininkavimo modeliai ateities miškams / Alternative models and robust decision-making for futu-

re forest management (ALTERFOR), Nr. 676754 (M-06-11/16), 2016–2020 m., koordinatorius Švedijos žemės ūkio 

universitetas / Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Švedija; ASU vadovas prof. dr. Gintautas Mozgeris 

(MEF Miškotvarkos ir medienotyros institutas). 

2. Miško medžių genetinių išteklių išsaugojimo optimizavimas ir tvarus naudojimas Europoje / Optimising the mana-

gement and sustainable use of forest genetic resources in Europe (GENTREE), Nr. 676876 (M-06-06/16), 2016–

2020 m., koordinatorius Prancūzijos nacionalinis žemės ūkio institutas / French National Institute for Agricultural 

Research, Prancūzija, ASU vadovas prof. dr. Darius Danusevičius (MEF Miško biologijos ir miškininkystės institutas). 

3. Išmanioji rąstvežė darniam ir efektyviam miško naudojimui ir valdymui / Smart Forwarder for sustainable and effi-

cient forest operation and management (FORWARDED2020), Nr. 727883 (I-06-50/16), 2016–2019 m., koordina-

torius Hohenloher Spezial-Maschinenbau Gmbh & Co. KG, Vokietija; ASU vadovas doc. dr. Remigijus Zinkevičius, 

pareiškėjai: prof. dr. Dainius Steponavičius, doc. dr. Ričardas Butkus, doc. dr. Gediminas Vasiliauskas. (ŽŪIF Žemės 

ūkio inžinerijos ir saugos institutas).  

4. Tikslinė, integruota ir harmonizuota informacija apie miškus bioekonomikos plėtros perspektyvoje / Distributed, 

integrated and harmonised forest information for bioeconomy outlooks (DIABOLO), Nr. 633464, 2015–2018 m., 

koordinatorius Natūralių išteklių institutas / Natural Resources Institute Finland (Luke), Suomija; ASU vadovas doc. 

dr. Edmundas Petrauskas, atstovas dokt. Gintaras Kulbokas (MEF Miškotvarkos ir medienotyros institutas, Aplinkos 

ir ekologijos institutas). 

5. Tyrėjų naktis: Tavo atradimų penktadienis! / Researchers' Night: It's Your Friday to Discover! (LT2016), Nr. 

722959 (06-46/16), 2016–2017 m., koordinatorius Baltijos pažangių technologijų institutas, ASU vadovė dr. Rasa 

Pranskūnienė (ASU Muziejus). 

ES 7-oji bendroji programa (7 BP): 

1. Mišrių miškų tvarkymas. Rizikų mažinimas, atsiskaitymo didinimas (REFORM), Nr. S-SUMFOREST-17-1 (M-05-

01/17), 2017–2019 m., ASU vadovas prof. dr. Gediminas Brazaitis (MEF Miško biologijos ir miškininkystės institu-

tas). ES 7BP ERA-NET tinklas, SUMFOREST programa. 

2. Integruota išmanioji jutiklių sistema vandens tiekimo apsaugos pagerinimui / Integrated intelligent sensor system 

for improved security of water supply (ISIS), Nr. 312330, 2014–2016 m., koordinatorius C-Tech Innovation Ltd., 

Jungtinė Karalystė; ASU vadovas doc. dr. Algirdas Radzevičius (VŪŽF Hidrotechninės statybos inžinerijos institutas). 
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3. Informacinės ir komunikacinės technologijos bei robotai tausojančiame žemės ūkyje / Information and Communi-

cation Technologies and Robotics for Sustainable Agriculture (ICT-AGRI-2), Nr. 618123, 2014–2017 m., koordinato-

rius Mokslinių tyrimų ir inovacijų agentūra / Styrelsen for Forskning og Innovation (Danija), ASU vadovas doc. dr. 

Sigitas Petkevičius (ŽŪIF Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas). 

4. Ryšių tarp ūkio modernizavimo, kaimo vystymosi ir atsparumo permąstymas didėjančios paklausos ir ribotų ištek-

lių pasaulyje / Rethinking the links between farm modernization, rural development and resilience in a world of inc-

reasing demands and finite resources (RETHINK), 2013–2016 m., tinklas 1st ERA-NET RURAGRI, koordinatorius W. 

Geothės universiteto Frankfurto prie Maino Kaimo plėtros tyrimų institutas (IFLS) / Institute for Rural Development 

Research (IfLS) at J W Goethe University in Frankfurt/Main (Vokietija), ASU vadovas vyresn. m. d. dr. Romualdas Ze-

meckis (MEF Aplinkos ir ekologijos institutas). 

5. Mokymas ir bendradarbiavimas kuriant medžiagas ir tobulinant aliejaus ir cukraus gamybos procesus / Training 

and collaboration on material developments and process improvements in oil and sugar production (OIL & SUGAR), 

Nr. 295202, 2012–2016 m., koordinatorius Luveno katalikiškasis universitetas / Katholieke Universiteit Leuven 

(Belgija), ASU vadovas prof. dr. Juozas Padgurskas (ŽŪIF Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutas). 

COST programa: 

1. Pieninių galvijų gerovės optimizavimas / DairyCare, 2015–2018 m., FA1308, koordinatorius  Kopenhagos Univer-

sitetas / University of Copenhagen (Danija), ASU atstovai: vadovas prof. dr. Vigilijus Jukna, prof. dr. Rolandas Bleiz-

gys ir kt. (ŽŪIF Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos institutas, AF Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas).  

2. Nano ir mezoskalės trinties samprata ir valdymas / Understanding and Controlling Nano and Mesoscale Friction, 

2015–2017 m., MP1303, koordinatorius Milano universitetas / University of Milan (Italija), ASU atstovai: prof. dr. 

Juozas Padgurskas, doc. dr. Raimundas Rukuiža ir kt. (ŽŪIF Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutas).  

3. Tvarusis apdulkinimas Europoje – bendras bičių ir kitų apdulkintojų tyrimas / Sustainable pollination in Europe – 

joint research on bees and other pollinators (SUPER-B), 2014–2018 m., FA1307, koordinatorius Natūralios bioįvai-

rovės centras / Naturalis Biodiversity Center (Olandija), ASU atstovai: vyr. m. d. dr. Romualdas Zemeckis, doc. dr. 

Anželika Dautartė (MEF Aplinkos ir ekologijos institutas).  

4. Ekologinės sunkiųjų metalų (mikroelementų) funkcijos anaerobinėse biotechnologijose / European network on 

ecological functions of trace metals in anaerobic biotechnologies, 2013–2017 m., ES1302, koordinatorius Instituto 

de la Grasa (Ispanija), ASU atstovai: prof. dr. Valdas Paulauskas, doc. dr. Ernrstas Zaleckas (MEF Aplinkos ir ekologi-

jos institutas).  

5. Europos mišrūs miškai. Mokslinių žinių integravimas į tvarų miško valdymą / European mixed forests. Integrating 

scientific knowledge in sustainable forest management (EuMIXFOR), 2013–2016 m., FP1206, koordinatorius Naci-

onalinis agronomijos mokslinių tyrimų institutas, Miškų mokslinių tyrimų centras / National Institute for Agronomic 

Research, Forest Research Centre (INIA-CIFOR) (Ispanija), ASU atstovas prof. dr. Gediminas Brazaitis (MEF Miško 

biologijos ir miškininkystės institutas). 

6. Europos miško politikos analizė / Orchestrating Forest-related Policy Analysis in Europe (ORCHESTRA), 2013–

2017 m., FP1207, koordinatorius Suomijos miškų mokslinių tyrimų institutas / Finnish Forest Research Institute 

(Metla) (Suomija), ASU atstovas lekt. dr. Marius Kavaliauskas (MEF Miškotvarkos ir medienotyros institutas). 

7. Žaliosios infrastruktūros aspektai: aplinkos ir socialinių aspektų sąsaja tiriant ir tvarkant urbanizuotų teritorijų 

miškus / Green infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban 
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forests, 2013–2016 m., FP1204, koordinatorius Nacionalinės mokslo tarybos Agrarinės aplinkosaugos ir miškų 

biologijos institutas / National Research Council (CNR) Institute of Agro-Environmental & Forest Biology (IBAF) (Itali-

ja), ASU atstovas doc. dr. Remigijus Žalkauskas (MEF Miško biologijos ir miškininkystės institutas). 

8. Genetinių išteklių išsaugojimo stiprinimas: pagrindas marginalinių/periferinių miško medžių populiacijų adapta-

cijai prie klimato pokyčių Europoje / Strengthening conservation: a key issue for adaptation of marginal/peripheral 

populations of forest tree to climate change in Europe (MaP-FGR), 2013–2016 m., FP1202, koordinatorius Žemės 

ūkio mokslų ir eksperimentų taryba, Miškų mokslinių tyrimų centras / CRA SEL, Council for Research and 

Experimentation on Agriculture, Research Centre for Forestry (Italija), ASU atstovas prof. dr. Darius Danusevičius 

(MEF Miško biologijos ir miškininkystės institutas). 

9. Miesto sodininkystė Europos miestuose – ateitis, iššūkiai ir išmoktos pamokos / Urban Allotment Gardens in Eu-

ropean Cities – Future, Challenges and Lessons Learned, 2013–2016 m., TU1201, koordinatorius ILS – Regioninės 

ir urbanistinės plėtros mokslinių tyrimų institutas / ILS – Research Institute for Regional and Urban Development 

(Vokietija), ASU atstovė prof. dr. Ligita Baležentienė (MEF Aplinkos ir ekologijos institutas). 

Baltijos jūros regiono programa: 

1. Į vandenį išmetamų teršalų mažinimas kaimo bendruomenėse – Baltijos jūros regiono kaimai-pilotai / Water 

emissions and their reduction in village communities – villages in Baltic Sea Region as pilots (VillageWaters), 2016–

2019 m., koordinatorius Suomijos natūralių išteklių institutas /Natural Resources Institute Finland (LUKE) (Suomi-

ja), ASU vadovė prof. dr. Laima Česonienė (MEF Aplinkos ir ekologijos institutas). (INTERREG) 

2. Tvari kaimo vandentvarka tvariam žemės ūkiui / Sustainable rural water management for sustainable agriculture, 

2015–2016 m. (Nr. V-06-58/16), koordinatorius Švedijos žemės ūkio universitetas / Swedish University of Agricul-

tural Sciences (SLU) (Švedija), ASU vadovas prof. dr. Arvydas Povilaitis (VŪŽF Vandens išteklių inžinerijos institutas). 

(EUBSR, INTERREG) 

Lietuvos–Baltarusijos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa: 

1. Biodujų, išgaunamų iš žemės ūkio organinių atliekų, kiekio didinimas ir kokybės gerinimas optimizuojant žaliavų 

sudėtį / Increasing amount and improving quality of biogas extracted from agricultural organic waste by optimisation 

of raw material composition, 2015–2016 m., ASU koordinatorius prof. dr. Kęstutis Navickas (ŽŪIF Energetikos ir 

biotechnologijų inžinerijos institutas). 

2. Socialinis verslumas kaip inovatyvios veiklos forma Lietuvoje ir Baltarusijoje / Social entrepreneurship as a form of 

innovative activities in Lithuania and Belarus, 2015–2016 m., ASU koordinatorius prof. dr. Audrius Gargasas (EVF 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas). 

3. Bioskalių tepamųjų medžiagų augalinių aliejų pagrindu trinties mechanizmų tyrimas / Investigation of friction 

mechanisms of biodegradable lubrication materials derived on the basis of vegetable oils. 2015–2016 m., ASU 

koordinatorius prof. dr. Juozas Padgurskas (ŽŪIF Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutas). 

Kiti projektai: 

1. Sutartis su Švedijos žemės ūkio universitetu dėl doktoranto stažuotės Aleksandro Stulginskio universitete, 2014–

2016 m. ASU vadovas prof. Gediminas Brazaitis (MEF Miško biologijos ir miškininkystės institutas).  

2. Kompleksiškas klimato ir kitų aplinkos streso veiksnių poveikis miškų gebai adaptuotis ir švelninti globalios kaitos 

grėsmes / Integrated effect of climate and other environmental stresses on forest capacity to adapt to and mitigate 

the main threats of global changes (Nr. M-06-01/16), 2016–2018 m. Subrangos sutratis su Miuncheno technikos 
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universitetu / Technical University of Munich (Vokietija). ASU vadovas prof. dr. Algirdas Augustaitis (MEF Miškotvar-

kos ir medienotyros institutas). 

3. Sąmoningumo apie matematikos įgūdžių vaidmenį plečiant specialistų kompetenciją darniam visuomenės vysty-

muisi didinimas / Raising awariness about the role of math skills in building specialists‘ competence for sustainable 

development of society, Nr. F-06-47/16, 2016–2017 m. ASU vadovė doc. dr. Daiva Rimkuvienė (Matematikos, fizi-

kos ir informacinių technologijų centras). 

4. Integruotas tyrimas siekiant tvarių kraštovaizdžių Baltijos jūros regione / Integrative research towards sustainable 

landscapes in the Baltic Sea Region, 2013–2016 m. (MEF Miško biologijos ir miškininkystės institutas).  

2016 m.pateiktos projektų paraiškos: 

ASU mokslininkai dalyvauja teikdami didžiausios ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos Ho-

rizontas 2020 paraiškas, kaip projektų koordinatoriai ar partneriai. 2016 m. buvo pateiktos 8 paraiškos, deja tai yra 

5 mažiau nei 2015 m. 2 paraiškose (GREENTRIBO ir AgriLandWaterNemunas) ASU yra koordinuojanti institucija. 2 

paraiškos (Forwarder2020 ir LT2016) buvo sėkmingos, jos buvo patvirtintos ir pasirašytos sutartys, 1 paraiškos 

(AgriLandWaterNemunas) vertinimas vis dar vyksta, o likusioms paraiškoms finansavimas, deja, nebuvo skirtas, ta-

čiau 25% sėkmės procentas, kuris AgriLandWaterNemunas sėkmės atveju gali padidėti iki 38%, laikomas pakanka-

mai aukštu rodikliu. 

H2020 paraiškos: 

1. Išmanioji rąstvežė darniam ir efektyviam miško naudojimui ir valdymui / Smart Forwarder for sustainable and effi-

cient forest operation and management (Forwarder2020), Nr. 727883, kvietimas H2020-BB-2016-1, (17-Feb-16), 

36 mėn., tema BB-04-2016 (IA), koordinatorius Hohenloher Spezial-Maschinenbau Gmbh & Co. KG (Vokietija), ASU 

vadovas doc. dr. Remigijus Zinkevičius (ŽŪIF Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas). Skirtas finansavimas. 

2. Tyrėjų naktis: tavo atradimų penktadienis! / Researchers' Night: It's Your Friday to Discover! (LT2016), Nr. 

722959, kvietimas H2020-MSCA-NIGHT-2016 (13-Jan-16), 18 mėn., tema MSCA-NIGHT-2016 (CSA), koordinato-

rius Baltijos pažangių technologijų institutas, ASU vadovė dr. Rasa Pranskūnienė (ASU Muziejus). Skirtas finansavi-

mas. 

3. Žemės naudojimo ir klimato kaitos įtaka vandens balansui Nemuno upės baseino žemės ūkio paskirties žemėse / 

Land use and climate change impact on the water balance in the agricultural watershed of the Nemunas river basin 

(AgriLandWaterNemunas), Nr. 747575, kvietimas H2020-MSCA-IF-2016 (14-Sep-16), 48 mėn., tema MSCA-IF-

2016 (MSCA-IF-GF), koordinatorius ASU, vadovė lekt. Otilija Miseckaitė (VŪŽF Vandens išteklių inžinerijos institutas). 

Vyksta paraiškos vertinimas. 

4. Inovatyvi ir tvari žemės ūkio plėtra pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas (IRT) / Innovative and sustainab-

le agricultural extension facilitated by ICT (ISAE-ICT), Nr. 728087, kvietimas H2020-RUR-2016-2 (17-Feb-16), 36 

mėn., tema RUR-14-2016 (RIA), koordinatorius Datalab Tehnologije dd (Slovenija), ASU vadovė doc. dr. Laima Tapa-

rauskienė (VŪŽF Vandens išteklių inžinerijos institutas). Finansavimas neskirtas. 

5. Tvarus inovacijų tinklo ryšių valdymas / Sustainable Innovation Network Relationships Management (SINReM), Nr. 

734689, kvietimas H2020-MSCA-RISE-2016 (28-Apr-16), 48 mėn., tema MSCA-RISE-2016 (MSCA-RISE), koordi-

natorius Foggia universitetas / University of Foggia (Italija), ASU vadovė lekt. Jolanta Vilkevičiūtė (EVF Verslo ir kaimo 

plėtros vadybos institutas). Finansavimas neskirtas. 
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6. Efektyvus ir tvarus vandens išteklių naudojimas ūkyje: žiniomis grįsto žemės ūkio link / Water resource efficiency 

and sustainable use at farm level: towards a knowledge driven agriculture (AQUASOFIA), Nr. 727904, kvietimas 

H2020-RUR-2016-1, (17-Feb-16), 24 mėn., tema RUR-10-2016-2017 (CSA), koordinatorius Salonikų Aristotelio 

universitetas / Aristotle University of Thessaloniki (Graikija), ASU vadovė doc. dr. Laima Taparauskienė (VŪŽF Van-

dens išteklių inžinerijos institutas). Finansavimas neskirtas. 

7. Tvari pelkių miškotvarka tobulinant vandens sulaikymo potencialą, medienos inžineriją ir bio-produktus / Sustai-

nable wetland forest management for enhanced water retention potential, engineered wood and bio-based products 

(PROWET), Nr. 745835, kvietimas H2020-BBI-JTI-2016, (08-Sep-16), 48 mėn., tema BBI-2016-D01 (BBI-IA-

DEMO), koordinatorius Drezdeno technikos universitetas / Technische Universitet Dresden ASU vadovas doc. dr. 

Remigijus Zinkevičius (ŽŪIF Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas). Finansavimas neskirtas. 

8. Tepamosios medžiagos ir savitepės polimerinės medžiagos žaliajai tribologijai / Lubricants and self-lubricating 

polymers for green tribology (GREENTRIBO), Nr. 734726, kvietimas H2020-MSCA-RISE-2016 (28-Apr-16), 48 mėn., 

tema MSCA-RISE-2016 (MSCA-RISE), koordinatorius ASU, ASU vadovas prof. dr. Juozas Padgurskas (ŽŪIF Jėgos ir 

transporto mašinų inžinerijos institutas). Finansavimas neskirtas. 

COST paraiškos:  

1. Saugos kultūra ir rizikos valdymas žemės ūkyje / Safety culture and risk management in agriculture (CA16123), 

2016–2020 m., koordinatorius Nacionalinis tyrimų institutas (Suomija), ASU atstovai: lekt. dr. Laura Girdžiūtė (EVF 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų institutas), doc. dr. Gediminas Vasliauskas (ŽŪIF Žemės ūkio inžinerijos ir saugos 

institutas). Vyksta paraiškos vertinimas. 

Baltijos jūros regiono programos paraiškos: 

1. Tvari kaimo vandentvarka tvariam žemės ūkiui / Sustainable rural water management for sustainable agriculture, 

koordinatorius Švedijos žemės ūkio universitetas / Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Švedija, ASU 

vadovas prof. dr. Arvydas Povilaitis (VŪŽF Vandens išteklių inžinerijos institutas). Skirtas finansavimas. (EUBSR, IN-

TERREG) 

2. Biokuro potencialo atvėrimas Baltijos jūros regione / Unlocking of advanced biofuel potential in the Baltic Sea 

region, koordinatorius ASU, ASU vadovas prof. dr. Algirdas Jasinskas (ŽŪIF Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institu-

tas). Skirtas finansavimas. (INTERREG) 

3. Į vandenį išmetamų teršalų mažinimas kaimo bendruomenėse – Baltijos jūros regiono kaimai-pilotai / Water 

emissions and their reduction in village communities – villages in Baltic Sea Region as pilots (VillageWaters), koordi-

natorius Suomijos natūralių išteklių institutas /Natural Resources Institute Finland (LUKE) (Suomija), ASU vadovė 

prof. dr. Laima Česonienė (MEF Aplinkos ir ekologijos institutas). Skirtas finansavimas. (INTERREG) 

4. Vandens užteršimo antibiotikais poveikis aplinkai: matavimai ir situacijų modeliavimas / Environmental impact of 

water contamination by antibiotics: measurements and situation modelling (WACONAN LLI-88), 2017–2020 m., 

koordinatorius KTU, ASU vadovė prof. dr. Laima Česonienė (MEF Aplinkos ir ekologijos institutas). Vyksta paraiškos 

vertinimas. (INTERREG V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020) 

5. Funkcionalios žaliosios ir mėlynosios infrastruktūros Baltijos jūros regione: natūralių bei pusiau natūralių upių 

baseinų integruota analizė / Functional Green and Blue infrastructures in the Baltic Sea Region: Learning from natu-

ral and semi-natural catchments for future generations using integrative analyses (FGBBS), koordinatorius ASU, va-

dovas prof. dr. Gediminas Brazaitis (MEF Miško biologijos ir miškininkystės institutas). Finansavimas neskirtas. 
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6. Patikimas ir lankstus vandens monitoringas geresniam sprendimų priėmimui / Reliable and flexible water monito-

ring for improved decision-making (REFLEX), koordinatorius Suomijos natūralių išteklių institutas /Natural Resources 

Institute Finland (LUKE) (Suomija). ASU vadovė prof. dr. Laima Česonienė (MEF Aplinkos ir ekologijos institutas). 

Finansavimas neskirtas. (INTERREG) 

BiodivERsA paraiška:  

1. Žiniomis grįsta studija integruotam mėlynųjų bei žaliųjų infrastruktūrų valdymui Europoje / Learning for evidence-

based integrated management of green and blue infrastructures in Europe (Learn-4-GreenBlueInfra), koordinatorius 

Švedijos žemės ūkio universitetas / Swedish University of Agricultural Sciences, ASU vadovas prof. dr. Gediminas 

Brazaitis (MEF Miško biologijos ir miškininkystės institutas). Finansavimas neskirtas. 

Baltijos-Vokietijos universitetų ryšių tarnybos projektų konkursas 2016:  

1. Savitepių polimerinių medžiagų, modifikuotų su nano dalelėmis, tribologinės savybės ir modeliavimas / Tribologi-

cal properties and modelling of self-lubricating polymer materials, modified with nanoparticles (TRIBO-POLYMER), 

koordinatorius Aleksandro Stulginskio universitetas, ASU atstovai: prof. dr. Juozas Padgurskas (koordinatorius), doc. 

dr. Raimundas Rukuiža ir kt. (ŽŪIF Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutas). Finansavimas neskirtas. 

Mokslininkų skatinimas. ASU yra skatinamas mokslininkų tarptautinis bendradarbiavimas, remiami moksli-

ninkų vizitai į užsienyje vykstančias konferencijas ar rengiamų projektų partnerių susitikimus. Taip pat ES H2020 

programos projektų paraiškų rengėjai teikia paraiškas LMT finansinei paramai gauti. 2016 m. LMT skyrė 26,643 

tūkst. Eur finansinę paramą vienuolikos H2020 paraiškų rengėjams. H2020 paraiškai DIABOLO, kurioje yra partne-

riai iš Latvijos ir Estijos, buvo skirtas papildomas finansavimas iš MITA pagal Baltijos šalių bendradarbiavimą ES 

bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“ skatinančią priemonę „Baltijos Bonus“.  

LMT parama mokslo renginiams. ASU Agronomijos fakulteto organizuotai tarptautinei mokslinei konferencijai 

„Ilgalaikis agroekosistemų tvarumas: anglies sankaupų dirvožemyje, maisto saugos ir klimato pokyčių sąsajos“ / 

‘Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate 

Change‘, ASU buvo skirta 1544 Eur LMT parama plenarinių pranešėjų išlaidoms padengti. Šį renginį parėmė ir LR 

ŽŪM. 

2016 m. ASU gautos tarptautinių mokslo projektų lėšos buvo virš 250 tūkst. Eur. Didžiausia dalis buvo gauta 

iš ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Horizontas 2020 (ALTERFOR, GENTREE, FORWARDED2020, LT2016) ir 

ES 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės veiklos programos projektų (ISIS, 

ICT-AGRI-2, INTEGRAL, OIL & SUGAR) (2.1.1 pav.). Daugiausia lėšų iš tarptautinių projektų pritraukė MEF, ŽŪIF ir 

VŪŽF (2.1.2 pav.). 

  



36 
 

121,0

86,7

18,0
25,3

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

H2020 7 BP LT-BY Kt. tarpt. proj.

L
ėš

o
s 

tū
k
st

. 
E

u
r

 

2.1.1 pav. Tarptautinių mokslo projektų lėšos 2016 m. 

 

0,3

7,3

104,1

61,5 63,5

14,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

AF EVF MEF VŪŽF ŽŪIF Kiti

padaliniai

L
ėš

o
s 

tū
k
st

. 
E

u
r

 

2.1.2 pav. Padalinių aktyvumas pagal tarptautinių mokslo projektų vertę 2016 m. 

 

 2016 m. ASU mokslininkai paskelbė iš viso 65 ISI WOS straipsnius žurnaluose, turinčiuose citavimo 

indeksą (2.1.3 pav.), iš jų 36 straipsnių bendraautoriai buvo užsienio mokslininkai. Taip pat buvo paskelbta 34 kiti 

ISI straipsniai, iš jų 5 buvo kartu su užsieniečiais. Iš 88 paskelbtų TDB straipsnių, 11 buvo bendri su užsienio moksli-

ninkais. Ataskaitiniais metais ASU mokslininkai kartu su užsienio autoriais parengė ir išleido 4 monografijų skyrius. 
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2.1.3 pav. Paskelbtų svarbiausių mokslinių straipsnių ir perskaitytų pranešimų mokslinėse 

konferencijose skaičius bendrai su užsieniečiais ir be užsienio autorių 2016 m. 

 

Kaip ir kasmet, ASU darbuotojai aktyviai dalyvavo įvairiose tarptautinėse ir respublikinėse mokslinėse konfe-

rencijose Lietuvoje ir užsienyje. Jose buvo perskaityta iš viso 543 pranešimai, iš jų 208 – užsienyje, 335 – Lietuvoje 

(211 – tarptautinėse ir 124 – respublikinėse konferencijose). 39 pranešimų bendraautoriai buvo užsienio šalių 

mokslininkai. Mokslininkai dalyvavo su žodiniais ir stendiniais pranešimais tarptautinėse mokslinėse konferencijose 

ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje: Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Latvijoje, Prancūzijoje, 

Lenkijoje, Vokietijoje, Kroatijoje, Turkijoje, Baltarusijoje ir kt. šalyse. 

ASU darbuotojai daugelį metų dalyvauja užsienio ar kartu su užsienio mokslo ir / ar studijų institucijomis lei-

džiamų mokslo žurnalų redakcijų kolegijose. 2016 m. ASU darbuotojai buvo šių leidinių redakcijų kolegijų nariais, 

ekspertais, vyr. redaktoriaus pavaduotojais, atsakingaisiais sekretoriais: 

▬ Academia Journal of Scientific Research (AJSR), ISSN 2315-7712, Academia Publishing, UK (prof. dr. Pet-

ras Rupšys vyr. redaktorius) https://www.academiapublishing.org/journals/ajsr/; 

▬ Acta Biologica Universitatis Daugavpilensis, ISSN 1407-8953, Latvija (doc. dr. Vytautas Tamutis); 

▬ Agronomy Research, ISSN 1406-894X, Estija, Lietuva, Latvija (prof. dr. Kęstutis. Romaneckas, prof. dr. Auš-

ra Blinstrubienė, prof. dr. Algirdas Jasinskas, m. d. dr. Zita Kriaučiūnienė, lekt. dr. Bernardas Kniūkšta) 

http://agronomy.emu.ee/; 

▬ Baltic Forestry, ISSN 1392-1355, Lietuva, Estija, Latvija (prof. dr. Gediminas Brazaitis, prof. dr. (HP) Alfas 

Pliūra, prof. dr. Vitas Marozas, doc. dr. Edmundas Petrauskas); 

▬ Beskydy, ISSN 1803-2451, Čekija (prof. dr. Algirdas Augustaitis); 

▬ Biofuels engineering (De Gruyter Open) ISSN 2084-7181, (nuo 2014 m. tarptautinio mokslo žurnalo redak-

cinės kolegijos narė (prof. dr. (HP) Violeta Makarevičienė); 

▬ Civil Engineering, ISSN 2255-7776, Latvija (doc. dr. R. Šadzevičius, doc. dr. Vilda Grybauskienė);  
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▬ Current Life Sciences, ISSN 2449-8866, Lenkija (tarptautinės mokslinės redakcinės kolegijos narė prof. dr. 

Ligita Baležentienė) http://www.journals.tmkarpinski.com/index.php/cls/pages/view/editors; 

▬ Economic Science for Rural Development, ISSN 1691-3078, Latvija (prof. dr. Vilija Aleknevičienė); 

▬ Economics and Rural Development, ISSN 1822-3346 / eISSN 2345-0347, Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija 

(prof. dr. Vilija Aleknevičienė, prof. dr. Vilma Atkočiūnienė, prof. dr. Neringa Stončiuvienė, doc. dr. Valerija 

Vinciūnienė, prof. dr. Vlada Vitunskienė);  

▬ ECONTECHMOD: an international quarterly journal on economics of technology and modelling proces-ses, 

ISSN 2084-5715, Lenkija (prof. emerit. dr. Liudvikas Špokas redkolegijos narys);  

▬ European Journal of Forest Reserach, ISSN 1612-4669 / eISSN 1612-4677, Vokietija (prof. dr. Gediminas 

Brazaitis); 

▬ European Scientific Journal, ISSN 1857-7881 / eISSN: 1857-7431, European Scientific Institute, (doc. dr. 

Vida Čiulevičienė); 

▬ Forestry Letters, ISSN 0079-4708, Lenkija (doc. dr. Anželika Dautartė);  

▬ Forum Scientiae Oeconomia, ISSN 2300-5947, eISSN 2353-4435, Lenkija (doc. dr. Jolita Greblikaitė);  

▬ International Journal of Biological Engineering, ISSN: 2163-1875, eISSN 2163-1883, Scientific & Acade-

mic Publishing, USA (prof. dr. Petras Rupšys); 

▬ International Journal of Engineering, ISSN 1584–2665), Rumunijos mokslo žurnalas leidžiamas University 

Politehnica Timisoara, Faculty of Engineering Hunedoara (mokslinio komiteto narys prof. dr. Egidijus Ša-

rauskis.) 

▬ International Scholarly Research Notices (ISRN) Renewable Energy, eISSN 2090-746X, Egiptas (nuo 2011 

m. redakcinės kolegijos narė prof. dr. (HP) Violeta Makarevičienė);  

▬ International Workshop on Finance, Business, Economics, Marketing and Information Systems (IWFBE-

2015) Turkija (prof. dr. Neringa Stončiuvienė); 

▬ Inžynieria Powierzchni / Surface engineering, ISSN 1426-1723, Lenkija (prof. dr. Juozas Padgurskas);  

▬ Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, ISSN 1648-6897, eISSN 1822-4199, 

Taylor & Francis Online, VGTU (redkolegijos nariai: prof. Eglė Jotautienė, prof. habil. dr. Povilas Algimantas 

Sirvydas) 

http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=editorialBoard&journalCode=teel20; 

▬ Journal of Life Sciences Research Life Sciences, ISSN 2408-9184, Asian Online Journal Publishing Group 

(prof. dr. Petras Rupšys); 

▬ Journal of Water Security, eISSN 2345-0363, Lietuva, Latvija (prof. dr. Arvydas Povilaitis, doc. dr. Laima Ta-

parauskienė);  

▬ Latvijas Lauksaimniecibas Universitete Raksti, ISSN 1407-4427, Latvija (prof. emerit. dr. Liudvikas Špo-

kas);  

▬ MOTROL: Motorization and Power Industry in Agriculture, ISSN 1730-8658, Lenkija (prof. emerit. dr. Liudvi-

kas Špokas redkolegijos narys) http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/motrol.html 

▬ Polish Journal of Agronomy, Lenkija (prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius); 



  39 

▬ Progress in Plant Protection, Lenkija (prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius); 

▬ Regional Review, ISSN 1691-6115, Latvija (prof. dr. Vilma Atkočiūnienė); 

▬ Studies in Agricultural Economics, Vengrija (rof. dr. Vilija Aleknevičienė); 

▬ TEKA: Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture, ISSN 1641-7739, Lenkija (prof. eme-

rit. dr. Liudvikas Špokas redkolegijos narys) http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/Teka-Motrol.html; 

▬ The International Journal of Business Applications (prof. dr. Astrida Miceikienė); 

▬ The Poznań Society for the Advancement of the Arts and Sciences, ISSN 2082- 5951, Lenkija (doc. dr. Anže-

lika Dautartė); 

▬ Актуальные вопросы современной экономической науки, Rusija (doc. dr. Daiva Makutėnienė); 

▬ Актуальные научно-технические и экологические проблемы сохранения среды обитания: научные 

статьи Международн. науч.-практ. конф., Брест 6-8 апр. 2016 г.: в 2-х частях/УО „Брестск. гос. техн. ун-

т.”; под ред. А.А. Волчека [и др.]. – Брест, 2016. – ЧII- с. 348. (prof. dr. Arvydas Povilaitis leidinio redkole-

gijos narys); 

▬ Вестник Мордовского университета, ISSN 0236-2910, eISSN 2313-0636, Rusija (prof. habil. dr. Povilas 

Duchovskis, prof. dr. Natalija Burbulis); 

▬ Механізація та електрифікація сільського господарства, ISSN 0202-1927, Ukraina (redkolegijos narys 

prof. dr. Dainius Steponavičius); 

▬ Развитие общества и экономики постсоветского пространства: современные тенденции и 

перспективы, Rusija (doc. dr. Daiva Makutėnienė); 

▬ Трение и износ / Trintis ir dilimas / Friction and Wear, ISSN 0202-4977, Baltarusija (prof. dr. Juoza Pa-

dgurskas). 

 

ASU darbuotai 2016 m. dalyvavo užsienio tarptautinių konferencijų, seminarų moksliniuose ir organizaciniuo-

se komitetuose bei redakcijų kolegijose: 

▬ 15-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Engineering for Rural Development 2016“, 2016 m. gegužės 25-

27 d., Jelgava, Latvija (programos komiteto nariai: prof. dr. Algirdas Jasinskas, prof. dr. Stasys Slavinskas; 

prof. dr. E. Jotautienė darbo sekcijos „Biomass Conditioning and Agricultural Emission“ vadovė). 

www.tf.llu.lv/conference/proceedings2016/Pages/organizers.html; 

▬ 22-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Research for Rural Development 2016“, Latvija (doc. dr. A. Dumb-

rauskas, mokslo darb. dr. Z. Kriaučiūnienė);  

▬ 45-sis tarptautis mokslinis simpoziumas „Actual Tasks on Agricultural Engineering 2017“, 2017 m. vasario 

21–24 d., Opatija, Kroatija (prof. dr. Egidijus Šarauskis mokslinio komiteto narys); 

▬ 5-sis pasaulinis mokslininkų kongresas „Petrochemistry and Chemical Engineering”, 2016 m. gruodžio 5–7 

d., Phoenix, JAV (lekt. dr. Antanas Juostas organizacinio komiteto narys); 

▬ 6-sios tarptautinės mokslinės konferencijos „VIth Polish Hydropower Conference. RENEXPO Poland“ (prof. 

Petras Punys mokslinio komiteto narys); 
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▬ 6-sis multidisciplininis forumas „EMF 2017 Interdisciplinary science – an adequate academic con-cept“, 

2017 m. balandžio 27-28 d., Viena, Austrija (doc. dr. V. Čiulevičienė mokslinio komiteto narė); 

▬ tarptautinė jaunimo mokslinė konferencija ,,Jaunimas moksle: nauji argumentai“, Rusija (doc. dr. D. Maku-

tėnienė); 

▬ tarptautinė konferencija „Hellenic Open Business Administration“ (HOBA 2016), Graikija (doc. dr. V. Čiule-

vičienė mokslinio komiteto narė);  

▬ tarptautinė mokslinė konferencija „Progress in Technology of Vegetable Oil and Fat“ (prof. dr. (HP) Violeta 

Makarevičienė); 

▬ tarptautinis mokslinis kongresas EUROPEAN KONES „Powertrain and Transport Mean“, Lenkija (prof. dr. G. 

Labeckas – mokslinio komiteto narys). 

 

Tarptautinė ekspertinė veikla: 

2016 m. ASU darbuotojai teikė ekspertines paslaugas vertinant ES mokslinių tyrimų Horizon 2020 (prof. dr. 

Arvydas Povilaitis, dr. Romualdas Zemeckis, m. d. dr. Zita Kriaučiūnienė) projektų paraiškas. Tai pat ASU darbuotojai 

atliko Latvijos mokslo tarybai (prof. dr. Algidras Jasinskas), Lietuvos mokslo tarybai (prof. dr. Violeta Makarevičienė, 

prof. Vaclovas Bogužas, prof. dr. Kęstutis Romaneckas, prof. Algirdas Jasinskas) pateiktų tarptautinių projektų Biodi-

vERsA-FACCE, COST ir kt. programų paraiškų vertinimą ir ekspertizes. Prof. emerit. dr. Liudvikas Špokas Lenkijos 

mokslų akademijos Liublino skyriuje Transporto ir žemės ūkio energetikos komisijos narys 2015–2018 m. kadenci-

jai. 

ASU darbuotojai buvo ES profesinės rizikos stebėjimo punkto ir Darbuotojų saugos ir sveikatos žemės ūkiui 

ekspertais (doc. dr. Gediminas Vilkevičius), Lietuvos atstovais ir stebėtojų grupės nariais Europos technologijų plat-

formoje „Maistas gyvybei“ (prof. dr. Vaclovas Bogužas), vykdė paraiškų stipendijai gauti vertinimą Vokietijos akade-

minių mainų tarnybai (DAAD informacinis centras Rygoje, doc. dr. Remigijus. Zinkevičius), dalyvavo Europos standar-

tų projektų komiteto veikloje (doc. dr. Ričardas Butkus), teisėjavo pasaulinėse arimo varžybose (prof. dr. Vaclovas 

Bogužas). 
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3. MOKSLO ŽINIŲ SKLAIDA 

3.1. Mokslo populiarinimo publikacijos 

 

Su vykdomais taikomaisiais tyrimais glaudžiai susijęs ASU švietėjiškos misijos vykdymas. ASU organizuoja 

įvairaus formato mokslo populiarinimo renginius (forumus, praktines konferencijas, seminarus, diskusijas, radijo ir 

televizijos laidas ir pan.), taip pat leidžia mokslo populiarinimo leidinius, vykdydo publicistinę veiklą.   

Mokslo populiarinimo publikacijos. 2016 m. ASU mokslininkai publikavo 363 mokslo populiarinimo straips-

nius įvairiuose periodiniuose leidiniuose. Mokslo populiarinimo straipsnių tematika buvo labai  

įvairi ir  apėmė tokias svarbias visos šalies ir regionų raidą sąlygojančias sritis kaip agroekosistemų (dirvožemio) 

degradacijos švelninimą; miško, vandens išteklių būklės gerinimą; ekosistemų bioįvairovės išsaugojimą; ekologinės 

žemdirbystės populiarinimą ir skatinimą; žemės ūkio poveikio aplinkai mažinimą; pažangių agronominių, energetinių 

ir inžinerinių technologijų kūrimą; energetinių sąnaudų mažinimą; maisto kokybės poveikį žmonių sveikatai; tradici-

nių (vietos, regionų) žemės ūkio ir maisto produktų gamybos propagavimą; verslo sprendimų ekonomiškumo pagrin-

dimą; rekomendacijas apskaitos, audito ir mokesčių klausimais; medžioklėtvarkos sprendimus; atliekų antrinio pa-

naudojimo galimybes; ekosistemų (miškų, vandens, dirvožemio) palaikymą ir išsaugojimą, biotechnologijų energeti-

nėms reikmėms kūrimą, kaimiškųjų vietovių gyvybingumo bei patrauklumo didinimą ir pan. Mokslo populiarinimo 

straipsnių publikavimo dinamika pateikta 3.1.1 pav.  

 

 

3.1.1 pav. ASU darbuotojų paskelbtų mokslo populiarinimo straipsnių skaičius 2010–2016 m.  

(straipsnių skaičius vnt., neįvertinus ASU autorių indėlio) 

  

 Mokslo žinių populiarinimas. ASU Bandymų stotyje kiekvienais metais rengiama mokslinė–praktinė konferencija ir 

šiuolaikinių augalininkystės technologijų apžiūra „Žemdirbio vasara“. Renginio metu ūkininkai, konsultantai, moksli-

ninkai ir studentai supažindinami su Bandymų stotyje atliekamų tyrimų rezultatais: vyksta lauko eksperimentų apžiū-

ra, įmonės demonstruoja naujausią žemės ūkio techniką, pranešimus skaito mokslininkai, gamybininkai ir kt. įstaigų 

bei organizacijų (Augalininkystės tarnybos prie ŽŪM ir kitų, LR žemės ūkio rūmų) atstovai. Kiekvienų metų konferenci-



42 
 

jai parenkamos aktualiausios tam laikotarpiui temos. 2016 metų mokslinei-praktinei konferencijai ir šiuolaikinių 

augalininkystės technologijų apžiūrai „Žemdirbio vasara 2016: Augalininkystės technologijų pokyčiai kintančio kli-

mato sąlygomis“, vykusiai birželio 21 d., pasirinkta tema aktuali ūkininkaujantiems, nes keičiantis klimatui, keičiasi 

augalų augimą lemiantis veiksnys ‒ meteorologinės sąlygos, todėl yra labai svarbu ieškoti būdų, kaip prie jų prisitai-

kyti, kad žemės ūkio augalų produktyvumas nemažėtų. ASU Bandymų stotyje atliekami lauko bandymai, kur tiriamos 

naujos pagrindinės prekinių augalų veislės, ieškoma optimaliausio sėjos laiko, tinkamo žemės dirbimo. Tokie tyrimai 

reikalingi, nes ilgėjant vegetacijos periodui ir šiltėjant orams, būtina atnaujinti žinias. 

Mokslo žinios populiarinamos  ir ASU organizuojamų parodų metu bei įgyvendinant mokslo sklaidos projek-

tus, pagal kuriuos skirtingų Lietuvos regionų žemdirbių ūkiuose diegiamos ASU mokslininkų ištirtos technologijos, 

organizuojamos lauko dienos ir praktiniai seminarai. 2016 m. moksliniuose-gamybiniuose seminaruose buvo per-

skaityti 296 pranešimai. 
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4. POVEIKIO EKONOMINIAMS IR SOCIALINIAMS PROCESAMS 

DIDINIMAS, ORIENTUOJANTIS Į  ŠALIES (REGIONO) PROBLEMŲ 

IDENTIFIKAVIMĄ  IR SPRENDIMĄ 
 

4.1.  Mokslinės veiklos orientavimas į šalyje  sprendžiamas problemas 
 

Per pastaruosius keletą metų atnaujintą Universiteto mokslinių tyrimų infrastruktūra sudaro puikias galimybes 

mokslininkams atlikti socialiniams ir verslo partneriams aktualius aukšto tarptautinio lygio tyrimus, įsilieti į tarptau-

tines ir nacionalines programas, atitinkančias pasaulines ir šalies mokslo bei technologijų tendencijas. 

Universiteto poveikis regionų ir visos šalies raidai yra ryškus per taikomuosius tyrimus, skirtus regionuose vei-

kiantiems užsakovams spręsti iškylančias problemas. Dauguma taikomųjų tyrimų užsakovų yra verslo organizacijos, 

valstybės ir regionų viešojo administravimo institucijos. Universiteto mokslininkai savo žinias ir kompetencijas pritai-

ko vykdant taikomuosius tyrimus, skirtus agrarinio sektoriaus ir kitų giminingų sektorių politiniams ir strateginiams 

sprendimams tobulinti ir priimti. Šių tyrimų poveikį regionų ir visos šalies raidai atspindi tyrimų rezultatai ir jų pritai-

komumas praktikoje sprendžiant aktualias regionų bei visos šalies raidos problemas aplinkosaugos gerinimo, bioį-

vairovės bei ekosistemų palaikymo ir išsaugojimo, gyventojų gerovės didinimo, kaimiškųjų vietovių gyvybingumo 

didinimo, inovatyvių technologijų kūrimo ir kitose srityse. Tokių tyrimų 2016 m., panašiai kaip ir ankstesniais metais, 

buvo apie 40. 

Keturios mokslininkų grupės, kartu su kitų Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijų mokslininkais, vyk-

do nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ projektus, kuriais siekiama pa-

žinti ir prognozuoti klimato kaitos, intensyvaus ekosistemų išteklių naudojimo procesų bendruosius padarinius bei 

gauti naujų fundamentinių ir empirinių žinių su šiais padariniais susijusioms grėsmėms išvengti. Klimato kaita taip 

pat veikia visus ekosistemų komponentus ir jų funkcijas, formuoja naujas, Lietuvos istorijoje analogų neturinčias 

aplinkos sąlygas, todėl ryškėjantys ekosistemų degradacijos reiškiniai tampa sudėtingi, sunkiai valdomi, juos būtina 

tirti kompleksiškai ir tik tokių tyrimų pagrindu priimti sprendimus bei siūlyti priemones.  

Kita labai svarbi Universiteto veikla, galinti padėti spręsti regionų ir visos šalies probleminius klausimus, yra 

išradimų ir naujų augalų veislių kūrimas. 2016 m. ASU mokslininkai vieni arba kartu su kitų šalių mokslininkais užre-

gistravo 4 išradimus, iš kurių du registruoti užsienyje – Vokietijos ir Latvijos patentų biuruose. Išradimai padaryti 

technologijos mokslų srityje ir skirti techninei pažangai užtikrinti. Ataskaitiniais metais buvo užregistruota 10 aukšto 

produktyvumo ir labai dekoratyvių vegetatyviai dauginamų skiauteručių veislių. Tai ilgo selekcinio darbo rezultatas. 

Sukurtos veislės prisideda prie šalyje plėtojamos dekoratyviosios želdininkystės inovacijų. 

Mokslo populiarinimo renginių ir publikacijų tematika apima svarbias visos šalies ir regionų raidą sąlygojan-

čias sritis.  

Į taikomuosius mokslinius tyrimus, skirtus regionų ar žemės ūkio sektoriaus konkrečių organizacijų proble-

moms spręsti, įtraukiami ir studentai. Tai daugiausia atsispindi baigiamųjų darbų tematikoje ir turinyje. Kasmet tokių 

baigiamųjų darbų atliekama apie pusę tūkstančio. 
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4.2. Ekspertinė veikla  

ASU mokslininkų sukaupta mokslinė kompetencija leidžia jiems sėkmingai dalyvauti kuriant naujus produk-

tus, technologijas ir rengiant įvairius norminius dokumentus bei teikiant ekspertinę pagalbą. 2016 metų ekspertinė 

veikla:  

▬ Atlikta hidromazgo, esančio ant Mūšos–Lielupės upės Pakruojo rajone, spacializuota apžiūra bei įverti-

nimas;  

▬ Atliktas hidrotechnikos statinių, esančių Angiriuose, Juodkiškiuose, Bubliuose, Labūnavoje, Mantvilišky-

ke, Akademijoje (Kėdainių r.) bei Dvariūkuose (Pakruojo r.) techninės būklės įvertinimas; 

▬ Parengtas nuotekų valymo įrenginių Marijampolio kaime Vilniaus rajone statybos projektas; 

▬ Parengta atraminės sienutės Sukilėlių galvėje Plungės mieste kapitalinio remonto projekto konstrukcinė 

dalis; 

▬ Atliktas Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaito stabilumo modeliavimas; 

▬ Pateiktos LR saugomų teritorijų ir vandens įstatymo pataisos; 

▬ Atlikta kogeneracinių jėgainių TCG 2016 V16C  gedimų priežasčių ekspertizė;  

▬ Atlikta žoliapjovės „Praha“ GX 26,5 saugos ir kokybės ekspertizė Šilalės rajono apylinkės teismui; 

▬ Atlikta Grinaičių ŽŪB automobilio Ssang Yong Rexton variklio sugadinimo priežasčių (ir apimčių) vertini-

mo ekspertizė Kauno rajono apylinkės teismui; 

▬ Parengtos Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių monitoringo metodikos; 

▬ Parengti sanitariniai reikalavimai apytakinėms daržovių plovimo sistemoms naudoti; 

▬ Parengtos mokslinės rekomendacijos „Skystų organinių trąšų gamyba, panaudojant mėsinių galvijų 

mėšlo kompostą, jų savybės ir įtaka augalams“; 

▬ Parengtos mokslinės rekomendacijos „Mėsinių galvijų mėšlo kompostavimo ir granuliuotų organinių trą-

šų gamybos technologijos, jų įtaka augalams ir dirvožemiui“; 

▬ Parengtos įžvalgos ir pasiūlymai dėl Lietuvos pieno sektoriaus stabilizavimo ir tvaraus vystymosi priemo-

nių; 

▬ Parengta analitinė medžiaga nacionalinio saugumo būklės ataskaitai „Žemės ūkio, žuvininkystės ir ap-

dirbamosios maisto gamybos sritis“; 

▬ Dalyvauta sertifikavimo organizacijos VšĮ „Ekoagros“ vertinimo akreditacijos veikloje; 

▬ Dalyvauta VĮ „Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros“ vertinimo akredita-

cijos veikloje; 

▬ Dalyvauta Lietuvos standartizacijos departamento komitetų ekspertinėje veikloje; 

▬ Dalyvauta LMA  ekspertinėje veikloje; 

▬ Dalyvauta MITA ekspertinėje veikloje; 

▬ Dalyvauta Lietuvos verslo paramos agentūros ekspertinėje veikloje; 
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▬ Dalyvauta Nacionalinio akreditacijos biuro prie LR ūkio ministerijos ekspertinėje veikloje;  

▬ Dalyvauta SKVC ekspertinėje veikloje; 

▬ Dalyvauta tarptautinėje mokslinių duomenų bazėje „Lituanistika“ publikuojamos mokslinės produkcijos 

ekspertinėje veikloje; 

▬ Dalyvauta Profesinio rengimo ir kvalifikacijų centro ekspertinėje veikloje; 

ASU darbuotojai dalyvavo šalies valdymo institucijų (regioninės ir vietos savivaldos institucijų, tarybų) darbo 

grupių, tarybų, komisijų veikloje: 

▬ LRS narės G. Burokienės visuomeninis konsultantas; 

▬ Valstybinė lietuvių kalbos komisija; 

▬ Švietimo komitetas prie LR trišalės tarybos; 

▬ ŠMM ir švietimo profsąjungų derybinė grupė šakos kolektyvinei sutarčiai parengti; 

▬ Žemės ūkio mokslų taryba prie ŽŪM; 

▬ Visuomeninė techninė taryba prie ŽŪM; 

▬ Geodezijos, nekilnojamojo turto kadastro ir žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo veiklos sritis re-

guliuojančių teisės aktų tobulinimo galimybėms nagrinėti visuomeninė taryba prie ŽŪM; 

▬ Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentų ren-

gimo darbo grupė; 

▬ Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos stebėsenos komitetas prie 

ŽŪM; 

▬ Išskirtinės kokybės produktų taryba prie ŽŪM; 

▬ Žemdirbių švietimo taryba prie ŽŪM; 

▬ KPP 2014–2020 m. stebėsenos komitetas prie ŽŪM; 

▬ Lietuvos  žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos stebėsenos komitetas prie ŽŪM; 

▬ Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie ŽŪM; 

▬ LR žemės ūkio ministro įsakymu sudaryta Respublikinio rudeninio arimo konkurso komisija; 

▬ LR žemės ūkio ministro įsakymu įkurtas EIP (Europos inovacijų partnerystės) Žemės ūkio našumo ir tva-

rumo srities priežiūros komitetas; 

▬ Atestavimo komisija žaliajam diplomui įgyti prie ŽŪM; 

▬ LEADER darbo grupė prie ŽŪM; 

▬ Medžioklės tvarkymo konsultacinė taryba prie LR aplinkos ministerijos; 

▬ Medžioklės trofėjų ekspertų taryba prie LR aplinkos ministerijos; 

▬ Nacionalinė genetinių išteklių taryba prie LR aplinkos ministerijos; 

▬ Nacionalinis klimato kaitos komitetas prie LR aplinkos ministerijos; 

▬ Miškų ūkio konsultacinė taryba prie LR aplinkos ministerijos; 

▬ LR aplinkos ministerijos Miškų departamento Miško genetinių išteklių sėklininkystės ir miško atkūrimo 

ekspertų komisija; 
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▬ LR aplinkos ministerijos Raudonosios knygos komisija; 

▬ LR aplinkos ministerijos kolegija; 

▬ Generalinės miškų urėdijos kolegija; 

▬ Lietuvos miško medelynų dauginamosios medžiagos auginimo optimizavimo komisija prie Generalinės 

miškų urėdijos; 

▬ Nacionalinis akreditacijos biuras prie LR ūkio ministerijos; 

▬ Triukšmo prevencijos taryba prie LR sveikatos apsaugos ministerijos; 

▬ Rizikos prevencijos darbo grupė rinkos priežiūrai prie LR valstybinės darbo inspekcijos; 

▬ LR žemės ūkio rūmų įgyvendinamo projekto „Nuotolinio mokymo(si) centras žemdirbiams ir kaimo gyven-

tojams“ nuotolinio mokymosi sistemos stebėsenos grupė; 

▬ Lietuvos standartizacijos departamentas; 

▬ Universitetų konsolidavimo darbo grupė; 

▬ Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas; 

▬ Vilniaus miesto savivaldybės Miesto planavimo visuomeninė komisija; 

▬ Kauno rajono ekstremalių situacijų komisija; 

▬ Kauno rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo fondas; 

▬ Kauno teritorinės darbo biržos Kauno rajono skyriaus Jaunimo garantijų iniciatyvos komisija 

▬ Kauno rajono Akademijos seniūnija; 

▬ Kauno rajono vietos veiklos grupė; 

▬ Kauno regiono plėtros taryba; 

▬ Ukmergės rajono savivaldybės administracija; 

▬ Tauragės regiono plėtros taryba; 

▬ Zapyškio bendruomenės taryba; 

▬ Marvelės bendruomenės centras; 

▬ Marijampolės apskrities teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija; 

▬ Juknaičių bendruomenė; 

▬ Centrinis profesinis komitetas; 

▬ Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės, maisto gamybos sektorinis profesinis komitetas; 

▬ Jaunimo edukacinis centras; 

▬ SAM Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas. 
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APIBENDRINIMAS 

Mokslinės veiklos kokybinis ir kiekybinis plėtojimas. Pagrindinius Universiteto mokslinės veiklos kokybės už-

tikrinimo principus, tvarką nustato ASU moksline ̇s veiklos reglamentas, patvirtintas ASU senato pose ̇dyje 2012 m. 

spalio 3 d. Šį dokumentą mokslinės veiklos kokybės užtikrinimo klausimais papildo mokslinių projektų atranką ir 

atskaitomybę už skirtą finansavimą nustatantys dokumentai, ASU kokybės vadovas, patvirtintas ASU rektoriaus 2012 

m. rugpju ̄c ̌io 31 d. i ̨sakymu Nr. 246-KB. Mokslinės veiklos kokybės užtikrinimo veiklas Universiteto lygmeniu koordi-

nuoja ir įgyvendina MS.  

Atsižvelgiant į ankstesniais metais vykdytą MOSTA kokybinį mokslo vertinimą ir pasaulines bei šalies mokslo 

tendencijas, 2016 m. buvo patvirtintos naujos ASU prioritetinės mokslo kryptys. Ataskaitiniais metais taip pat buvo 

naujai patvirtinti dėstytojų ir mokslo darbuotojų minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai bei dėstytojų ir mokslo dar-

buotojų atlyginimų kintamosios dalies priedų nustatymo tvarkos aprašas. Šiais dokumentais siekiama užtikrinti Uni-

versiteto gausesnius mokslinės veiklos rezultatus ir aukštesnę jų kokybę. 

2016 m. naujų pasirašytų ir tęstinių vykdomų mokslinių projektų skaičius, lyginant su ankstesniais 2015 m., 

sumažėjo apie 15 proc. Šiais metais ASU dėstytojai ir mokslo darbuotojai vykdė 114 (2015 – 134, 2014 – 144, 

2013 m. – 122, 2012 m. – 130) mokslinių tiriamųjų projektų. Mokslinių tiriamųjų darbų ir paslaugų sutarčių finan-

savimo apimtys, lyginant su 2015 metais, sumažėjo apie 35 proc. – iki 1,163 mln. Eur (2015 m. – 1,888 mln. Eur, 

2014 m. – 1,820 mln. Eur, 2013 m. – 1,336 mln. Eur; 2012 m. – 1,299 mln. Eur). Pagrindinės mokslinių projektų 

finanasavimo apimčių sumažėjimo priežastys yra tos, kad baigėsi anksčiau pradėtų 7 BP, MITA „Inočekių“, ŽŪM pa-

rodomųjų bandymų ir LMT įvairių programų projektų vykdymo terminai, o naujų kvietimų nebuvo skelbiama. Moksli-

nių projektų skaičius ir finansavimo apimtys ŽŪM taikomiesiems moksliniams projektams ir Lietuvos ūkio subjektų 

užsakytiems mokslo projektams išliko labai panašios kaip ir ankstesniais metais.  

ASU mokslininkai aktyviai dalyvavo teikdami paraiškas pagal Horizontas 2020 programą. Iš viso 2016 m. 

pateiktos 8 paraiškos, iš kurių 2 kaip projektų koordinatoriai. Dauguma paraiškų buvo įvertintos gerai, tačiau dėl 

didelio konkurso ir nedidelio finansuotinų projektų skaičiaus, ne visoms ASU teiktoms paraiškoms pavyko laimėti ir 

gauti finansavimą. Šiais metais finansavimas skirtas 2 Horizontas 2020 tarptautiniams mokslo projektams.  

2016 metais buvo užregistruoti 4 ASU priskiriami išradimai. Prof. Gliožeris ir prof. A. Tamošiūnas 2016 me-

tais sukūrė ir užregistravo 10 aukšto produktyvumo ir labai dekoratyvių vegetatyviai dauginamų skiauteručių veislių. 

Ataskaitiniais metais parengtos ir išleistos 9 monografijos ir jų (knygų) skyriai, paskelbti 795 straipsniai, iš 

jų 98 – ISI leidiniuose, 88 – kitose tarptautinėse duomenų bazėse (TDB) referuojamuose leidiniuose. ISI Web of 

Science su citavimo rodikliu mokslinių straipsnių, kuriuose bent vienas autorius yra ASU dėstytojas arba mokslo dar-

buotojas, 2016 m. šiek tiek sumažėjo, lyginant su ankstesniais metais (2016 m. – 64, 2015 m. – 79, 2014 m. – 70, 

2013 m. – 71, 2012 – 73, 2011 – 62). Tačiau pastaraisiais metais vis daugėja straipsnių, publikuojamų ISI WOS 

žurnaluose, kurių citavimo rodiklis yra didesnis negu 50 proc. nuo agreguotojo citavimo rodiklio tai leidinių kategori-

jai.  2011 m. tokių straipsnių buvo 9, 2016 metais – 31. Bendras ASU mokslinių straipsnių citavimas Thomson Reu-

ters Web of Science duomenų bazėje kasmet didėja (2016 m. – 570, 2015 m. – 456, 2014 m. – 418, 2013 m. – 

387 citavimai). 
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2016 m. buvo parengtos visų ASU vykdomų mokslo krypčių doktorantūros studijų savianalizės ir pateiktos 

Lietuvos mokslo tarybai vertinti. LMT visas vykdomas doktorantūros studijas pagal visas mokslo kryptis įvertino tei-

giamai. Ekspertai pateikė siūlymus ir rekomendacijas vykdomos doktorantūros kokybės užtikrinimui ir tarptautišku-

mo didinimui. Metų pabaigoje Universitetas buvo informuotas, kad LR švietimo ir mokslo ministerija parengė naujus 

mokslo doktorantūros nuostatus, kurie reglamentuoja trečiosios studijų pakopos – studijų, mokslinių tyrimų, diser-

tacijos rengimo, gynimo ir mokslo daktaro laipsnio suteikimo tvarką. Todėl iki 2017 m. birželio 1 d. anksčiau pareng-

tus doktorantūros reglamentus bus privaloma suderinti su naujais mokslo doktorantūros nuostatų reikalavimais. 

ASU kartu su kitomis mokslo ir studijų institucijomis rengia mokslininkus 8 mokslo kryptyse: Vadyba, Eko-

nomika, Ekologija ir aplinkotyra, Agronomija, Miškotyra, Aplinkos inžinerija, Mechanikos inžinerija, Transporto inžine-

rija. 2016 m. gruodžio 31 d. Universitete iš viso studijavo 96 doktorantai (2015 – 89). Šiais metais buvo priimta 19 

doktorantų, iš jų 12 finansuojama iš valstybės biudžeto, 4 – iš ES struktūrinių fondų ir 3 – iš ASU proveržio fondo 

lėšų. 2016 m. doktorantūros studijas baigė 10 doktorantų, iš jų laiku (per 4 metus, ištęstinių studijų – 6 metus) dak-

taro disertacijas parengė ir sėkmingai apgynė 4 doktorantai.  Dar viena nuolatinių studijų ASU doktorantė apgynė per 

penktus metus, ir vienas doktorantas – eksternu. Tai nepakankamas doktorantūros studijų efektyvumas.  Tai vienas 

iš ankstesniame Universiteto vertinime išryškėjusių trūkumų, kurį reikia nedelsiant gerinti. Šie rezultatai rodo, kad 

būtina stiprinti doktorantūros studijų efektyvumo kontrolę ir motyvuoti doktorantų vadovus. Naujai Senato patvirtin-

toje dėstytojų ir mokslo darbuotojų atlyginimo kintamosios dalies nustatymo metodikoje numatyta skatinti doktoran-

tų vadovus už efektyvų vadovavimą ir sėkmingai laiku apgintas jų vadovavujamų doktorantų disertacijas. 

2016 m. pasižymėjo aktyvia studentų moksline veikla. Kasmetinėje studentų mokslinėje konferencijoje 

„Jaunasis mokslininkas 2016“ buvo perskaityta apie 220 pranešimų ir paskelbta mokslinių straipsnių. Dar virš 50 

pranešimų ir straipsnių ASU studentai paskelbė kitose mokslinėse konferencijos, kuriose taip pat dalyvavo kitų Lietu-

vos mokslo ir studijų institucijų bei užsienio šalių studentai, studijuojantys ASU. 
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PRIEDAI 

1 priedas.  AKTYVIAUSI ASU MOKSLININKAI 

(Žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslų sričių mokslininkai, per pastaruosius 5 metus paskelbę ne ma-

žiau kaip 5 ISI WOS str. su IF, socialinių mokslų – ne mažiau kaip 5 str. recenzuojamuose mokslo leidiniuose)   

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė 

Mokslo vardas, 

mokslo laipsnis 

Parengta straipsnių 2012–2016 m. 

Straipsniai 

ISI (WOS) 

leidiniuose 

su IF 

Straipsniai 

kituose ISI 

leidiniuose 

Straipsniai 

TDB leidi-

niuose 

Straipsniai 

kituose leidi-

niuose 

Žemės ūkio mokslų sritis 

1. Vidmantas Stanys Prof. habil. dr. 34 47 118 - 
2. Pavelas Duchovskis  Prof. habil. dr. 21 10 20 2 
3. Algirdas Augustaitis Prof. dr. 16 1 3 23 
4. Kęstutis Romaneckas Prof. dr. 15 12 14 24 
5. Vitas Marozas Prof. dr. 14 9 5 13 
6. Elvyra Jarienė Prof. dr. 13 8 42 87 
7. Gintautas Mozgeris Prof. dr. 12 3 1 18 
8. Honorata Danilčenko Prof. dr. 12 8 3 36 
9. Zenonas Dabkevičius Prof. habil. dr. 11 - 2 3 

10. Natalija Burbulis Prof. dr. 10 2 5 8 

11. Darius Danusevicius Prof. dr. 10 5 8 7 

12. Aušra Blinstrubienė Prof. dr. 9 2 4 4 

13. Gediminas Brazaitis Prof. dr. 9 9 9 18 

14. Nobertas Uselis Prof. dr. 9 4 5 - 

15. Alfas Pliūra Prof. dr. 8 - 3 - 

16. Vytautas Suchockas Prof. dr. 7 - 2 - 

17. Aušra Marcinkevičienė Doc. dr. 7 2 12 27 

18. Petras Rupšys Prof. dr. 6 5 3 4 

19. Rimantas Velička Prof. habil. dr. 6 2 12 48 

20. Virgilijus Baliuckas Doc. dr. 6 2 9 2 

21. Rita Pupalienė Doc. dr. 6 2 10 29 

22. Vaclovas Bogužas Prof. dr. 6 - 3 17 

23. Edmundas Bartkevičius Prof. dr. 5 7 8 10 

24. Simas Gliožeris Prof. dr. Sukurtos 37 skiauteručių veislės 

Biomedicinos mokslų sritis 

1. Ligita Baležentienė Vyriaus. m.d. dr. 27 24 15 46 

2. Violeta Gražulevičienė Doc. dr. 8 - 2 6 

Technologijos mokslų sritis 

1. Violeta Makarevičienė Prof. dr. 23 7 11 20 

2. Vida Malienė Prof. dr. 16 7 9 - 

3. Danutė Vaičiukynienė Prof. dr. 16 - 11 10 

4. Egidijus Šarauskis Prof. dr. 15 10 18 5 

5. Juozas Padgurskas Prof. dr. 15 3 3 24 

6. Eglė Sendžikienė Vyresn. m.d. dr. 15 3 7 21 

7. Algirdas Jasinskas Vyriaus. m.d. dr. 13 26 24 10 

8. Raimondas Kreivaitis Doc. dr. 12 4 2 24 

9. Vytenis Jankauskas Prof. dr. 12 3 6 9 

10. Milda Gumbytė M.d. dr. 10 5 6 13 

11. Arvydas Povilaitis Prof. dr. 9 - 1 1 

12. Algirdas Janulevičius Doc. dr. 9 2 10 17 

13. Raimundas Rukuiža Doc. dr. 9 2 1 13 

14. Dainius Steponavičius  Prof. dr. 8 3 10 9 

15. Audrius Žunda Doc. dr. 8 3 1 14 

16. Petras Punys Prof. dr. 7 - - - 

17. Stasys Slavinskas  Prof. dr. 6 1 21 8 
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Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė 

Mokslo vardas, 

mokslo laipsnis 

Parengta straipsnių 2012–2016 m. 

Straipsniai 

ISI (WOS) 

leidiniuose 

su IF 

Straipsniai 

kituose ISI 

leidiniuose 

Straipsniai 

TDB leidi-

niuose 

Straipsniai 

kituose leidi-

niuose 

18. Eglė Jotautienė Prof. dr. 5 8 8 5 

19. Gediminas Pupinis Doc. dr. 5 - 7 2 

Socialinių mokslų sritis 

1. Ilona Kiaušienė Doc. dr. 5 2 6 10 

2. Vilija Aleknevičienė Prof. dr. 4 7 10 2 

3. Astrida Miceikienė Prof. dr. 2 6 21 12 

4. Vilma Atkočiūnienė Prof. dr. 2 4 15 6 

5. Audrius Gargasas Prof. dr. 2 2 18 4 

6. Gintarė Vaznonienė Doc. dr. 1 5 5 3 

7. Jan Žukovskis  Doc. dr. 1 4 17 15 

8. Vladzė Vitunskienė Prof. dr. 1 4 10 9 

9. Daiva Makutėnienė Doc. dr. 1 3 6 5 

10. Lina Marcinkevičiūtė Doc. dr. 1 3 3 1 

11. Jolita Greblikaitė Doc. dr. 1 - 4 4 

12. Asta Raupelienė Prof. dr. - 4 2 5 

13. Danutė Zinkevičienė Prof. dr. - 3 9 2 

14. Linas Stabingis Doc. dr. - 3 3 - 

15. Neringa Stončiuvienė Prof. dr. - 2 14 3 

16. Vytautas Pilipavičius Doc. dr. - 2 8 3 

17. Vida Čiulevičienė Doc. dr. - 2 5 9 

18. Bernardas Vaznonis Doc. dr. - 1 6 - 
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2 PRIEDAS.  2016 METAIS UNIVERSITETE APGINTOS DAKTARO DISERTACIJOS 

Eil. 

Nr. 

Vardas, 

pavardė 
Gynimo data 

Mokslo sritis, 

kryptis 

Doktoranto  

institucija 

Disertacijos 

pavadinimas 

Mokslinis vadovas, 

tarybos pirmininkas 

1. Adas Marčiuly-

nas 

2016 03 02 Žemės ūkio, 

miškotyra 

LAMMC Miškų 

institutas 

Netikrojo eglinio skydamario 

(Physokermes piceae Schrank.) 
biologija ir reikšmė paprasto-

sios eglės (Picea abies (L.) H. 

Karst.) medžių būklei Lietuvoje 

Prof. habil. dr. Riman-

tas Rakauskas 

Dr. Virgilijus Baliuckas 

2. Jelena Titova 2016 06 08 Žemės ūkio, 

agronomija 

LAMMC Vokės 

filialas 

Tręšimo nuotekų dumblo 

kompostu įtaka energinių 

augalų biomasės formavimuisi 

ir cheminių elementų kaitai 

Dr. (HP) Eugenija 

Bakšienė 

Dr. Žydrė Kadžiulienė 

3. Ieva Jokubaus-

kaitė 

2016 06 08 Žemės ūkio, 

agronomija 

LAMMC Vėžai-

čių filialas 

Tirpios ir humifikuotos anglies 

kitimas rūgščiuose dirvože-

miuose, taikant skirtingas 

kalkinimo ir tręšimo sistemas 

Dr. (HP) Alvyra Šlepe-

tienė 

Prof. habil. dr. Riman-

tas Velička 

4. Neringa Rasiu-

kevičiūtė 

2016 06 10 Žemės ūkio, 

agronomija 

LAMMC Sodi-

ninkystės ir 

daržininkystės 

institutas 

Braškių ir svogūnų puvinių 

sukėlėjų – Botrytis spp. geneti-

nė ir fenotipinė įvairovė, ligų 

prognozavimas ir kontrolė 

Dr. Skaidrė Supronie-

nė 

Prof. habil. dr. Zeno-

nas Dabkevičius 

5. Lina Žičkienė 2016 06 14 Žemės ūkio, 

agronomija 

LAMMC Agro-

cheminių 

tyrimų labora-

torija 

Mineralinio azoto kaita skirtin-

guose dirvožemiuose 

Prof. habil. dr. Gedi-

minas Staugaitis 

Dr. Danutė Karčaus-

kienė 

6. Karolina Gvil-

dienė 

2016 06 14 Žemės ūkio, 

agronomija 

LAMMC Agro-

cheminių 

tyrimų labora-

torija 

Komposto kokybė, jo įtaka 

dirvožemiui ir augalams 

Prof. habil. dr. Gedi-

minas Staugaitis 

Doc. dr. Steponas 

Raudonius 

7. Nijolė Liepienė 2016 06 27 Žemės ūkio, 

agronomija 

LAMMC Žem-

dirbystės 

institutas 

Lubinų antraknozę sukeliančių 

Colletotrichum spp. grybų 

identifikavimas, patogenišku-

mas ir žalingumas bei  kontro-

lės priemonių efektyvumas 

Dr. Roma Semaškienė 

Prof. habil. dr. Zeno-

nas Dabkevičius 

8. Jovita Mikaliū-

nienė 

2016 06 27 Žemės ūkio, 

agronomija 

LAMMC Žem-

dirbystės 

institutas 

Raudonųjų dobilų (Trifolium 
pratense L.) atsparumas 

grybinėms ligoms ir jų kokybi-

niai rodikliai 

Dr. Skaidrė Supronie-

nė 

Prof. habil. dr. Zeno-

nas Dabkevičius 

9. Vidmantas 

Kučinskas 

2016 08 30 Žemės ūkio, 

agronomija 

ASU 

eksternas 

Augalų lapų energinės apykai-

tos dėsningumai 

Mokslinis konsultan-

tas Prof. habil. dr. 

Pavelas Duchovskis 

Prof. habil. dr. Riman-

tas Velička 

10. Nijolė Vaitkevi-

čienė 

2016 09 23 Žemės ūkio, 

agronomija 

ASU Biodinaminių preparatų įtaka 

biologiškai aktyvių medžiagų 

kaupimuisi skirtingo genotipo 

valgomųjų bulvių stiebagum-

biuose 

Prof. dr. Elvyra Jarienė 

 

Prof. habil. dr. Riman-

tas Velička 

11. Gediminas 

Čapkauskas 

2016 11 11 Žemės ūkio, 

miškotyra 

LAMMC Miškų 

institutas 

Gamtiniai medynų vystymosi 

trikdžiai: medžių pažeidžiamu-

mas ir lajų defoliacijos rizika 

Dr. Vidas Stakėnas 

Dr. Kęstutis Armolaitis 

12. Asta Kazlaus-

kaitė-Jadzevičė 

2016 12 14 Žemės ūkio, 

agronomija 

LAMMC Vokės 

filialas 

Paprastojo išplautžemio 

savybių pokyčiai ir fitocenozių 

produktyvumas kintant žemė-

naudai 

Dr. (HP) Saulius 

Marcinkonis 

Doc. dr. Steponas 

Raudonius 

13. Kristina Amale-

vičiūtė 

2016 12 14 Žemės ūkio, 

agronomija 

LAMMC Žem-

dirbystės 

institutas 

Sekliojo žemapelkės durpže-

mio (Pachiterric Histosol) 
savybių pokyčiai dėl skirtingo 

naudojimo ir renatūralizacijos 

Dr. (HP) Alvyra Šlepe-

tienė 

Prof. habil. dr. Riman-

tas Velička 
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Eil. 

Nr. 

Vardas, 

pavardė 
Gynimo data 

Mokslo sritis, 

kryptis 

Doktoranto  

institucija 

Disertacijos 

pavadinimas 

Mokslinis vadovas, 

tarybos pirmininkas 

14. Jūratė Savickie-

nė 

2016 12 15 Socialiniai 

mokslai, eko-

nomika, žemės 

ūkio ekonomika  

ASU Šeimos ūkių ekonominio 

gyvybingumo vertinimas 

Prof. dr. Astrida Mi-

ceikienė 

Prof. (HP) dr. Vlada 

Vitunskienė 

15. Aistė Juchnevi-

čienė 

2016 12 16 Žemės ūkio, 

agronomija 

ASU Genotipo, tręšimo ir kintančio 

klimato veiksnių įtaka žiemi-

niams kviečiams 

Prof. habil. dr. Pavelas 

Duchovskis 

Prof. habil. dr. Riman-

tas Velička 

16. Anastasija No-

vikova 

2016 12 16 Socialiniai 

mokslai, eko-

nomika  

ASU Agroaplinkos išorinių padarinių 

vertės integravimas į žemės 

ūkio produktyvumo vertinimą 

Prof. (HP) dr. Vladzė 

Vitunskienė 

Prof. habil. dr. Zigmas 

Lydeka 

17. Rimanta Vaino-

rienė 

2016 12 20 Žemės ūkio, 

agronomija 

ASU Egzogeninio prolino ir kalio 

hidrokarbonato poveikis 

žaliosios šerytės (Setaria viridis 

(L.) P. Beauv.) biopotencialo 

formavimuisi skirtingomis 

drėgmės sąlygomis 

Prof. dr. Natalija 

Burbulis 

Prof. habil. dr. Riman-

tas Velička 

 


