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1. MOKSLINĖS VEIKLOS KOKYBINIS IR KIEKYBINIS  
PLĖTOJIMAS, INTEGRUOJANTIS MOKSLINIUS TYRIMUS STUDI-
JOMS IR DOKTORANTŪRĄ, FUNDAMENTINIUS IR TAIKOMUOSIUS 
TYRIMUS 

1.1.  Mokslinės veiklos organizavimo sistema 
 

Aleksandro Stulginskio universitetas, 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 įgyvendinus 

struktūros pertvarką, pagal kurią buvo konsoliduotas mokslinis potencialas į fakultetinius 

institutus ir universitetinio lygmens akademinius padalinius, suformuotos stiprios mokslinin-

kų grupės, vykdančios mokslinius tyrimus prioritetinėse mokslo kryptyse. Fakultetiniams ins-

titutams, 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 – Moks-

lo skyrius. Vadovaudamiesi nuostata, kad moksliniai tyrimai ir jais grįstos studijos yra ASU 

veiklos pagrindas, ASU dėstytojai moksliniams tyrimams skiria apie 30 % savo pagrindinio 

darbo laiko. 

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

eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą, dalyvauja šalies ir tarptautinėse programose bei 

projektuose, publikuoja ir kitaip skleidžia visuomenei mokslinės veiklos rezultatus.  

2015 metais toliau įgyvendinama ASU biudžetinio mokslo planavimo, vykdymo ir stebė-

senos sistema, kurios pagrindas yra racionaliai planuoti ir organizuoti Universiteto mokslinę 

veiklą, optimaliai panaudojant universiteto lėšas, skatinančias siekti geresnių rezultatų for-

muojant tyrėjų mokyklas, skatinant tyrimų apimtis, kompleksiškumą ir tarpdalykiškumą, už-

tikrinant, kad studijos būtų grįstos mokslo rezultatais. Akademiniuose padaliniuose suforma-

vus mokslininkų grupes, parengti ir patvirtinti ilgamečiai biudžetinio mokslo tyrimų planai. 

Metų pabaigoje rengiamos biudžetinio mokslinio darbo vykdymo ataskaitos, kurios tvirtina-

mos 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 nuosekliai ir kryptingai plėtoja biomedicinos, technolo-

gijos, žemės ūkio ir socialinių mokslų fundamentinius, taikomuosius tyrimus, užsiima ekspe-



rimentine (socialine, kultūrine) plėtra. Atsižvelgiant į atnaujintą ASU misiją, naujausias mokslo 

tendencijas, šalies raidos strateginius poreikius, slėnio „Nemunas“ prioritetus, 2015 m. buvo 

plėtojama ASU mokslinė veikla tokiose pagrindinėse fundamentinių ir taikomųjų tyrimų ir eks-

perimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros kryptyse ir tematikose. 

Pagrindinės fundamentinių tyrimų kryptys: 

 Agrobiotechnologijų plėtra, augalų genetinio potencialo įvertinimas; 

 Aplinkos būklės gerinimas ir klimato kaita; 

 Bioenergetika, cheminiai ir biotechnologiniai procesai; 

 Darnus žemės ūkio ir kaimo vystymasis; 

 Tvarus žemės, miško, vandens ir energijos išteklių naudojimas. 

Taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros kryptys:  

Biomedicinos mokslų sritis: 

 Aplinkos (dirvožemis, oras, vanduo, augmenija) kokybė; 

 Gamtinių ir antropogeninių ekosistemų biologinė įvairovė, struktūra, tvarumas ir po-

kyčiai klimato kaitos ir žmogaus poveikio sąlygomis; 

 Laukinių gyvūnų populiacijų tyrimai. 

Socialinių mokslų sritis: 

Apskaitos ir finansų sistemos; 

 Aukštojo ir profesinio ugdymo turinys ir strategija; 

 Kaimo verslų ir jų infrastruktūros organizacijų vadyba; 

 Kaimo vietovių integruotas vystymas; 

 Konkurencingumas ir vystymosi darnumas maisto ir pluošto grandinėje; 

 Sveikatos raštingumas; 

 Žemės ūkio ir kaimo plėtros viešojo administravimo sistemos. 

Technologijos mokslų sritis: 

 Agrarinių teritorijų žemės naudojimas; 

 Atsinaujinantys energetiniai ištekliai, jų tausojantis naudojimas; 

 Biomasės inžinerija ir energetiniai procesai biotechnologijose; 

 Išmaniosios informacinės sistemos ir matematiniai modeliai; 

 Nanomedžiagos ir nanotechnologijos; 

 Šiuolaikiniai nuotolinių tyrimų, erdvinės analizės bei modeliavimo metodai; 

 Taršos poveikio vertinimas, prognozavimas ir prevencinės priemonės; 

 Tribologiniai procesai mechaninėse ir mechatroninėse sistemose; 



 Hidrotechnikos ir vandentvarkos priemonės besikeičiančiomis klimato sąlygomis; 

 Žemės ūkio technika ir technologijos bei jų poveikis aplinkai. 

Žemės ūkio mokslų sritis: 

 Agroekosistemų tvarumo didinimas ir ekologinis intensyvinimas; 

 Aplinką ir išteklius tausojančiios bei konkurencingos agrotechnologijos; 

 Augalų genetinio potencialo didinimas darnoje su aplinka; 

 Medynų našumo ir augimo modeliavimas; 

 Medienos ruošos technologijos ir medienos kokybė; 

 Tvarių miškų formavimas besikeičiančiomis aplinkos sąlygomis; 

 Saugaus maisto ir inovatyvių pramonės produktų gamybai tinkančių žaliavų kūrimas. 

2015 metais pradėta aktyviai vykdyti mokslinius tyrimus dviejose naujose taikomųjų moks-

linių 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 ir didelius 

darbus mokslinėje ir metodinėje veikloje taikoma motyvavimo sistema. 2015 m. tarnybinio 

atlyginimo priedai buvo mokami 50 dėstytojų ir mokslo darbuotojų, iš jų 5 asistentams ir jau-

nesniesiems mokslo darbuotojams, 4 lektoriams ir mokslo darbuotojams, 14 docentų ir vy-

resniųjų mokslo darbuotojų, 27 profesoriams ir vyriausiesiems mokslo darbuotojams.  

Kiekvienais metais organizuojamas ASU mokslo darbų konkursas, jo nugalėtojai apdo-

vanojami diplomais, piniginėmis premijomis, rektoriaus padėkos raštais. Viena iš 5 premijų 

skiriama jaunajam (iki 35 metų) mokslininkui. Studentų mokslinei veiklai motyvuoti kiekvie-

nais metais ASU organizuojamos studentų mokslinės konferencijos, jų metu atrenkami kiek-

vienos sekcijos geriausi moksliniai pranešimai ir darbai, kurių autoriai apdovanojami diplo-

mais ir skatinamosiomis stipendijomis. 2015 m. buvo apdovanoti 54, 2014 m. –  51, 2013 m. – 

45, 2012 m. – 54, 2011 m. – 48 ir  2010 m. – 48 skirtingų studijų programų studentai. 2015 m. 

lapkričio 5 d. Lietuvos mokslų akademijoje organizuota antroji jaunųjų mokslininkų konferenci-

ja „Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai“ (kartu su kitomis institucijomis ir LMA Žemės 

ūkio ir miškų mokslų skyriumi), į kurią buvo deleguoti 7 geriausi ASU jaunieji mokslininkai. 

Konferencijos metu atrinkti geriausi pranešimai, pastarųjų autoriai apdovanoti diplomais ir pa-

dėkos raštais.  

Parengti dokumentai. 2015 m. buvo parengti šie ASU mokslinę veiklą reglamentuojantys 

dokumentai: 



 Aleksandro Stulginskio universiteto komunikavimo ir technologijų perdavimo centro 

inovatyvių įmonių inkubavimo nuostatai. 

 Aleksandro Stulginskio universiteto Gyvulininkystės selekcijos, veislinės vertės nusta-

tymo ir sklaidos centro nuostatai. 

 Priėmimo į Aleksandro Stulginskio universiteto trečiosios pakopos (doktorantūros) 

studijas 2015 metais taisyklės. 

 Aplinkos ir ekologijos instituto Aplinkos technologijos cheminių ir biocheminių tyrimų 

laboratorijoje atliekamų tyrimų įkainiai. 

 
1.2. Moksliniai fundamentiniai ir taikomieji tyrimai, eksperimentinė 
 plėtra  

 

Nacionalinės programos ir projektai. 2015 m. ASU mokslininkai, kartu su kitų Lietuvos 

ir užsienio mokslo ir studijų institucijų mokslininkais, parengė 7 paraiškas Lietuvos mokslo 

tarybos remiamos programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ projektams. 

Laimėti ir pradėti vykdyti 4 projektai: 

 Kompleksiškas klimato ir kitų aplinkos streso veiksnių poveikis miškų gebai adaptuo-

tis ir švelninti globalios kaitos grėsmes (2015–2018 m., koordinatorius ASU, vadovas 

prof. dr. Algirdas Augustaitis); 

 Klimato kaitos ir kitų abiotinių aplinkos veiksnių poveikio vandens ekosistemoms 

vertinimas (2015–2018 m., koordinatorius LEI, ASU projekto dalies vadovas prof. dr. 

Arvydas Povilaitis); 

 Klimato ir aplinkos kaitos kompleksinis poveikis agro-ekosistemų produktyvumui, 

biologinei įvairovei ir tvarumui (2015–2018 m., koordinatorius VDU, ASU dalies va-

dovas prof. dr. Rimantas Velička); 

 Ilgalaikio įvairaus intensyvumo išteklių naudojimo poveikis skirtingos genezės dirvo-

žemiams ir kitiems agroekosistemų komponentams (2015–2018 m., koordinatorius 

LAMMC, ASU dalies vadovas prof. dr. Vaclovas Bogužas). 

 2015 m. taip pat buvo parengtos 2 paraiškos pagal LMT remiamą nacionalinę programą 

„Gerovės visuomenė“. Tačiau projektai pagal šią programą nelaimėti ir finansavimas neskir-

tas. 

Paraiškos mokslo projektams. Vienas iš svarbiausių mokslinės veiklos rodiklių yra ge-

bėjimas sėkmingai dalyvauti mokslinių projektų konkursuose. Jeigu MITA ir ministerijų orga-

nizuojamuose konkursuose ASU mokslininkų pateiktos paraiškos labai dažnai yra sėkmingos, 



tai dalyvavimas LMT mokslininkų grupių, technologinės plėtros ir kituose konkursuose nėra 

toks sėkmingas. ASU mokslininkai 2015 m. Lietuvos mokslo tarybai pateikė 13 paraiškų 

mokslininkų grupių projektams iš kurių tik vienas projektas gavo finansavimą (2015–2018 m. 

projektas „Vienalaikis mikrodumblių aliejaus išgavimas ir peresterinimas etanoliu taikant bio-

technologinį metodą“, vadovė prof. dr. Violeta Makarevičienė). Pagal šią LMT remiamą pro-

gramą taip pat buvo teikta dar viena paraiška ir laimėtas mokslininkų grupių projektas „Bios-

kaidūs polimeriniai kompozitai iš organinių gamybos atliekų“, kurio koordinatorius yra KTU, 

o partneriai – ASU (vadovė doc. dr. Violeta Gražulevičienė) ir Gamtos tytimų centras.  

Lietuvos mokslo tarybos technologinės plėtros projektų konkursui ASU mokslininkai 

2015 m. pateikė 4 paraiškas. Visos jos nebuvo finansuojamos. 

2015 m. ASU mokslininkai labai aktyviai dalyvavo Žemės ūkio ministerijos skelbtame 

konkurse pagal Žemės ūkio, maisto ir žuvininkystės mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos 

priemonę. Visos teiktos 17 paraiškų gavo finansavimą. 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai 2015 m. ASU mokslininkai pateikė 4 parai-

škas ūkio subjektų užsakomiesiems mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kurtūri-

nės) plėtros darbams skatinti skirtoms lėšoms gauti. 3 iš jų buvo sėkmingos. Mokslo, inovacijų 

ir technologijų agentūrai ataskaitiniais metais taip pat buvo pateikta 1 paraiška mokslinių ty-

rimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimo projektų konkursui. Ji buvo nesėk-

minga. 

Europos Komisija 2015 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. C(2015)842 patvirtino Lietuvos 

kaimo plėtros 2014–2020 metų programa. Pagal ją numatoma parama Europos inovacijų 

partnerystės (toliau – EIP) veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti. Šiais metais Žemės ūkio 

ministerijoje vyko svarstymai ir buvo nutarta, greta kitų siūlymų, patvirtinti ir ASU moksli-

ninkų pasiūlytus projektus ,,Drėgmės režimo dirvožemyje reguliavimas“ ir „Konkurencingas 

ūkis“ bei leista šiems EIP veiklos grupės projektams rengti galimybių studijas. 

Mokslo projektų lėšos. 2015 m. ASU mokslininkai vykdė 134 MTEP ir mokslo sklaidos 

projektus. Sudaryta mokslo projektų ir paslaugų sutarčių bei atlikta darbų už 1.889 mln. Eur 

(1.2.1 lentelė, 1.2.1 pav.). Pagrindiniai mokslinių projektų užsakovai pinigine išraiška 2015 

m. buvo Žemės ūkio ministerija (700,7 tūkst. Eur) ir Lietuvos mokslo taryba (302,2 tūkst. 

Eur). Daugiausia mokslinių tyrimų projektų vykdoma Lietuvos ūkio subjektų užsakymu (60 

projektų už 235,4 tūkst. Eur ), tačiau tai dažniausiai yra smulkūs projektai, kurių vidutinė su-

tarties suma yra apie 5,6  tūkst. Eur. 



Dižiausią dalį (apie 70 %) visų Žemės ūkio ministerijos finasuojamų projektų sudarė 

mokslo sklaidos (parodomųjų bandymų) projektai, vykdomi pagal KPP 2007–2013 m. prie-

monės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Žemės ir miškų ūkio produk-

tų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“. Fisansavimo sutartys buvo 

pasirašomos su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. 

 

1.2.1 lentelė. 2015 metais vykdytų MTEP ir mokslo sklaidos projektų skaičius, sudarytų su-
tarčių lėšos ir užsakovai 

Užsakovai 
Lėšų suma 
tūkst. Eur 

Vykdytų mokslo 
projektų skaičius 

Aplinkos ministerija  34,2 7 

Žemės ūkio ministerija* 700,7 33 

Švietimo ir mokslo ministerija 146,8 1 

Lietuvos mokslo taryba  302,2 12 

Tarptautiniai fondai ir kiti užsienio sub-

jektai  
234,8 13 

Kiti Lietuvos ūkio subjektai  235,4 60 

Kitos Lietuvos valstybinės institucijos  234,5 8 

Iš viso 1888,6 134 

* įskaitant 9 mokslo sklaidos (parodomųjų bandymų) projektus už 490,7 tūkst. Eur. 
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1.2.1 pav. MTEP ir mokslo sklaidos projektų užsakovai 2015 m. 

2015 metais vienas stambiausių vykdytų mokslinių darbų buvo projektas „Paprastosios 

pušies bendrijų rūšinė ir genetinė įvairovė bei jų tvarus naudojimas klimato kaitos ir žmogaus 

poveikio sąlygomis“ (projekto kodas VP-3.1-ŠMM-08-K-01-025). Bendra projekto vertė – 



519,8 tūkst. Eur, projekto įgyvendinimo laikotarpis 2012 m. rugpjūčio 14 d. – 2015 m. rugpjū-

čio 14 d. Projektas vykdomas pagal Tvaraus gamtinės aplinkos naudojimo NKP sritis: natūra-

liųjų biologinių išteklių, susijusių su gamtinėmis bendrijomis ir populiacijomis, tyrimas ir tva-

raus naudojimo technologijos. 2015 m. darbų buvo atlikta už 146,8 tūkst. Eur. 

2015 m. vykdytų nacionalinių projektų tematika labai įvairi, atspindinti daugumą ASU 

patvirtintų mokslo krypčių, kaip žmogiškieji ištekliai, kaimiškųjų vietovių plėtra, žemės ūkio 

plėtra, hidrotechnika ir vandentvarka, žemės ūkio technika ir technologijos, bioenergetika ir 

biotechnologijos, tribologija, aplinkosauga, agroekosistemos, miško ištekliai, bioįvairovė, gy-

vūnijos ištekliai, augalininkystė, tikslioji žemdirbystė. Pradėti nauji moksliniai tyrimai gyvuli-

ninkystės ir žuvininkystės temomis. 

2015 m., lyginant  su 2014 m., MTEP užsakomųjų darbų lėšų apimtys buvo truputį dides-

nės. Tačiau analizuojant pagal atskirus užsakovus, matoma, kad apie 1,45 karto padidėjo projek-

tų, finansuojamų iš Žemės ūkio ministerijos apimtys, o eleminavus mokslo sklaidos projektus, 

padidėjo net 3,2 karto. Lietuvos mokslo tarybos vykdomų mokslo projektų apimtys padidėjo 28 

proc. Labiausiai projektų apimtys sumažėjo iš Tarptautinių fondų ir kitų užsienio subjektų – 37 

proc., iš Aplinkos ministerijos – 25 proc., iš Lietuvos ūkio subjektų – 17 proc. (1.2.2 pav.). 2015 

metais baigėsi ankstesniais metais pradėti keli 7 BP projektai, o naujojo 2014–2020 metų laiko-

tarpio programos Horizon 2020 projektai dar tik pradedami vykdyti, todėl jaučiamas tam tikras 

apimčių sumažėjimas. Vertinant apimčių sumažėjimą su naujai pasirašomais ūkio subjektais, 

reikia pastebėti, kad šiais metais MITA neskelbė konkurso pagal priemonę „Inočekiai LT“, kaip 

tai buvo 2014 metais, kai pagal šią priemonę buvo pasirašyta net 38 sutartys. 
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1.2.2 pav. Užsakomųjų MTEP ir mokslo sklaidos darbų užsakovai ir finansavimo dina-

mika 2010–2015 m. (Pastaba: Žemės ūkio ministerija nuo 2010 m. finansuoja ir mokslo sklaidos (t. y. paro-

domųjų 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 2015 metais vykdė MEF mokslininkai, kurių pasirašytų su-

tarčių apimtys sudarė 652 tūkst. Eur (1.2.3 pav.). Moksliniams tyrimams pritrauktų lėšų ap-

imtys šiame fakultete išliko panašios kaip ir 2014 m. Kituose fakultetuose MTEP projektų lėšų 

apimtys 2015 m. buvo kelis kartus mažesnės negu MEF. ŽŪIF vykdė projektų už 216 tūkst. 

Eur., VŪŽF – už 175 tūkst. Eur, AF – už 130 tūkst. Eur ir  EVF – už 113 tūkst. Eur. EVF moksli-

ninkų vykdomų projektų apimtys, lyginant su 2014 m., išaugo apie 19 proc., VŪŽF projektų 

apimtys sumažėjo 27 proc., ŽŪIF – 9 proc., o AF išliko panašios kaip ir ankstesniais metais.  

Mokslo sklaidos projektus vykdo įvairių fakultetų mokslininkai. Didžiausios tokių pro-

jektų apimtys 2015 m. buvo AF (už 157 tūkst. Eur). Kiti fakultetai (MEF, VŪŽF, ŽŪIF) ir Ban-

dymų stotis mokslo sklaidos projektų turėjo už 66–127 tūkst. Eur. Moksliniais tyrimais grįstų 

technologijų ir sprendimų sklaida gamybiniuose ūkiuose labai svarbi mūsų universiteto stra-

tegijos įgyvendinimo dalis, tačiau taip pat labai svarbu, kad sklaidos projektai neužgožtų fun-

damentinių ir MTEP mokslinių projektų, nes gali nukentėti svarbiausi mokslinės veiklos rezul-

tatai, pagal kuriuos yra vertinamas Universitetas. 
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1.2.3 pav. MTEP ir mokslo sklaidos projektų lėšų apimtys ASU padaliniuose 2014–2015 m. 
 

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

apimtis, tenkan-čias vienam sąlyginiam mokslininko etatui (toliau – etatui), pirmauja MEF 

(23,8 tūkst. Eur/etatui).  2015 m. vidutinės ASU mokslo projektų lėšos, tenkančios vienam 

etatui, buvo 12,7 tūkst. Eur (1.2.4 pav.). Šis rodiklis didesnis už vidutinį Universitete buvo 

MEF, ŽŪIF, ŽMJTC, o kituose padaliniuose buvo mažesnis. Lyginant su 2014 metų rezultatais, 

šis rodiklis Universitete ir daugelyje padalinių kito neženkliai, tik VŪŽF sumažejo apie 25 
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1.2.4 pav. MTEP projektų lėšos, tenkančios vienam sąlyginiam mokslininko etatui  

ASU padaliniuose 2012–2015 m. 



Mokslo sklaidos projektų daugiausia vykdoma bandymų stotyje: čia vienam etatui teko 

net 46,2 tūkst. Eur. Tai kelis kartus daugiau nei kituose padaliniuose (1.2.5 pav.). 
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1.2.5 MTEP projektų lėšos, tenkančios vienam sąlyginiam mokslininko etatui  

ASU padaliniuose 2012–2015 m. 

 

Mokslo paslaugos. Su kiekvienais metais ASU mokslinėse laboratorijose atliekama vis 

daugiau mokslinių paslaugų Lietuvos ir užsienio ūkio subjektams. 2015 m. Universiteto moks-

lininkai atliko mokslinių paslaugų už 18,9 tūkst. Eur. 2014 m. už atliktas mokslines paslaugas 

buvo gauta 15,1 tūkst. Eur pajamų, 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  

 

Lietuvos mokslų akademijos studentų mokslinių darbų konkurso laureatais tapo: 

 Miškų ir ekologijos fakulteto doktorantė Monika Raškauskaitė už mokslinį darbą „Pa-

prastosios pušies (Pinus sylvestris L.) skirtingų populiacijų baltymų polimorfizmo nu-

statymas dvikryptės gelio elektroforezės ir tandeminės masių spektrometrijos meto-

dais“ (darbo vadovas prof. dr. D. Danusevičius); 



 Žemės ūkio inžinerijos fakulteto magistras Egidijus Katinas už mokslinį darbą „Žemės 

dirbimo darbo dalių stiprinimas apvirinant kompozicinėmis medžiagomis“ (darbo va-

dovas prof. dr. V. Jankauskas). 

Lietuvos mokslų akademijos pagyrimo raštas geriausių jaunųjų mokslininkų ir dokto-

rantų mokslinių darbų konkurse skirtas Miškų ir ekologijos fakulteto dr. Dariui Kavaliauskaui 

už mokslinį darbą „Genetic structure and genetic diversity of Scot pine (Pinus sylvestris L.) po-

pulations in Lithuania / Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) populiacijų genetinė struktūra 

ir įvairovė Lietuvoje“. 

Tęsiama tradicija premijuoti aktyviausius ASU mokslininkus, laimėjusius Universiteto 

mokslo darbų konkurse. 2015 m. ASU mokslo laureatais tapo: 

 I vieta: MEF Aplinkos ir ekologijos instituto autorių kolektyvas: prof. dr. V. Makarevi-

čienė, doc. dr. E. Sendžikienė, m. d. dr. V. Skorupskaitė už mokslo darbų rinkinį „Bio-

degalai iš netinkamų maistui žaliavų“. 

 II vieta: AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto prof. dr. S. Gliožeris už su-

kurtas ir Europos specializuotuose centruose registruotas skiauteručių (Lophosperm 

benjamin esta enfocado en su trabajoum D.Don) veisles. 

 III vieta: EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto autorių kolektyvas: lekt. A. 

Aleksandravičius, prof. dr. V. Atkočiūnienė, doc. dr. I. Kiaušienė, doc. dr. G. Vaznonie-

nė, lekt. dr. R. Pakeltienė už mokslo darbų rinkinį „Kaimo socialinės infrastruktūros 

vystymas“. 

 III vieta: VŪŽF Vandens išteklių inžinerijos instituto prof. dr. A. Povilaitis už mokslo 

darbų rinkinį „Hidrologinio režimo ir biogeninių medžiagų srauto pokyčiai Lietuvos 

upėse klimatinių ir antropogeninių veiksnių kaitos sąlygomis“. 

Universiteto padėkomis apdovanoti: 

 ŽŪIF Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos instituto autorių kolektyvas: prof. dr. J. 

Padgurskas, lekt. A. Andriušis, doc. dr. R. Kreivaitis, doc. dr. R. Rukuiža, doc. dr. A. 

Žunda už mokslo darbų rinkinį „Tribologiniai procesai mechaninėse ir mechatroninė-

se sistemose“. 

 VŪŽF Vandens išteklių inžinerijos instituto autorių kolektyvas: prof. dr. P. Punys, doc. 

dr. I. Adamonytė, doc. dr. A. Kvaraciejus, lekt. G. Vyčienė, dr. E. Kasiulis už mokslo 

darbų rinkinį „Lietuvos upių ir Baltijos jūros bangų hidrokinetinės energijos išteklių 

vertinimas“ 



 AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto autorių kolektyvas: prof. dr. K. 

Romaneckas, lekt. dr. A. Adamavičienė, m.d. dr. Z. Kriaučiūnienė už mokslo darbų rin-

kinį „Agrotechnologijų optimizavimas didinant pasėlių paroduktyvumą ir aplinkos 

tvarumą“. 

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos (LJMS) rengiamo konkurso „Geriausia disertacija 

2015“ Socialinių ir humanitarinių mokslų kryptyje laureate  tapo dr. Jurgita Baranauskienė už 

daktaro disertaciją „Viešųjų investicijų projektų kuriamos sicialinės naudos kompleksinis ver-

tinimas“. 

MEF Aplinkos ir ekologijos instituto Agroekologijos centro vyresn. m. d. dr. Juozas Pe-

karskas 2015 m.  apkričio 26 d. apdovanotas LR ūkio ministerijos raštu už sukurtas  naujas 

skystas organines trąšas Agrolinija S Super bei patobulintą skystų organinių trąšų Agrolinija-S 

gamybos technologiją. 

 Lietuvos mokslo taryba 2015 m. skyrė 6 skatinamąsias stipendijas ASU doktorantams 

(žr. 5.7 skyr.). Stipendijos skiriamos doktorantams, aktyviai vykdantiems mokslinius tyrimus 

ir turintiems paskelbtų ir/arba priimtų spausdinti mokslinių darbų rengiamos disertacijos 

tema pripažintuose tarptautiniuose mokslo leidiniuose. 

 

1.4. Mokslinių tyrimų rezultatų sklaida  

 

Mokslinė leidyba. ASU mokslo žurnalai (1.4.1 lentelė) daugiausia referuojami tarptauti-

nėse duomenų bazėse, tokiose kaip CAB Abstracts arba EBSCO. Du moksliniai žurnalai „Baltic Fo-

restry“ ir „Žemdirbystė-Agriculture“, kurių steigėjas yra ASU kartu su LAMMC, yra įtraukti į ISI 

Web of Science duomenų bazę ir jiems suteiktas citavimo indeksas.  

 

1.4.1 lentelė. ASU mokslo žurnalai, referuojami tarptautinėse duomenų bazėse 

Žurnalo pavadinimas, 
ISSN  

Steigėjai / leidėjai  Referuojamas  

Agronomy Research, 
1406-894X 

Estonian Research Institute 
of Agriculture, ASU, Estonian 
University of Life Sciences, 
LAMMC, Latvia University of 
Agriculture 

ISI Master List, Zoological Records 
(Thomson ISI), 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,  ASU CAB Abstracts nuo 1994 m. (Nr.25) 



1392-1134 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 Ru-
ral Engineering 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., Zoolo-
gical Records, SCOPUS, Forest Scien-
ce, Environmental Science 

Journal of Water Security, 
2345-0363 

ASU, Riga Technical Universi-
ty 

DOAJ nuo 2014 m. 

Management Theory and 
Studies for Rural Business 
and Infrastrukture Deve-
lopment (Vadybos mokslas 
ir studijos – kaimo  verslų 
ir jų infrastruktūros plėt-
rai), 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 daržinin-
kystė, 0236-4212 

LAMMC SDI, ASU CAB Abstracts nuo 1999 m. 
VINITI 

Veterinarija ir zootechnika, 
1392-2130 

LSMU VA, ASU, VU Imunologi-
jos 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 (Agri-
cultural Sciences), 1392-
0200 

LMA, ASU CAB Abstracts, Index Copernicus  
 

 

2015 m. išleisti ASU vykusių mokslinių konferencijų pranešimų leidiniai: 

 Rural Development 2015; 

 BALTTRIB 2015; 

 Žmogaus ir gamtos sauga; 

 Studentų mokslinės konferencijos „Jaunasis mokslininkas 2015“ 5 straipsnių rinki-

niai, kuruojami fakultetų mokslinių sekcijų (elektronine forma). 

Mokslo ir jo sklaidos renginiai. 2015 m. ASU buvo organizuotos 4 tarptautinės moksli-

nės konferencijos, 16 nacionalinių mokslinių konferencijų, 12 kitų su mokslo sklaida susijusių 

renginių. Pagrindiniai renginiai, įvykę 2015 m: 

Tarptautinės mokslinės konferencijos: 



 21-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga 2015“, 

gegužės 6–8 d. (Rengėjai: ŽŪIF Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas, MEF, VDU); 

 Traptautinė mokslinė konferencija, skirta mokslo žurnalo „Vadybos mokslas ir studi-

jos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai“ dešimtmečiui, birželio 26 d. (Rengėjai: 

EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas, KU); 

 7-oji tarptautinė  mokslinė konferencija „Kaimo plėtra 2015, lapkričio 19–20 d. (Ren-

gėjas Aleksandro Stulginskio universitetas); 

 Tarptautinė mokslinė konferencija „BALTTRIB 2015“, lapkričio 26–27 d. (Rengėjas 

ŽŪIF Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutas). 

Nacionalinės mokslinės konferencijos: 

 Mokslinė konferencija „Vandens telkinių būklės gerinimas. Dabartis ir perspektyvos“, 

sausio 16 d. (Rengėjas VŪŽF Vandens išteklių inžinerijos institutas); 

 Mokslinė konferencija „Agroekosistemų tvarumas ir aplinkos kokybė“, sausio 29 d. 

(Rengėjas Agronomijos fakultetas); 

 Mokslinė konferencija „Ekonomikos ir vadybos fakulteto 2014 metų mokslinių tyrimų 

rezultatai“, vasario 11 d. (Rengėjas Ekonomikos ir vadybos fakultetas); 

 Mokslinė konferencija „Miškų ir ekologijos fakulteto 2014 metų mokslinių tyrimų rezul-

tatai“, vasario 14 d. (Rengėjas Miškų ir ekologijos fakultetas); 

 Mokslinė konferencija „Žemės ūkio inžinerijos fakulteto 2014 metų mokslinių tyrimų 

rezultatai“, vasario 17 d. (Rengėjas Žemės ūkio inžinerijos fakultetas); 

 Mokslinė konferencija „Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto 2014 metų mokslinių ty-

rimų rezultatai“, vasario 25 d. (Rengėjas Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas); 

 Mokslinė konferencija „Aleksandro Stulginskio universiteto mokslinė veikla 2014“, kovo 

4 d. (Rengėjas Mokslo skyrius); 

 Mokslinė konferencija, skirta profesoriaus Antano Stancevičiaus 95-osioms gimimo 

metinėms paminėti, „Agrofitocenozių produktyvumo didinimas“, kovo 19 d. (Rengėjas 

AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas); 

 Mokslinė konferencija „Dirvožemis ir aplinka 2015“, balandžio 10 d. (Rengėjai: AF Ag-

roekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas, Lietuvos dirvožemininkų draugija prie 

LMA ŽŪMMS); 

 Mokslinė konferencija „Darnus vystymasis: teorija ir praktinis įgyvendinimas“, balan-

džio 20 d. (Rengėjas Ekonomikos ir vadybos fakultetas); 



 Mokslinė-praktinė konferencija „Veislininkystė ir globalizacijos iššūkiai“, birželio 12 d. 

(Rengėjas ŽŪIF Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos institutas); 

 Mokslinė konferencija „Paprastosios pušies bendrijų rūšinė ir genetinė įvairovė bei jų 

tvarus naudojimas klimato kaitos ir žmogaus poveikio sąlygomis“, birželio 18 d. (Ren-

gėjai: Miškų ir ekologijos fakultetas, ŠMM); 

 Mokslinė-praktinė konferencija „Žemdirbio vasara 2015: Augalų mitybos aktualijos 

šiuolaikinėje žemdirbystėje“, birželio 18 d. (Rengėjai: ASU Bandymų stotis, LMA, LR 

ŽŪR); 

 Mokslinė konferencija-ekspedicija „Dirvožemio dangos ypatumai Žemaičių aukšumo-

je“, rugsėjo 24–25 d. (Rengėjas AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas);  

 Mokslinė konferencija „Inžinerinė grafika“, spalio 2 d. (Rengėjas VŪŽF Hidrotechninės 

statybos inžinerijos institutas); 

 Studentų mokslinė konferencija „Jaunasis mokslininkas 2015“, balandžio 16 d. (Rengė-

jai: Žemės ūkio inžinerijos fakultetas, Mokslo skyrius). 

Kiti mokslo ir jo sklaidos renginiai: 

 Seminaras „Moderni vadyba – kultūros politikos dalis“,  kovo 19 d. (EVF Verslo ir kai-

mo plėtros vadybos institutas); 

 Seminaras „Darni plėtra ir aplinkosauga teritorijų planavime“, kovo 20 d. (Rengėjas 

VŪŽF Žemėtvarkos ir geomatikos institutas); 

 Nacionalinis konkursas „Mano pasaulis – darniai Lietuvai“, kovo 20 d. (Rengėjas MEF 

Aplinkos ir ekologijos institutas); 

 Tarptautinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi... 2015“, kovo 26–28 d. (Rengėjai: LR ŽŪM, 

ASU ŽŪMTP); 

 Seminaras „Drėkinimo būdai ir technika“, kovo 27 d. (Rengėjas VŪŽF Vandens išteklių 

inžinerijos institutas); 

 Seminaras „Vandens ištekliai ir jų panaudojimas žemės ūkyje“, kovo 27 d. (Rengėjas 

VŪŽF Vandens išteklių inžinerijos institutas); 

 Vandens malūnų diena, balandžio 23 d (Rengėjas Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakul-

tetas); 

 Mokslinė ekspedicija, skirta profesoriaus Antano Stancevičiaus 95-osioms gimimo 

metinėms paminėti, „Pasėlių piktžolėtumo vertinimas pietų Lietuvoje“, liepos 1–2 d. 

(Rengėjai: AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas, Lietuvos herbologų 

draugija);  



 Tarptautinis mokslinis-politinis forumas „2007-2013 m. patirtis ir 2014-2020 m. kai-

mo plėtros programos perspektyvos“, lapkričio 9 d. (Rengėjas Ekonomikos ir vadybos 

fakultetas); 

 Tarptautinis mokslinis renginys „Komunikacijos ir technologijų perdavimo vaidmuo 

užtikrinant kokybišką mokslo, studijų ir verslo sąveiką bei inovacijų sklaidą“, lapkričio 

20 d. (Rengėjas Aleksandro Stulginskio universitetas); 

 Tarptautinė miško, medžioklės ir aplinkos paroda „Sprendimų ratas 2015“, spalio 1–3 

d. (Rengėjai: LR aplinkos ministerija, ASU ŽŪMTP); 

 Akademiniai skaitymai, skirti profesoriui Mečislovui Treiniui atminti, spalio 2 d. 

(Rengėjas EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų institutas). 

Valstybės parama mokslo renginiams ir leidiniams.  2015 m. Žemės ūkio ministerijai 

buvo pateikta 10 paraiškų gauti valstybės paramą žemės ūkio šviečiamųjų renginių (konfe-

rencijų, seminarų ir kt.) ir informacinių leidinių leidybos organizavimui. Paramą gavo 9 prie-

monės. Iš viso paramos gauta už 12000 Eur. 

2015 m. Lietuvos mokslo tarybai buvo pateikta 1 paraiška gauti paramą tarptautinei 

mokslinei konferencijai „Kaimo plėtra 2015“, ji buvo sėkminga. Gauta paramos už 1000 Eur. 

Monografijos (knygų skyriai). ASU mokslininkai, vieni arba kartu su bendraautoriais, 

2015 m. parengė ir išleido 9 monografijas/monografijų (knygų) skyrius:  

 Pieno ir jo sudedamųjų dalių biologinė reikšmė. Monografija. Autorė  S. Urbienė; 

 Naujų paslaugų kūrimo ir diegimo kiekybiniai sprendimai: nuo idėjų generavimo iki 

sėkmės vertinimo. Monografija. Autorius R. Drejeris; 

 Darnaus vystymosi problemos ir jų sprendimai Lietuvoje. Kolektyvinė monografija 

[elektroninis išteklius]. Autoriai: A.  Miceikienė, A. Butvilaitė, B. Kniūkšta, V. Vinciū-

nienė, V. Vitunskienė, V. Atkočiūnienė ir kt.; 

 Technologijomis grindžiamas mokymas ir mokymasis organizacijoje. Kolektyvinė mo-

nografija. Bendraautoris S. Daukilas; 

 A new role of marketing and communication technologies in business and society: lo-

cal and global aspects. Collective monograph. Bendraautoris R. Drejeris. Edited by Y.S. 

Larina and O.O. Romanenko. (National University of Life and Environmental Science 

of Ukraine);  

 Управление устойчивым развитием в условиях переходной экономики = Manage-

ment for sustainable developments in transitional economies. Колективная 

монография. Skyriai: Методы "втягивания" конечных потребителей для 



стимулирования продаж "устойчивой" продукции. Autoriai: J. Ramanauskienė, V. 

Tamulienė; Применение метода LCA в промышленном маркетинге. Аutoriai: V. 

Tamulienė,  J. Ramanauskienė; Экологические налоги в решении задач устойчивого 

развития. Autoriai: A. Miceikienė, V. Čiulevičienė. 

 Weed biology and control. Sudarytojas V. Pilipavičius. Skyriai: Weed control by organic 

mulch in organic farming system. Autoriai: R. Pupalienė, A. Sinkevičienė, D. Jodaugie-

nė, K. Bajorienė; Weed control by soil tillage and living mulch. Autoriai: K. Romanec-

kas, E. Šarauskis, D. Avižienytė, A. Adamavičienė; Weed control by chemical and me-

chanical means. Autoriai: A. Jasinskas, D. Steponavičius, P. Šniauka, R. Zinkevičius; 

 Kaimo socialinės infrastruktūros vystymas siekiant užtikrinti teritorinę ir socialinę san-

glaudą. Mokslo studija. Autoriai: V. Atkočiūnienė, A. Aleksandravičius, I. Kiaušienė, G. 

Vaznonienė, R. Pakeltienė, R. Lukė.  

 Fotofiziologinių tyrimų būklė ir jų taikymo perspektyvos augalininkystėje. Galimybių 

studija. Autoriai:  P. Duchovskis,  G. Samuolienė ir kt.  

Patentai. 2015 m. LR Valstybiniame patentų biure ir Jungtinių Amerikos Valstijų paten-

tų biure  buvo užregistruoti bei ASU vardu gauti 2 išradimus patvirtinantys patentų 

dokumentai: 

 Patentas „Device for measuring the influence of friction force on wear characteristics 

of a material surface with high frequency loading force“ (išradimo autoriai: J. Pa-

dgurskas, A. Andriušis), patento Nr. US9.134.215 B2, paskelbimo data 2015-09-15. 

 Patentas „Pjezoelektrinių variklių kontaktinės zonos diagnozavimo įrenginys“ (išra-

dimo autoriai: J. Padgurskas, R. Bansevičius, A. Bubulis, V. Jurėnas, A. Andriušis, A. 

Žunda), patento Nr. LT 6206 B, paskelbimo data  2015-08-25.  

Dar vienas patentas yra užregistruotas Ukrainos nacionalinio gyvybės ir aplinkos moks-

lų universiteto vardu ir jo bendraautoris yra ASU mokslininkas D. Steponavičius. Patento pa-

vadinimas – „Очисник головок коренеплодів“, patento Nr. UA 108706 C2.  

Veislės. 2015 m. ASU mokslininkai S. Gliožeris ir A. S. Tamošiūnas sukūrė 17 aukšto 

produktyvumo ir labai dekoratyvių vegetatyviai dauginamų skiauteručių veislių: Lophosper-

mum D. Don „Akademija“ (number LHO 8020);  Lophospermum D. Don „Prūsai“ (number LHO 

8021); Lophospermum D. Don „Elizabeth Gliozeris“ (number LHO 8028); Lophospermum D. 

Don „Simonas“ (number LHO 8022); Lophospermum D. Don „Queen Elizabeth II“ (number 

LHO 8029); Lophospermum D. Don „Antanas“ (number LHO 8023); Lophospermum D. Don 

„Jotvingiai“ (number LHO 8024); Lophospermum D. Don „Empress Michiko“ (number LHO 



8027); Lophospermum D. Don „Romainiai“ (number LHO 8025); Lophospermum D. Don 

„Laisvės alėja“ (number LHO 8030); Lophospermum D. Don „Kauno pilis“ (number LHO 

8031); Lophospermum D. Don „Queen Silvia“ (number LHO 8033); Lophospermum D. Don 

„Laimutė“ (number LHO 8034); Lophospermum D. Don „Erika“ (number LHO 8035); Lophos-

permum D. Don „Alfonsas“ (number LHO 8036); Lophospermum D. Don „Kaunas“ (number 

LHO 8039); Lophospermum D. Don „Elzė“ (number LHO 8037). 

Mokslinės publikacijos. ASU dėstytojai ir mokslo darbuotojai 2015 m. paskelbė 809 

straipsnius, iš jų 157 – ISI leidiniuose, 113 – kitose tarptautinėse duomenų bazėse (TDB) refe-

ruojamuose leidiniuose. Spaudoje buvo paskelbti 362 mokslo populiarinimo straipsniai.  

2015 m. aktyviausiai ASU dėstytojai ir mokslo darbuotojai skelbė publikacijas ISI duo-

menų bazėje refe-ruojamuose leidiniuose. Įvertinus ASU autorinį indėlį, ISI Web of Science 

(toliau WOS) leidiniuose su citavimo indeksu paskelbti 47,9 mokslo straipsniai (5.4.1 pav.). 
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1.4.1 pav. ASU dėstytojų ir mokslo darbuotojų paskelbti mokslo straipsniai įvairiuose leidi-

niuose 2015 m.   

(įvertinus ASU autorinį indėlį) 

 

Įvertinus ASU dėstytojų ir mokslo darbuotojų autorinį indėlį, straipsnių ISI leidiniuose 

2007 m. buvo 66,6 (iš jų 17,2 –WOS leidiniuose su citavimo indeksu), 2008 m. – 77,1 (32,2), 

2010 m. – 68,1 (47,5), 2013 m. – 146,8 (43,5), 2014 m. – 48,5 (36,4), 2015 m. – 111,9 (47,9) 

(1.4.2 pav.). 
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1.4.2 pav. ASU dėstytojų ir mokslo darbuotojų paskelbtų svarbiausių mokslo straipsnių 

dinamika 2009–2015 m. 

Vertinant ASU padalinius, 2015 m. daugiausia straipsnių įvairiuose tarptautiniuose ISI 

leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą, paskelbė MEF ir ŽŪIF, TDB leidiniuose – EVF dėsty-

tojai ir mokslo darbuotojai (1.4.3 pav.). Šį skirtumą lemia socialiniuose ir humanitariniuose 

moksluose skirtingi kvalifikaciniai reikalavimai užimant pareigas bei mokslinės produkcijos 

vertinimas, lyginant su fiziniais, biomedicinos, žemės ūkio ir technologijos mokslais. 
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1.4.3 pav. Svarbiausių mokslo straipsnių skaičius ASU padaliniuose 2015 m. 

 (BS – Bandymų stotis; ŽMJTC – Žemės ir miškų jungtinio tyrimų centro Agrobiotechnologijos laboratorija) 

 



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

tavimo indeksą, pastaraisiais metais kinta nežymiai. Galima pasidžiaugti, kad pastebima ten-

dencija daugėti šių straipsnių socialinių mokslų srityje (1.4.4 pav.). Palyginus kelių pastarųjų 

metų svarbiausių mokslo straipsnių ISI WOS žurnaluose su citavimo indeksu skaičių padali-

niuose, bendra tendencija išlieka teigiama (1.4.2 lent.). 
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1.4.4 pav. Mokslo straipsnių ISI WOS žurnaluose, turinčiuose citavimo indeksą, dinami-

ka 2011–2015 m. ASU padaliniuose (*Aplinkos institutas 2012 metais buvo sujungtas su MEF). 

 
1.4.2 lentelė. Mokslo straipsnių, įvertinus ASU dėstytojų ir mokslo darbuotojų indėlį, tarptau-

tiniuose ISI leidiniuose pasiskirstymas tarp fakultetų ir kitų padalinių 

Fakultetas 

/ 

centras 

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 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 20,2 14,0 12,5 11,9 27,0 7,6 8,7 3,4 15,8 7,4 

EVF 15,5 - 4,0 1,0 14,3 - 2,8 2,8 11,6 0,3 

MEF 23,4 2,9 24,0 13,1 43,7 16,1 15,9 14,9 28,2 16,9 

VŪŽF 34,4 3,7 8,5 3,7 21,8 4,7 6,2 4,7 28,0 7,4 

ŽŪIF 41,8 14,7 26,0 15,0 27,8 12,0 12,8 10,5 19,0 13,5 

AI 20,3 7,3 * * * * * * * * 

MFITC 7,9 1,1 2,5 1,0 1,6 0,1 2,0 - 2,4 1,5 

KKEC 0,9 0,3 0,5 0,5 6,5 - 0,3 0,2 6,2 0,2 

BS 0,8 0,8 1,5 1,5 1,2 1,0 - - 0,2 0,2 

ŽMJTC - - - - 3,0 2,0 - - 0,7 0,7 

Iš viso 
165,2 

(236) 

44,8 

(62) 

79,5 

(109) 

47,7 

(73) 

146,9 

(199) 

43,5 

(71) 

48,5 

(87) 

36,4 

(70) 

111,9 

(157) 

47,9 

(79) 

Pastaba. Skliausteliuose nurodytas straipsnių skaičius, neįvertinus fakulteto / instituto/ centro autorių in-
dėlio. * Aplinkos institutas 2012 m. buvo sujungtas su MEF. 



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. Gvido-

nas Labeckas ir prof. dr. Stasys Slavinskas, jų straipsniai išspausdinti mokslo leidinyje „Energy 

Conversion and Management“ bei prof. dr. Violeta Makarevičienė ir vyresn. mokslo darb. dr. 

Eglė Sendžikienė, jų straipsniai išspausdinti mokslo leidiniuose „Renewable Energy“ ir „Biore-

source Technology“. 

34
63

118

198

259

342 354
381

418

456

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

C
it

av
im

ų
 s

k
ai

či
u
s 

v
n
t.

Metai

 

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

ASU dėstytojai ir mokslo darbuotojai kasmet parašo panašų kiekį straipsnių įvairiuose 

leidiniuose, tačiau kai Universitete organizuojama konferencija „Rural Development“, tais me-

tais ženkliai padaugėja straipsnių žurnaluose įrašytuose į WOS (tame tarpe ir ISI Proceedings) 

leidinių sąrašą. 2015 m. straipsnių skaičius ISI žurnaluose, įskaitant ir 2015 „Rural Develop-

ment“ konferencijos leidinyje publikuotus ASU dėstytojų ir mokslo darbuotojų straipsnius, 

buvo 157  vnt. (1.4.6 pav.). 
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1.4.6 pav. ASU darbuotojų paskelbtų mokslo straipsnių dinamika 2010–2015 m.  
(straipsnių skaičius vnt., neįvertinus ASU autorių indėlio) 

 

Analizuojant mokslo publikacijų, paskelbtų 2015 metais, pasiskirstymą pagal padalinius, 

pastebima, kad daugiausiai ISI WOS straipsnių su citavimo indeksu parašo MEF ir ŽŪIF, TDB 

leidiniuose – EVF, mokslo populiarinimo –ŽŪIF  ir AF dėstytojai ir mokslo darbuotojai (1.4.3 

lent.).  

1.4.3 lentelė. ASU dėstytojų ir mokslo darbuotojų publikacijos 2015 m. 

Fakultetas / 

centras 

Mokslo straipsniai Mokslo 

populiarinimo 

straipsniai * 

ISI Web of 

Science su IF 

Kituose ISI 

žurnaluose 

TDB leidi-

niuose 

Kituose leidiniuose 

Užsienyje Lietuvoje 

AF 7,4 8,4 5,6 14,1 11,6 84 

EVF 0,3 11,3 29,0 8,3 13,0 40 

MEF 16,9 11,3 15,4 24,7 16,6 58 

VŪŽF 7,4 20,6 20,1 6,9 10,1 57 

ŽŪIF 13,5 5,6 14,2 6,9 19,2 114 

KKEC 0,2 6,0 2,7 0,1 1,5 2 

MFITC 1,5 0,9 - 2,5 0,6 - 

BS 0,2 - 2,4 0,2 1,3 7 

ŽMJTC 0,7 - - 0,2 - - 

Iš viso 
47,9 

 (79)* 

64,0 

 (78)* 

89,4 

 (113)* 

63,9 

 (82)* 

74,0 

 (95)* 
362* 

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

 



2015 m. ASU dėstytojai ir mokslo darbuotojai Lietuvoje ir užsienyje perskaitė 546 pra-

nešimus mokslinėse konferencijose ir 306 pranešimus moksliniuose – gamybiniuose semina-

ruose (1.4.4 lent.). 

1.4.4 lentelė. Universiteto darbuotojų perskaityti pranešimai mokslo renginiuose 2015 m. 

Fakultetas / Centras 

Mokslinėse konferencijose Moksliniuose- 

gamybiniuose 

seminaruose 
Užsienyje 

Lietuvoje 

Tarptautinėse Respublikinėse 

AF 51 46 27 73 
EVF 42 35 29 35 
MEF 47 32 15 64 
VŪŽF 23 42 10 33 
ŽŪIF 33 42 18 66 
KKEC 3 19 5 6 
MFITC 1 5 4 - 

BS 9 2 5 23 
ŽMJTC 1 - - 6 
Iš viso 210 223 113 306 

 

Pastaraisiais metais mokslininkų aktyvumas skaityti pranešimus įvairiose konferencijo-

se užsienyje ir Lietuvoje bei seminaruose kinta nedaug (1.4.7 pav.). Tačiau pastebima ten-

dencija, kad mažėja pranešimų skaičius konferencijose Lietuvoje, o daugėja pranešimų užsie-

nyje. Taip pat didėja aktyvumas dalyvauti įvairiuose moksliniuose-praktiniuose seminaruose. 

Tam didelę įtaką daro mokslininkų laimėti mokslo sklaidos projektai.  
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1.4.7 pav.  ASU darbuotojų skaityti pranešimai mokslinėse konferencijose ir seminaruose  

2010–2015 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, at-

sižvelgiant į konkretaus padalinio autorių indėlį į mokslo darbo (publikacijos, patento, augalų 

veislės, pranešimo konferencijose) vienetą. 

Didžiausiu mokslo darbų taškų kiekiu 2015 m. išsiskyrė AF, MEF  ir ŽŪIF (1.4.8 pav.). 

Darbų įvertinimas taškais, tenkančiais vienam sąlyginiam mokslininko etatui, didžiausias yra 

AF, ŽŪIF ir yra didesnis už ASU vidutinį taškų skaičių 2015 m. (1.4.9 pav.). Tačiau bendra 

tendencija daugumoje padalinių yra mažėjanti. Viena iš pagrindinių priežasčių gali būti didelis 

pedagoginis krūvis ir mažas darbo valandų skaičius, kurį dėstytojai ir mokslo darbuotojai gali 

skirti mokslui. Kita priežastis, kuri taip pat gali turėti ne mažos įtakos aukšto lygio mokslinių 

straipsnių publikavimui ISI WOS leidiniuose su citavimo indeksu, tai ankstesniais metais su-

mažėjęs dėstytojų ir mokslo darbuotojų motyvacinis skatinimas už svarbius ir didelius darbus 

mokslinėje ir metodinėje veikloje.   
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1.4.8 pav. ASU fakultetų ir centrų mokslo darbų produkcija taškais 2013–2015 m.  
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1.4.9 pav. Mokslo darbų įvertinimas taškais, tenkančiais vienam sąlyginiam mokslininko eta-

tui ASU padaliniuose 2013–2015  m. 

 

1.5. MTEP išteklių plėtra, institucinė partnerystė  

 

2015 metais universitete buvo baigiami įgyvendinti 2007-2013 m. ES finansinės para-

mos laikotarpio projektai, kurie daugelį metų buvo pagrindiniai MTEP išteklių plėtros šalti-

niai. Užbaigtas universiteto istorijoje didžiausio projekto VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-013 

,,Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir biosistemų inžineri-

jos 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. 2015 m. šio projekto 

lėšomis Universitete buvo įsigyta laboratorinės įrangos už beveik 1,7 mln. Eurų (stambiausios 

šio projekto lėšomis įsigytos MTEP įrangos sąrašą žr. 1.5.1 lent. 

 

 

 

 

 



1.5.1 lentelė. 2015 m. projekto „Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, 

vandens ir biosistemų inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų ir susijusios infrast-

ruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas“ Nr.VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-

013 lėšomis įsigytos stambios MTEP įrangos sąrašas 

Įrangos pavadinimas Įrangos vertė 
tūkst. Eur su 

PVM 
Konfokalinė lazerinė mikroskopijos sistema 190 
Skanuojantis elektroninis mikroskopas su darbui reikiama paruošimo 
įranga 

380 

Nepertraukiamo srauto analizatorius amonio, nitritų/nitratų, nitritų, 
bendro azoto, fosfatų  ir  bendro fosforo nustatymui vandenyje ir dirvo-
žemio ištraukose 

58 

Mobilus anglies kiekio nustatymo įrenginys su noragėlyje sumontuotu 
optiniu jutikliu – spektrofotometru 

95 

Daugiabangis portatyvinis fluorimetras 20 
Ekstraktorius 40 
Medžiagų apdorojimo aukštame slėgyje ir aukštoje temperatūroje sistema 140 

 

ES finansinės paramos projektų lėšomis 2015 m. užbaigti modernizuoti Centriniai rū-

mai, Bandymų stoties pastatas, juose esančios laboratorijos, mokslininkų darbo kabinetai ir 

kitos patalpos, numatytos MTEP vykdyti, patalpos aprūpintos darbui reikiamais baldais.  

VIII rūmuose įsikūrusių Jungtinio tyrimų centro bei ASU Biomasės inžinerijos, biomasės 

energetikos ir vandens inžinerijos centro laboratorijų darbuotojai sulaukė jų darbui reikiamų 

laboratorinių ir biuro baldų (bendra baldų vertė daugiau nei 1 mln. Eurų), laboratorijoms už 

beveik 200 tūkst. Eur nupirkta pagalbinė įranga bei įvairi smulki įranga. Visa šių centrų įranga  

naudojama atviros prieigos principu, o centrai veikia kaip atviros prieigos centrai. 

2015 m. įrengtos patalpos Gyvulininkystės selekcijos, veislinės vertės nustatymo ir 

sklaidos centrui, šio centro veiklai įsigyta laboratorinės įrangos už beveik 1,2 mln. Eurų (žr. 

1.5.2 lent.). Šis centras sukurtas bendradarbiaujant su penkiomis gyvulių veislininkystės sri-

tyje veikiančiomis įstaigomis.  

 
1.5.2 lentelė. Projekto „Gyvulininkystės selekcijos, veislinės vertės nustatymo ir sklaidos 

centras“, Nr.1IG-KK-13-1-0001-PR001 lėšomis įsigytos stambios MTEP įrangos sąrašas 

Įrangos pavadinimas 
Įrangos vertė 

tūkst. Eur su PVM 

Skystinės chromotografijos sistema (HPLC) su dviem detektoriais ir 
mėginių paruošimo sistema 

130 

Cromatografas dujinis ir mėginių paruošimo sistema 143 
Amino rūgščių analizatorius 116 
Automatinė Kjeldalio sistema ir automatinė Soxleto sistema 147 



Tekstūros analizatorius 35 
Ultragarsinis skeneris raumenų skenavimui 22 
Automatinės absorbcijos spektrofotometras 40 
Pašarų analizatorius 70 
Mobilios staklės gyvulių fiksavimui su svėrimo funkcija 20 
Sistema DNR tyrimams (realaus laiko) 115 

 

2015 m. įkurtas ASU Akvakultūros centras, suremontuotose laboratorijų patalpose III 

rūmuose sumontuotos ir pradėtos eksploatuoti mokomosios – mokslinės įvairių žuvų veisimo 

ir auginimo uždaros recirkuliacinės sistemos, įsigyta įvairi vandens parametrų matavimo 

įranga, žuvų hipofizės išgavimo ir subrendusių žuvų lyties nustatymo įranga bei kita MTEP ir 

studijų vykdymui reikiama įranga.  

Prie MTEP išteklių plėtros prisideda ASU mecenatai, kitos verslo organizacijos. Moksli-

nės įrangos įsigyta ir pagal LMT bei kitus projektus.  

2015 m. duris atvėrė ASU teritorijoje pastatytas slėnio ,,Nemunas“ poreikiams tarnau-

siantis Komunikavimo ir technologijų perdavimo centras su verslo inkubatoriumi, eukarioti-

nių organizmų biotestavimo laboratorija, maisto žaliavų technologine laboratorija. 

ASU, kaip integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (Slėnio) ,,Nemunas“ branduolio, 

stiprinimas suteikia naujų galimybių institucinei partnerystei, tarptautiniam bendradarbiavi-

mui ir konkurencingumo gerinimui.  

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 prak-

tikas; 

 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, ku-

rių didžiausia dalis yra tiriamojo pobūdžio. 

Universitete vis plačiau diegiami mokslinio tyrimo elementai dalykų studijose. 2015 m. 

studijų dalykų, kuriuos studijuojant studentai atlieka ir mokslinių tyrimų pobūdžio darbus, AF 



buvo 61 proc., MEF ir ŽŪIF – 55 proc. Akademiniuose centruose tokie dalykai, dėl dėstomų 

dalykų specifikos, sudaro nedidelę dalį (1.6.1 lentelė). 

 

1.6.1 lentelė.  Mokslinių tyrimų taikymas dalykų studijose 
 
 
Akademinis padalinys 

Studijų dalykų, kuriuos studi-
juodami I ir II pakopos stu-
dentai atlieka mokslinius ty-
rimus, skaičiaus dalis proc. 
nuo visų dalykų skaičiaus 

Dėstytojų, kurių dėstomi daly-
kai atitinka mokslinę tyrimų 
sritį, skaičiaus dalis proc. nuo 
viso dėstytojų skaičiaus 

AF 61 98 
EVF 38 91 
MEF 55 87 
VŪŽF 35 100 
ŽŪIF 55 87 
KKEC 10 45 
MFITC 5 100 

 

Užtikrinant mokslo ir studijų vienovę labai svarbu yra tai, kad dėstytojų dėstomi dalykai 

atitiktų mokslinių tyrimų sritis. Pagal 1.6.1 lentelės duomenis, absoliučios daugumos dėsty-

tojų mokslinių tyrimų sritys sutampa su dėstomais dalykais, išskyrus KKEC, kuriame dauguma 

kalbų dėstytojų neatlieka mokslinių tyrimų.  Studentų mokslinė veikla. 2015 m. ASU I ir II 

studijų pakopos studentai aktyviai ir sėkmingai dalyvavo LMT organizuojamuose studentų 

mokslinių tyrimų ir mokslinių praktikų konkursuose. Laimėjus konkursą studentas gauna tei-

sę vykdyti mokslinius tyrimus mokslo ir studijų institucijoje laisvu nuo akademinių užsiėmi-

mų metu. 2015 m. ASU padaliniuose mokslinius tyrimus vykdė 10 studentų (žr. 2 priedą), iš 

jų 1 kitos aukštosios mokyklos (KTU) studentė. Daugiausia studentų moksliniams tyrimams 

pasirinko MEF (5) (1.6.1 pav.). 
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1.6.1 pav. Studentų mokslinių tyrimų pagal LMT sutartis ASU padaliniuose skaičius 
 2013–2015 m. 

 

2015 m. balandžio 23 d. vyko studentų mokslinė konferencija„Jaunasis mokslininkas 

2015“. Jos metu  studentai įvairiose sekcijose perskaitė 196 mokslinius pranešimus (1.6.2 len-

telė). Greta ASU studentų mokslinius pranešimus skaitė ir užsienio šalių studentai, studijuojan-

tys ŽŪIF ir VŪŽF. 

 

1.6.2 lentelė.  Studentų mokslinių pranešimų skaičius įvairiose konferencijos „Jaunasis moks-
lininkas 2015“ mokslinėse tematikose 

Mokslinė tematika Pranešimų skaičius 

Biologija ir augalų biotechnologijos 11 

Augalininkystė, sodininkystė ir daržininkystė 7 

Agroekosistemos  8 

Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga 10 

Žemės ūkio ekonomika ir apskaita, auditas ir finansai 7 

Žemės ūkio verslo vadyba ir kaimo plėtros administravi-

mas 
8 

Profesinio ugdymo pedagogika ir psichologija 12 

Miškininkystė 16 

Daugiatikslis gamtinių išteklių naudojimas ir ekologija 15 

Biologinė įvairovė ir laukinių gyvūnų populiacijų valdymas 12 

Hidrotechnikos inžinerija 24 

Žemėtvarka 14 

Nekilnojamo turto kadastras 14 



Mechanikos inžinerija 14 

Technologijų inžinerija 12 

Energijos inžinerija 12 

Iš viso 196 

 

ASU studentai pranešimus skaito ne tik jiems skirtoje konferencijoje, bet ir kitose moks-

lo renginiuose. Išlaikydami ankstesnių metų tendencijas studentai kasmet perskaito viduti-

niškai apie 250 mokslinių pranešimų (1.6.2 pav.). Mokslinius pranešimus daugiausia skaito ir 

straipsnius rengia antro kurso magistrantai, kurie magistrantūros studijų metu vykdo moksli-

nius tyrimus. Taip pat pranešimus skaito ir pirmosios studijų pakopos studentai. Jie dažniau-

siai būna laimėję studentų mokslinių tyrimų ar studentų mokslinės praktikos konkursus arba 

kartu dalyvauja su dėstytojais ir mokslo darbuotojais jų vykdomuose projektuose. 
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1.6.2 pav. ASU studentų mokslinių pranešimų skaičius 2010–2015 m.  

 

2015 metais daugiausia (59) mokslinių pranešimų konferencijose perskaitė VŪŽF stu-

dentai (1.6.3 pav.). Šiek tiek mažiau MEF (58), ŽŪIF (56), AF (43) ir EVF (32) studentai. ASU 

organizuojamose moksliniuose renginiuose pranešimus skaitė ir kitų universitetų studentai. 

Ypač gausiai pranešimus skaitė VDU studentai – 21,  LSMU –  4. 
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1.6.3 pav. ASU fakultetuose studijuojančių studentų mokslinių pranešimų skaičius  
2010–2015 m.  

 

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

280 mokslo straipsnių. 2015 m. dauguma straipsnių paskelbti organizuotų mokslinių konfe-

rencijų pranešimų medžiagoje. Daugiausia studentų straipsnių paskelbta tokiuose leidiniuose: 

 Studentų mokslinės konferencijos „Jaunasis mokslininkas 2015“ straipsnių rinkiniai, 

kuriuos parengė ASU fakultetai. 

 Agroinžinerija ir energetika, Nr. 20, 2015, ŽŪIF. 

 21-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos „Žmogaus ir gamtos sauga 

2015“ straipsnių rinkinys, ASU, VDU, KU (apie 20 straipsnių).  

 Studentų moksliniai tyrimai 2014–2015. Konferencijos pranešimų santraukos, I dalis, 

LMT. 

 Studentų mokslinė praktika 2015. Konferencijos pranešimų santraukos, II dalis, LMT. 

 

 

 

 



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 – 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 – ko-

ordinuojantis universitetas). 

Žemės ūkio mokslai: 

01 A – Agronomija (ASU – koordinuojantis universitetas, LAMMC Žemdirbystės institu-

tas, Sodininkystės ir daržininkystės 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. 2015 m. į ASU doktorantūrą priimta 20 doktorantų:  

 16 į nuolatines studijas, iš jų 11 į valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas vietas 

(agronomija – 2, miškotyra – 2, ekologija ir aplinkotyra – 1, ekonomika – 1, aplinkos inžinerija 

– 3, mechanikos inžinerija – 1, transporto inžinerija – 1), 4 į ES struktūrinių fondų finansuo-

jamas vietas, remiamas pagal Tyrėjų karjeros programą (miškotyra – 1, aplinkos inžinerija – 

3) ir  1 į asmeninėmis lėšomis finansuojamą vietą (vadyba – 1). 

 4 doktorantai priimti į ištęstines ASU Proveržio fondo finansuojamas studijas 

(miškotyra – 1, vadyba – 1, aplinkos inžinerija – 1, ekonomika – 1 ). 

2015 m. priimtų doktorantų pasiskirstymas pagal fakultetus pateiktas 1.7.1 lentelėje, 

pagal mokslo sritis skaičiaus dinamika 2010–2015 m. pateikta 1.7.1 paveiksle. 

 

 

 



1.7.1 lentelė. 2015 m. doktorantų priėmimas pagal padalinius 

   
Kon-
kurse 

dalyva-
vusių 

asmenų 
skai-
čius 

Priimta į doktorantūrą, finansuojamą iš 

Padali-
nys 

2015 m. 
priimtų 
dokto-
rantų 

skaičius 

Valstybės biudžeto lėšų 
ES struktūri-

nių fondų 
lėšų 

ASU prover-
žio fondo 

lėšų 

Asmeninių 
lėšų 

Nuo-
lati-
nės 

studi-
jos 

Iš jų 
mo-

terys 

Ištęs-
tinės 
studi-

jos 

Iš jų 
mo-

terys 

Nuo-
lati-
nės 
stu-
dijos 

Iš jų 
mo-

terys 

Ištes-
tinės 
stu-
dijos 

Iš jų 
mo-

terys 

Ište-
testi
sti-
nės 
stu-
dijos 

Iš jų 
mo-

terys 

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

EVF  4 4 1 1 - - - - 2 2 1 - 

MEF  6 6 3 1 - - 2 1 1 - - - 

ŽŪIF  5 6 3 - - - 2 - - - - - 

VŪŽF 3 3 2 - - - - - 1 - - - 

Iš viso 20 22 11 4 - - 4 1 4 2 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.1 pav. Doktorantų priėmimo į ASU skaičiaus dinamika 2010–2015 m. pagal mokslo sritis 

 

2015 m. gruodžio 31 d. doktorantūroje studijavo 89 doktorantai, iš jų 58 – nuolatinėse 

studijose ir 31 – ištęstinėse studijose (1.7.2 lentelė). Daugiausia doktorantų (32) studijuoja 

Žemės ūkio mokslų srities Miškotyros (17) ir Agronomijos (15) kryptyse. Technologijos 

mokslų srityje studijuoja 31 doktorantas, iš jų daugiausia Aplinkos inžinerijos kryptyje (19). 

Pagal padalinius daugiausia doktorantų studijuoja MEF (27), ŽŪIF (21) ir EVF (20). 
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1.7.2  lentelė. Studijuojančių doktorantūroje pasiskirstymas pagal mokslo sritis, kryptis ir 
padalinius 2015 m. gruodžio 31 d. 

 

Mokslo sritis Mokslo kryptis Padalinys 
Nuolatinės 
studijos 

Ištęstinės 
studijos 

Iš viso 
Iš jų 
moterys 

Socialiniai 
mokslai 

Vadyba  
EVF 

3 7 10 8 

Ekonomika 4 6 10 9 

Žemės ūkio 
mokslai 

Agronomija AF 9 6 15 12 

Miškotyra 

MEF 

12 5 17 6 

Biomedicinos 
mokslai 

Ekologija ir ap-
linkotyra 

4 2 6 3 

Technologijos 
mokslai 

Aplinkos inžine-
rija 

3 1 4 3 

VŪŽF 4 2 6 2 

ŽŪIF 

9 - 9 3 

Transporto in-
žinerija 

3 1 4 1 

Mechanikos in-
žinerija 

7 1 8 1 

Iš viso 58 31 89 48 

 

Daugiausia doktorantų studijuoja III kurse. Doktorantų pasiskirstymas pagal mokslo 

kryptis, studijų metus ir padalinius pateiktas 1.7.3 paveiksle. 

1.7.3  lentelė. Studijuojančių doktorantūroje pasiskirstymas pagal mokslo kryptis,  
studijų metus ir padalinius 2015 m. gruodžio 31 d. 

Mokslo kryptis Fakul-
tetas 

Doktorantų skaičius studijų metais Iš viso 
I 

metai 
II 

metai 
III 

metai 
IV 

metai 
V 

metai 
VI 

metai 
Vadyba 

EVF 
2 3 4 1 - - 10 

Ekonomika 2 1 2 3 1 1 10 
Agronomija AF 2 4 5 3 1 - 15 
Ekologija ir aplinko-
tyra 

 
MEF 

1 1 3 1 - - 6 

Miškotyra 4 4 2 5 1 1 17 
Aplinkos inžinerija 1 - 2 1 - - 4 
Aplinkos inžinerija VŪŽF 3 1 2 - - - 6 
Transporto inžinerija  

ŽŪIF 
 

1 - 1 2 - - 4 
Aplinkos inžinerija 3 4 2 - - - 9 
Mechanikos inžineri-
ja 

1 1 3 3 - - 8 

Iš viso 20 19 26 19 3 2 89 

 

Doktorantūros efektyvumas. 2015 m. doktorantūros studijas baigė 10 doktorantų, iš jų 

laiku (per 4 metus, ištęstinių studijų – 6 metus) daktaro disertacijas parengė ir apgynė 8 dok-

torantai: 



1. ŽŪIF doktorantas Vidas Damanauskas 2015 m. rugsėjo 24 d. apgynė Technologijos 

mokslų srities Aplinkos inžinerijos mokslo krypties daktaro disertaciją „Vidutinės galios 

MFWD traktorių eksploatacinių ir aplinkosauginių rodiklių gerinimas įvertinant padangų de-

formacijas“. Mokslinis vadovas doc. dr. Algirdas Janulevičius. 

2. EVF doktorantė Vida Dabkienė 2015 m. spalio 16 d. apgynė Socialinių mokslų srities 

Ekonomikos mokslų krypties daktaro disertaciją „Šeimos ūkių santykinio darnumo vertinimas 

naudojant ūkių apskaitos duomenų tinklo duomenis“. Mokslinė vadovė prof. dr. Vlada Vituns-

kienė. 

3. EVF doktorantė Jurgita Baranauskienė 2015 m. lapkričio 6 d. apgynė Socialinių 

mokslų srities Ekonomikos mokslų krypties daktaro disertaciją „Viešųjų investicijų projektų 

kuriamos socialinės naudos kompleksinis vertinimas“. Mokslinė vadovė prof. dr. Vilija Alek-

nevičienė. 

4. MEF doktorantas Darius Kavaliauskas 2015 m. gruodžio 11 d. apgynė Žemės ūkio 

mokslų srities Miškotyros mokslo krypties daktaro disertaciją „Genetic structure and genetic 

diversity of scots pine (pinus sylvestris L.) populations in Lithuania“. Mokslinis vadovas prof. 

dr. Darius Danusevičius. 

5. AF doktorantė Edita Juknevičienė 2015 m. gruodžio 14 d. apgynė Žemės ūkio moks-

lų srities Agronomijos mokslo krypties daktaro disertaciją „Biodinaminių preparatų poveikis 

dirvos savybėms, didžiųjų moliūgų vaisių derliui ir kokybei“. Mokslinė vadovė prof. dr. Hono-

rata Danilčenko. 

6. ŽŪIF doktorantė Kristina Vaitauskienė 2015 m. gruodžio 18 d. apgynė Technologi-

jos mokslų srities Mechanikos inžinerijos mokslo krypties daktaro disertaciją „Juostinio že-

mės dirbimo mašinos darbo parametrų tyrimas“. Mokslinis vadovas prof. dr. Egidijus Šaraus-

kis. 

7. EVF doktorantė Rasa Pakeltienė 2015 m. gruodžio 18 d. apgynė Socialinių mokslų 

srities Vadybos mokslų krypties daktaro disertaciją „Kaimiškų vietovių vystymo sinergijos 

potencialo stiprinimas“. Mokslinė vadovė prof. dr. Vilma Atkočiūnienė. 

8. ŽŪIF doktorantas Tomas Mickevičius 2015 m. gruodžio 28 d. apgynė Technologijos 

mokslų srities Transporto inžinerijos mokslo krypties daktaro disertaciją „Dyzelino ir biode-

galų mišinių savybių įtaka „Common Rail“ sistemos įpurškimo procesui“. Mokslinis vadovas 

prof. dr. Stasys Slavinskas. 

 



2015 m. baigusių doktorantūros studijas, išbrauktų iš sąrašų ir įsidarbinusių ASU dokto-

rantų skaičiaus pasiskirstymas pagal padalinius pateiktas 1.7.4 lentelėje. 

 

1.7.4 lentelė. 2015 metais baigusių doktorantūros studijas, išbrauktų iš sąrašų ir įsi-
darbinusių Universitete doktorantų skaičiaus pasiskirstymas pagal padalinius 

Padalinys 

Doktorantai 

Baigę doktorantūros 

studijas 

Iš jų apgynė di-

sertaciją 
Išbraukti iš sąrašų 

Įsidarbinę Univer-

sitete 

AF 2 1 - - 

EVF 3 3 1 2 

MEF 2 1 - - 

VŪŽF - - 1 - 

ŽŪIF 3 3 1 1 

Iš viso 10 8 3 3 

 

Vadovaujantis doktorantūros reglamentu, daktaro disertaciją galima apginti per viene-

rius metus po doktorantūros studijų baigimo. Dalis doktorantų (3) pasinaudojo tokia galimy-

be ir disertacijas apgynė 2015 m. Iš viso 2015 m. apginta 16 daktaro disertacijų (1.7.2 pav.). 

ASU doktorantai apgynė 12 daktaro disertacijų: Technologijos mokslų srities Aplinkos inžine-

rijos kryptyje – 3, Technologijos mokslų srities Mechanikos inžinerijos kryptyje – 1, Technolo-

gijos mokslų srities Transporto inžinerijos kryptyje – 1, Socialinių mokslų srities Vadybos 

kryptyje – 2, Socialinių mokslų srities Ekonomikos kryptyje ‒ 2, Žemės ūkio mokslų srities 

Agronomijos kryptyje – 2 ir Žemės ūkio mokslų Miškotyros kryptyje – 1 (1.7.3 pav.). Dar 4 

disertacijas ASU apgynė LAMMC doktorantai (1 – Žemdirbystės instituto Vokės filialas, 1 – 

Žemdirbystės instituto Joniškėlio bandymų stotis, 2 – Miškų institutas). Apgintų disertacijų 

sąrašas pateikiamas 3 priede. 
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1.7.2 pav. ASU apgintų daktaro disertacijų skaičius pagal mokslo kryptis 2010–2015 m. 
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1.7.3 pav. ASU apgintų daktaro disertacijų skaičius padaliniuose 2010–2015 m. 

 

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 ini-

ciatyvą 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 pa-

našius tikslus turinčiomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis.  

2015 m. ASU doktorantų korporacijai “Kolegos” buvo jubiliejiniai 20-čio metai. Gegužės 

28 d. doktorantai suorganizavo mokslinę-praktinę konferenciją „Jaunimas siekia pažangos 

2015”. Jos metu doktorantai pristatė savo disertacijų tematikomis vykdomus tyrimus. Be ASU 

doktorantų savo mokslinius tyrimus pristatė ir doktorantai iš kitų mokslo ir studijų instituci-

jų. Konferencijos metu prisiminimais apie korporacijos „Kolegos“ veiklą dalinosi buvę prezi-

dentai bei nariai.  

2015 m. ASU doktorantų korporacijos „Kolegos“ aktyviai bendradarbiavo su kitų institu-

cijų doktorantais, dalyvavo Lietuvos jaunųjų mokslininkų forume, kurio metu buvo pristatyta 

korporacijos veikla, tikslai bei bendradarbiavimo galimybės. Korporacijos “Kolegos” nariai 

skaitė pranešimus Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos organizuojamose viešosiose disku-

sijose. Atviras tyrimų krypčių pristatymas leidžia doktorantams tobulėti ir pasisemti patirties 

iš kitų kolegų.  

Taip pat nemažai ASU doktorantų korporacijos narių kasmet prisideda organizuojant bei 

dalyvauja įvairiuose universiteto renginiuose, tokiuose kaip tarptautinės parodos „Sprendimų 

ratas“, „Ką pasėsi...“, konferencijos „Rural Development“, „Žmogaus ir gamtos sauga“ ir kt. 

Vykdydami mokslinę veiklą, jauni ir aktyvūs doktorantai kartu leidžia ir laisvalaikį. 

Draugiškoje ir jaukioje aplinkoje galima geriau pažinti vienas kitą, generuoti idėjas ir mintis 

naujoms veikloms. Vasarą doktorantai tvirtina metines korporacijos veiklos ataskaitas, o žie-

mą „krikštija“ naujuosius narius, aptaria doktorantų atestacijos rezultatus, svarsto būsimų 

metų veiklą, aptaria įvairias doktorantų mobilumo galimybes, siekdami pakelti ASU doktoran-

tų mokslinį lygį. 

Jaunieji mokslininkai.  ASU labai svarbus vaidmuo tenka jauniesiems mokslininkams, 

gebantiems savarankiškai ir kartu su patyrusiais mokslininkais generuoti naujas idėjas, spręs-

ti mokslo problemas, atlikti mokslinius tyrimus, skleisti gautus tyrimų rezultatus. Kiekvienais 

metais ASU organizuojamame mokslinių darbų konkurse viena mokslo premija numatoma 

jaunajam mokslininkui. Pastaraisiais metais labiausiai per metus pasižymėjusiems ASU dėsty-

tojams, mokslininkams, darbuotojams ir studentams yra įteikiamos nominacijų statulėles. 

Viena nominacija yra skirta jaunajam mokslininkui. 2015 metais jaunojo mokslininko statulė-

lė buvo įteikta dr. A. Čiplienei. Jaunieji mokslininkai iki 35 metų amžiaus ASU nuo visų dėsty-

tojų ir mokslo darbuotojų sudaro apie 16 proc. (HS – 15 proc., FBTA – 18 proc.). Įskaitant dok-

torantus, HS mokslo srityse jaunųjų mokslininkų dalis padidėja iki 29 proc., FBTA mokslo sri-



tyse – iki 37 proc. 2015 metais ASU doktorantai, turintys didelių pasiekimų mokslinėje veiklo-

je, teikė Lietuvos mokslo tarybai paraiškas ir laimėjo 6 skatinamąsias stipendijas. 4 stipendi-

jas laimėjo socialinių (Reda Daukšienė, Jurgita Baranauskienė, Jūratė Savickienė, Asta Bendo-

raitytė) ir 2 – technologijos (Remigijus Skirkus, Jolanta Treinytė) mokslo srities doktorantai. 

2014 m. buvo laimėta ‒ 10, 2013 m. ‒ 12, o 2012 m. – 8 skatinamosios stipendijos. 

Podoktorantūra. Podoktorantūros stažuotės yra ypač svarbi patirtis mokslininkų karje-

rai ir teikia didelę naudą mokslo ir studijų institucijoms. Stažuotės laikotarpiu įdarbinti moks-

lininkai vykdo naujus mokslinius tyrimus, turi galimybę vykti į stipriausius užsienio mokslo 

centrus, įgyti naujos patirties, rengiti ir viešinti savo mokslo darbus. Tarptautiškumo skatini-

mas yra vienas svarbiausių podoktorantūros stažuočių tikslų. Pastaraisiais metais LMT nes-

kelbė konkurso podoktorantūros stažuotėms, todėl naujai priimtų stažuotojų 2015 metais 

nebuvo. 

Michael Manton iš Švedijos žemės ūkio mokslų universiteto nuo 2013 m. tęsia podokto-

rantūros stažuotę ASU Miško biologijos ir miškininkystės institute. Jo tyrimų tema „Integra-

tive research towards sustainable landscapes in the Baltic Sea Region“, mokslinis vadovas 

prof. dr. G. Brazaitis. 

2015 m. AF Agroekosistemų ir dirvožemio instituto jaunoji mokslininkė dr. A. Sink-

evičienė nuo 2013 m podoktorantūros stažuotę tęsė LAMMC. Jos tema „Žemės dirbimo įtaka 

vandentalpai, vandens potencialui, deficitui ir evaporacijai Vidurio Lietuvos dirvožemiuose“, 

vadovas dr. V. Feiza. 



2. TARPTAUTIŠKUMO DIDINIMAS MOKSLINĖJE VEIKLOJE 

 

2.1. Tarptautinis mokslinis bendradarbiavimas 

 

Universiteto mokslininkai 2015 m. sėkmingai tęsė bei dalyvavo naujuose ES mokslinių tyrimų ir 

inovacijų programos Horizontas 2020, 7BP, EUREKA, COST Lietuvos–Baltarusijos dvišalio bendradar-

biavimo mokslo ir technologijų srityje programos ir kitų programų tarptautiniuose moksliniuose pro-

jektuose.  

Horizontas 2020 (H2020): 

1. Tikslinė, integruota ir harmonizuota informacija apie miškus bioekonomikos plėtros perspek-

tyvoje / Distributed, integrated and harmonised forest information for bioeconomy outlooks (DIABO-

LO), Nr. 633464, 2015–2018 m., koordinatorius Natūralių išteklių institutas / Natural Resources Insti-

tute Finland (Luke), Suomija; ASU vadovas doc. dr. Edmundas Petrauskas, atstovas dokt. Gintaras Kul-

bokas (MEF Miškotvarkos ir medienotyros institutas, Aplinkos ir ekologijos institutas). 

2. Alternatyvūs miškininkavimo modeliai ateities miškams / Alternative models and robust de-

cision-making for future forest management (ALTERFOR), Nr. 676754, 2015 m. projektas sėkmingai 

praėjo vertinimo procedūrą, bus vykdomas 2016–2020 m., koordinatorius Švedijos žemės ūkio uni-

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

Mozgeris (MEF Miškotvarkos ir medienotyros institutas). 

3. Miško medžių genetinių išteklių tvaraus naudojimo optimizavimas Europoje / Optimising the 

management and sustainable use of forest genetic resources in Europe (GENTREE), Nr. 676876, 

2015 m. projektas sėkmingai praėjo vertinimo procedūrą, bus vykdomas 2016–2020 m., koordinato-

rius Prancūzijos nacionalinis žemės ūkio institutas / French National Institute for Agricultural Researc, 

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

ES 7-oji bendroji programa (7 BP): 

1. Integruota išmanioji jutiklių sistema vandens tiekimo apsaugos pagerinimui / Integrated in-

telligent sensor system for improved security of water supply (ISIS), Nr. 312330, 2014–2016 m., koor-

dinatorius C-Tech Innovation Ltd., Jungtinė Karalystė; ASU vadovas doc. dr. A. Radzevičius (VŪŽF Hid-

rotechninės statybos inžinerijos institutas). 

2. Informacinės ir komunikacinės technologijos bei robotai tausojančiame žemės ūkyje / Infor-

mation and Communication Technologies and Robotics for Sustainable Agriculture (ICT-AGRI-2), Nr. 

618123, 2014–2016 m., koordinatorius Mokslinių tyrimų ir inovacijų agentūra / Styrelsen for Forsk-

ning og Innovation (Danija), ASU vadovas doc. dr. S. Petkevičius (ŽŪIF Žemės ūkio inžinerijos ir saugos 

institutas). 



3. Ryšių tarp ūkio modernizavimo, kaimo vystymosi ir atsparumo permąstymas didėjančios pa-

klausos ir ribotų išteklių pasaulyje / Rethinking the links between farm modernization, rural deve-

lopment and resilience in a world of increasing 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. R. Zemeckis (MEF Aplinkos ir 

ekologijos institutas). 

4. Kompleksiškas miškingų Europos kraštovaizdžių valdymas / Future oriented integrated ma-

nagement of European forest landscape (INTEGRAL), Nr. 282887, 2011–2015 m., koordinatorius Šve-

dijos žemės ūkio universitetas / Swedish University of Agricultural Sciences (Švedija), ASU vadovas 

prof. dr. G. Mozgeris (MEF Miškotvarkos ir medienotyros institutas). 

5. Pramonės baltyminių ir riebalinių šalutinių produktų panaudojimas papildomai vertei kurti / 

Added value from high protein & high oil industrial by-products (APROPOS), Nr. 289170, 2012–2014 

m., koordinatorius Suomijos VTT techninių mokslinių tyrimų centras / VTT Technical Research Centre 

of Finland (Suomija), ASU vadovas prof. dr. K. Navickas (ŽŪIF Energetikos ir biotechnologijų inžineri-

jos institutas). 

6. 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. J. Padgurskas (ŽŪIF Jė-

gos ir transporto mašinų inžinerijos institutas). 

EUREKA programa 

Netradicinių ekologinių augalinių žaliavų panaudojimas maisto produktų kūrimui ir jų funkcio-

nalumo didinimui / Higher functionality food products from organic vegetable raw materials 

(ECORAW), 2012–2015 m., koordinatorius Uždaroji akcinė bendrovė „Rūta“, ASU vadovė prof. dr. H. 

Danilčenko (AF Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas). 

COST programa: 

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

Kopenhagos Universitetas / University of Copenhagen (Danija), ASU atstovai: vadovas prof. dr. V. Juk-

na, prof. dr. R. Bleizgys 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. J. Padgurskas, doc. dr. R. 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 bioįvairovės centras / Naturalis Biodiversity Center (Olandija), 

ASU atstovai: vyr. m. d. dr. R. Zemeckis, doc. dr. A. Dautartė (MEF Aplinkos ir ekologijos institutas).  

4. Ekologinės sunkiųjų metalų (mikroelementų) funkcijos anaerobinėse biotechnologijose / Eu-

ropean network on ecological functions of trace metals in anaerobic biotechnologies, 2013–2017 m., 

ES1302, koordinatorius Instituto de la Grasa (Ispanija), ASU atstovai: prof. dr. V. Paulauskas, doc. dr. E. 

Zaleckas (MEF Aplinkos ir ekologijos 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 Nacionalinis agronomijos mokslinių tyrimų institutas, Miškų moksli-

nių tyrimų centras / National Institute for Agronomic Research, Forest Research Centre (INIA-CIFOR) 

(Ispanija), ASU atstovas prof. dr. G. 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. M. Kavaliauskas (MEF Miš-

kotvarkos ir medienotyros institutas). 

7. Žaliosios infrastruktūros aspektai: aplinkos ir socialinių aspektų sąsaja tiriant ir tvarkant ur-

banizuotų teritorijų miškus / Green infrastructure approach: linking environmental with social as-

pects in studying and managing urban 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) (Italija), ASU atstovas doc. dr. R. Žal-

kauskas (MEF Miško biologijos ir miškininkystės institutas). 

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

populiacijų adaptacijai 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. D. Danusevičius (MEF Miško biologijos ir miškininkystės 

institutas). 

9. Miesto sodininkystė Europos miestuose – ateitis, iššūkiai ir išmoktos pamokos / Urban Al-

lotment Gardens in European 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. 

L. Baležentienė (MEF Aplinkos ir ekologijos institutas). 

 



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 agri-

cultural organic waste by optimisation of raw material composition, 2015–2016 m., ASU koordinato-

rius prof. dr. K. Navickas (ŽŪIF Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos institutas). 

2. Socialinis verslumas kaip inovatyvios veiklos forma Lietuvoje ir Baltarusijoje / Social entrep-

reneurship as a form of innovative activities in Lithuania and Belarus, 2015–2016 m., ASU koordinato-

rius prof. dr. A. Gargasas (EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas). 

3. Bioskalių tepamųjų medžiagų augalinių aliejų pagrindu trinties mechanizmų tyrimas / Inves-

tigation of friction mechanisms of biodegradable lubrication materials derived on the basis of vegetab-

le oils. 2015–2016 m., ASU koordinatorius prof. dr. J. Padgurskas (ŽŪIF Jėgos ir transporto mašinų in-

žinerijos institutas). 

Kiti projektai: 

1. Vasarinių rapsų pasėlio tankumo įtaka produktyvumui / The influence of spring rape stand 

density on crop productivity, 2014–2015 m., užsakovas „Vereinigte Hagelversicherung VVaG“, Vokieti-

ja, ASU vadovė mokslo darbuotoja dr. Z. Kriaučiūnienė (ASU Bandymų stotis). 

2. Sutartis su Švedijos žemės ūkio universitetu dėl doktoranto stažuotės Aleksandro Stulginskio 

universitete, 2014–2016 m., ASU vadovas prof. G. Brazaitis (MEF Miško biologijos ir miškininkystės 

institutas).  

ASU mokslininkai vis aktyviau dalyvauja teikdami didžiausios ES mokslinių tyrimų ir inovacijų 

finansavimo programos Horizontas 2020 paraiškas, kaip projektų koordinatoriai ar partneriai. 

2015 m. buvo pateikta net 13 paraiškų, t. y. 5 daugiau nei 2014 m. Pusėje iš jų – ASU kaip koordinato-

rius. 2 paraiškos (GENTREE, ALTERFOR) buvo patvirtintos ir vyksta sutarčių pasirašymas, visoms ki-

toms paraiškoms finansavimas, deja, nebuvo skirtas.  

H2020 paraiškos: 

1. Eko-inovatyvus sprendimas energetiškai efektyviems statiniams apjungiant atsinaujinančias 

medžiagas ir atsinaujinančią energiją / Eco-innovative solution for energy efficient building combining 

renewable materials and renewable energy (SENCA), koordinatorius ASU (Lietuva), vadovas doc. dr. R. 

Šadzevičius (VŪŽF Hidrotechninės statybos inžinerijos institutas). 

2. Miško medžių genetinių išteklių tvaraus naudojimo optimizavimas Europoje / Optimising the 

management and sustainable use of forest genetic resources in Europe (GENTREE), koordinatorius 

Prancūzijos nacionalinis žemės ūkio institutas / French National Institute for Agricultural Researc, 

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

Projektas sėkmingai praėjo vertinimo procedūrą. 

3. Alternatyvūs miškininkavimo modeliai ateities miškams / Alternative models and robust de-

cision-making for future forest management (ALTERFOR), koordinatorius Švedijos žemės ūkio univer-



sitetas / Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Švedija, ASU vadovas prof. dr. G. Mozgeris 

(MEF Miškotvarkos ir medienotyros institutas). Projektas sėkmingai praėjo vertinimo procedūrą. 

4. Lankytinos vietos: dėkingumo ženklai / Places of infinity – faces of mercy (P.o.I.), koordinato-

rius University of Perugia / Perudžijos universitetas (Italija), ASU vadovė prof. dr. A. Raupelienė (EVF 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas). 

5. 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), koordinatorius ASU (Lietuva), va-

dovė lekt. O. Miseckaitė (VŪŽF Vandens išteklių inžinerijos institutas). 

6. Mokslinių tyrimų ir inovacijų tinklo miškotvarkoje ir medienos moksluose sukūrimas: Lietu-

va-Švedija-Suomija / Building research and innovation capacity network in forest management and 

wood science: Lithuania-Sweden-Finland (FIRST PROJECT), koordinatorius ASU (Lietuva), vadovas 

lekt. dr. E. Linkevičius (MEF Miškotvarkos ir medienotyros institutas). 

7. Agoinovacijos agroekosistemų tvarumui ir maisto saugai / Agroinnovations for sustainable 

agroecosystems and food safety (AGRINO), koordinatorius ASU (Lietuva), vadovas prof. dr. A. Mazi-

liauskas. 

8. Vietinio maisto sistemų ir trumpųjų maisto grandinių tiekimo tinklas / Network of local food 

systems and short food supply chains (NELSON), koordinatorius ASU (Lietuva), vadovė doc. dr. L. Ta-

parauskienė. 

9. Tepamosios medžiagos ir savitepės polimerinės medžiagos žaliajai tribologijai / Lubricants 

and self-lubricating polymers for green tribology (GREENTRIBO), koordinatorius ASU (Lietuva), koor-

dinatorius ASU (Lietuva), ASU vadovas prof. dr. J. Padgurskas (ŽŪIF Jėgos ir transporto mašinų inžine-

rijos institutas). 

10. Ūkio diversifikavimo inovacijos mažų įdėjimų žemės ūkyje orientuojantis į visa apimančią, 

atsparią ir tvarią bioekonomiką / Innovations in farm diversification via low-input agriculture appro-

ach towards inclusive, resilient and sustainable bioeconomy (FARMDIVERSE), koordinatorius Latvijos 

žemės ūkio universitetas / Latvia University of Agriculture, ASU vadovas vyresn. m. d. dr. Romualdas 

Zemeckis (MEF Aplinkos ir ekologijos institutas). 

11. Sveikas dirvožemis – sveikam maistui / Healthy Soils for Healthy Food (SOILHEALTH), ko-

ordinatorius DLV Plant BV (Olandija), ASU vadovė prof. dr. L. Česonienė (MEF Aplinkos ir ekologijos 

institutas). 

12. Išteklius tausojančios ir mažą poveikį miškui darančios operacijos šlapiuose ir sunkiai pasi-

ekiamuose miško plotuose siekiant efektyvesnio miškininkystės išteklių valdymo ir jų papildomo pa-

naudojimo bio-pramonėje / Resource efficient and low impact forest operations on wet and inacces-

sible forest land to enable silviculture management and mobilize additional wood resources for the 

bio-based industry (HARWET), koordinatorius Drezdeno technikos universitetas / Technical Universi-



ty of Dresden (Vokietija), ASU vadovas doc. dr. R. Zinkevičius (ŽŪIF Žemės ūkio inžinerijos ir saugos 

institutas). 

13. Tvarus, inovatyvus ir į rinką orientuotas mažų apimčių ūkininkavimas maistui ir mitybos 

saugumui / Sustainable, innovative and market driven small farming for food and nutrition security 

(SIMFARM), koordonatorius Lublijanos universitetas / University of Ljubljana (Slovėnija), ASU vado-

vas vyresn. m. d. dr. Romualdas Zemeckis (MEF Aplinkos ir ekologijos institutas). 

COST paraiškos:  

1. Alelopatija tvariam žemės ūkiui: „nuo molekulių iki genų; nuo modelių iki lauko“ / Allelopa-

thy for sustainable agriculture: "from molecules to genes; from models to field" (ALLFORAGR), koordi-

natorius Viduržemio jūros Kalabrijos universitetas / Mediterranea University of Reggio Calabria (Itali-

ja), ASU atstovės: m. d. dr. Zita Kriaučiūnienė, vyresn. m. dr. R. Pupalienė, jaunesn. m. d. dr. R. Čepulie-

nė, prof. dr. L. Baležentienė (ASU Bandymų stotis, MEF Aplinkos ir ekologijos institutas). 

2. Pieninių galvijų gerovės optimizavimas / DairyCare, koordinatorius Kopenhagos Universite-

tas / University of Copenhagen (Danija), ASU atstovai: vadovas prof. dr. V. Jukna, prof. dr. R. Bleizgys ir 

kt. (ŽŪIF Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos institutas, AF Žemės ūkio ir maisto mokslų institu-

tas).  

3. Nano ir mezoskalės trinties samprata ir valdymas / Understanding and Controlling Nano and 

Mesoscale Friction, koordinatorius Milano universitetas / University of Milan (Italija), ASU atstovai: 

prof. dr. J. Padgurskas, doc. dr. R. Rukuiža ir kt. (ŽŪIF Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutas).  

EUROSTARS 2 paraiška. Mikrodumblių panaudojimas biodujų gamyboje / Application of micro-

algae in biogas production system (ALGI), koordinatorius MB Biogeba (Lietuva), ASU vadovė prof. dr. 

V. Makarevicienė (MEF Aplinkos ir ekologijos institutas). 

ERASMUS+ paraiška. Novatoriški matematikos ir finansų mokymo būdai socialiai atskirtoms 

grupėms (matematika kasdieniniam naudojimui) / Innovative ways how to teach math and finances to 

socially excluded groups (math for everyday use), koordinatorius Latvijos žemės ūkio universitetas / 

Latvia University of Agriculture, ASU vadovė doc. dr. D. Rimkuvienė (MFITC). 

ES Baltijos jūros regiono strategijos programos paraiškos: 

1. Bioekonomikos žinių grandinė – nuo gamybos iki vartotojų / Bioeconomy chain of knowledge 

– from production to consumers (BECK), koordinatorius Suomijos Sykli aplinkotyros mokykla / Sykli 

Environmental School of Finland (Suomija), ASU vadovas vyresn. m. d. dr. R. Zemeckis (MEF Aplinkos 

ir ekologijos institutas); 

2. Tvarus kaimo vietovių vandens išteklių valdymas 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. A. Povilaitis (VŪŽF 

Vandens išteklių inžinerijos institutas). 



Baltijos jūros regiono programos paraiška. 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), koordinatorius Suomijos natūra-

lių išteklių institutas /Natural Resources Institute Finland (LUKE) (Suomija), ASU vadovė prof. dr. L. 

Česonienė (MEF Aplinkos ir ekologijos institutas).  

ASU yra skatinamas mokslininkų tarptautinis bendradarbiavimas, remiami mokslininkų vizitai į 

užsienyje vykstančias konferencijas ar rengiamo projekto partnerių susitikimus. Taip pat ES H2020 pro-

gramos projektų paraiškų rengėjai teikia paraiškas LMT finansinei paramai gauti. 2015 m. LMT skyrė 

19,4 tūkst. Eur finansinę paramą aštuonių H2020 paraiškų rengėjams. 

LMT parama tarptautinėms mokslinėms išvykoms. ASU mokslininkai aktyviai teikė paraiškas 

gauti finansinę paramą dalyvauti užsienyje vykstančiose mokslinėse konferencijose ir stažuotėse. Lekt. 

O. Miseckaitei buvo skirta parama dalyvauti mokslinėje konferencijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje, doc. 

dr. E. Sendžikienei, doc. dr. A. Jasinskui – Kroatijoje, prof. dr. A. Miceikienei, prof. dr. E. Šarauskiui, m. d. 

dr. Z. Kriaučiūnienei – Rumunijoje, lekt. dr. A. Juostui – JAV, doc. dr. J. Greblikaitei – Ispanijoje, doc. dr. E. 

Zaleckui – Austrijoje, lekt. dr. L. Girdžiūtei – Šveicarijoje, doc. dr. D. Jodaugienei, doc. dr. R. Kreivaičiui – 

Vokietijoje, prof. dr. V. Aleknevičienei – Gruzijoje, prof. dr. A. Augustaičiui – Prancūzijoje. Lekt. O. Misec-

kaitei buvo skirta parama dalyvauti užsienyje organizuojamoje tyrėjų mokykloje Izraelyje. Iš viso ASU 

mokslininkams buvo skirta apie 16,4 tūkst. Eur LMT parama. 

LMT parama mokslo renginiams. ASU organizuojamai 7-ajai tarptautinei mokslinei konferenci-

jai „Kaimo plėtra 2015: žinių, inovacijų ir socialinio progreso link“ buvo skirta 1000 Eur. LMT parama. 
 

2015 m. ASU gautos tarptautinių mokslo projektų lėšos buvo apie 250 tūkst. Eur. Didžiausia da-

lis buvo gauta iš ES 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės veik-

los programos projektų (ISIS, ICT-AGRI-2, RETHINK, INTEGRAL, APROPOS, OIL & SUGAR) (2.3.1 pav.). 

Daugiausia lėšų iš tarptautinių projektų pritraukė MEF, VŪŽF bei ŽŪIF (2.3.2 pav.). 
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2.3.1 pav. Tarptautinių mokslo projektų lėšos 2015 m.  
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2.3.2 pav. Padalinių aktyvumas pagal tarptautinių mokslo projektų vertę 2015 m. 

2015 m. ASU mokslininkai paskelbė iš viso 79 ISI WOS straipsnius žurnaluose, turinčiuose cita-

vimo indeksą (2.3.3 pav.), iš jų 21 straipsnio bendraautoriai buvo užsienio mokslininkai. Taip pat bu-

vo paskelbta 78 kiti ISI straipsniai, iš jų 6 buvo kartu su užsieniečiais, ir 113 TDB straipsnių, iš jų 15 

buvo bendri su užsienio mokslininkais. Ataskaitiniais metais ASU mokslininkai kartu su užsienio auto-

riais parengė ir išleido 1 monografijos skyrių. 

 



58 72 98

517

21 6
15

29

0

100

200

300

400

500

600

ISI WOS su IF Kiti ISI TDB Pranešimai

konferencijose

S
tr

ai
p

sn
ių

 /
 p

ra
n

eš
im

ų
 s

k
. 

v
n

t.

Be užsieniečių Su užsieniečiais

 

2.3.3 pav. Paskelbtų svarbiausių mokslinių straipsnių ir perskaitytų pranešimų mokslinėse  

konferencijose skaičius bendrai su užsieniečiais ir be užsienio autorių 2015 m. 

Kaip ir kasmet, ASU darbuotojai aktyviai dalyvavo įvairiose tarptautinėse ir respublikinėse 

mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje. Jose buvo perskaityta iš viso 546 pranešimai, iš jų 

210 – užsienyje, 336 – Lietuvoje (223 – tarptautinėse ir 113 – respublikinėse konferencijose) (2.3.3 

pav.). 29 pranešimų bendraautoriai buvo užsienio šalių mokslininkai. Mokslininkai dalyvavo su žodi-

niais ir stendiniais pranešimais tarptautinėse mokslinėse konferencijose ne tik Lietuvoje, bet ir užsie-

nyje: Airijoje, Austrijoje, Azerbaidžane, Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Šveicarijoje, Ispanijoje, Italijoje, 

Prancūzijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Bulgarijoje, Rumunijoje, Rusijoje, 

Slovakijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kroatijoje, Turkijoje, Gruzijoje, Baltarusijoje ir kt. šalyse. 

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

titucijomis leidžiamų mokslo žurnalų redakcijų kolegijose. 2015 m. ASU darbuotojai buvo šių leidinių 

redakcijų kolegijų nariais, ekspertais, vyr. redaktoriaus pavaduotojais, atsakingaisiais sekreto-

riais: 

 „MOTROL“ Motorization and Power Industry in Agriculture, ISSN 1730-8658, Lenkija 

(prof. emerit. dr. L. Špokas); 

 „TEKA“ Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture, ISSN 1641-7739, 

Lenkija (prof. emerit. dr. L. Špokas); 

 Academia Scientific Research, ISSN 2315-7712, Academia Publishing, UK (prof. dr. P. Rup-

šys); 

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

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

dr. A. Blinstrubienė, doc. dr. A. Jasinskas, m. d. dr. Z. Kriaučiūnienė, lekt. dr. B. Kniūkšta); 



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

A. Pliūra, prof. dr. V. Marozas, doc. dr. E. Petrauskas); 

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

 Biofuels engineering (De Gruyter Open) ISSN 2084-7181, (prof. dr. (HP) V. Makarevičienė); 

 Civil Engineering, ISSN 2255-7776, Latvija (doc. dr. R. Šadzevičius, doc. dr. V. Grybauskie-

nė);  

 Current Life Sciences, ISSN 2449-8866, Lenkija (prof. dr. L. Baležentienė); 

 Economic Science for Rural Development, ISSN 1691-3078, Latvija (prof. dr. V. Aleknevičie-

nė); 

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

Estija, Lenkija (prof. dr. V. Aleknevičienė, prof. dr. V. Atkočiūnienė, prof. dr. N. Stončiuvienė, 

doc. dr. V. Vinciūnienė, prof. dr. V. Vitunskienė);  

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

dr. G. Brazaitis); 

 European Scientific Journal, ISSN 1857-7881 / eISSN: 1857-7431, European Scientific Insti-

tute, (doc. dr. V. Čiulevičienė); 

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

 Forum Scientiae Oeconomia, ISSN 2300-5947, eISSN 2353-4435, Lenkija (doc. dr. J. Grebli-

kaitė);  

 International Journal of Biological Engineering, ISSN: 2163-1875, eISSN 2163-1883, Scienti-

fic & Academic Publishing, USA (prof. dr. P. Rupšys); 

 International Scholarly Research Notices (ISRN) Renewable Energy, eISSN 2090-746X, Egip-

tas (prof. dr. (HP) V. Makarevičienė);  

 International Workshop on Finance, Business, Economics, Marketing and Information Sys-

tems (IWFBE-2015) Turkija (prof. dr. N. Stončiuvienė); 

 Inžynieria Powierzchni / Surface engineering, ISSN 1426-1723, Lenkija (prof. dr. J. Padgurs-

kas);  

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

1822-4199, Taylor & Francis, VGTU (prof. dr. E. Jotautienė); 

 Journal of Life Sciences Research Life Sciences, ISSN 2408-9184, Asian Online Journal Pub-

lishing Group (prof. dr. P. Rupšys); 

 Journal of Water Security, eISSN 2345-0363, Lietuva, Latvija (prof. dr. A. Povilaitis, prof. dr. 

S. Vaikasas, doc. dr. L. Taparauskienė);  

 Latvijas Lauksaimniecibas Universitete Raksti, ISSN 1407-4427, Latvija (prof. emerit. dr. L. 

Špokas);  

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



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

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

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

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

 The Poznań Society for the Advancement of the Arts and Sciences, ISSN 2082- 5951, Lenkija 

(doc. dr. A. Dautartė); 

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

dr. J. Padgurskas); 

 Актуальные вопросы современной экономической науки, Rusija (doc. dr. D. Makutėnie-

nė); 

 Вестник Мордовского университета, ISSN 0236-2910, eISSN 2313-0636, Rusija (prof. ha-

bil. dr. P. Duchovskis, prof. dr. N. Burbulis); 

 Механізація та електрифікація сільського господарства, ISSN 0202-1927, Ukraina 

(prof. dr. D. Steponavičius); 

 Развитие общества и экономики постсоветского пространства: современные 

тенденции и перспективы, Rusija (doc. dr. D. Makutėnienė). 
 

ASU darbuotai 2015 m. dalyvavo užsienio tarptautinių konferencijų, seminarų moksliniuose 

ir organizaciniuose komitetuose bei redakcijų kolegijose: 

 tarptautinė mokslinė konferencija ‚Progress in Technology of Vegetable Oil and Fat‘ (prof. 

dr. (HP) V. Makarevičienė); 

 14-oji tarptautinė mokslinė konferencija ‚Engineering for Rural Development 2015‘, Latvija 

(doc. dr. A. Jasinskas – mokslinio komiteto narys); 

 21-oji tarptautinė mokslinė konferencija ‚Research for Rural Development 2015‘, Latvija 

(doc. dr. A. Dumbrauskas, mokslo darb. dr. Z. Kriaučiūnienė);  

 5-oji tarptautinė mokslinė konferencija ‚Civil Engineering '15‘, Latvija (doc. dr. R. Šadzevi-

čius, doc. dr. V. Grybauskienė); 

 tarptautinė konferencija ‚Hellenic Open Business Administration‘ (HOBA 2015), Graikija 

(doc. dr. V. Čiulevičienė);  

 3-ioji tarptautinė konferencija ‚Business, Economics, Marketing & Management Research‘ 

(BEMM-2015) Tunisas (doc. dr. J. Greblikaitė); 

 tarptautinė mokslinė konferencija ,Economic, Legal and Social Problems of Modern Deve-

lopment – 2015‘ Gruzija (doc. dr. D. Makutėnienė); 

 tarptautinė jaunimo mokslinė konferencija ,,Jaunimas moksle: nauji argumentai“, Rusija 

(doc. dr. D. Makutėnienė); 

 tarptautinis mokslinis kongresas EUROPEAN KONES „Powertrain and Transport Mean“, 

Lenkija (prof. dr. G. Labeckas – mokslinio komiteto narys). 



Tarptautinė ekspertinė veikla: 

2015 m. ASU darbuotojai teikė ekspertines paslaugas vertinant ES mokslinių tyrimų Horizon 

2020 (prof. dr. A. Povilaitis) projektų paraiškas. Tai pat ASU darbuotojai atliko Latvijos mokslo tarybai 

(doc. dr. A. Jasinskas), Lietuvos mokslų akademijai (prof. dr. V. Makarevičienė, prof. V. Bogužas, prof. 

dr. K. Romaneckas) pateiktų tarptautinių projektų BiodivERsA-FACCE, COST ir kt. programų paraiškų 

vertinimą ir ekspertizes.  

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

žemės ūkiui ekspertais (doc. dr. G. Vilkevičius), Lietuvos atstovais ir stebėtojų grupės nariais Europos 

technologijų platformoje „Maistas gyvybei“ (prof. dr. V. Bogužas), vykdė paraiškų stipendijai gauti verti-

nimą Vokietijos akademinių mainų tarnybai (DAAD informacinis centras Rygoje, Latvija, doc. dr. R. Zin-

kevičius), dalyvavo Europos standartų projektų komiteto veikloje (doc. dr. R. Butkus), teisėjavo pasauli-

nėse arimo varžybose Danijoje (prof. dr. V. Bogužas). 

 

2.2. Narystė tarptautinėse organizacijose 

 

ASU mokslininkai aktyviai dalyvauja tarptautinėse mokslinėse ir tinklinėse orga-

nizacijose. 2015 m. jie buvo 37 organizacijų nariais, tarybos ir valdybos nariais, atsakingai-

siais nariais, Lietuvos atstovais:  

1. Amerikos sodininkų draugija / American Society for Horticultural Plants (ASHS);    

2. Amerikos žemės ūkio ir biologinės inžinerijos asociacija / American Society of Agricultural 

and Biological Engineers (ASABE);  

3. Ankštinių augalų draugija / Legume Society (LS);  

4. Automobilių inžinierių asociacija / Society of Automotive Engineers (SAE);  

5. Azijos-Ramiojo vandenyno chemijos, biologijos ir aplinkos inžinerijos draugija / Asia-

Pacific Chemical, Biological& Environmental Engineering Society (APCBEES);  

6. Europos augalų biologų draugijų federacija / Federation of European Societies of Plant Bio-

logy (FESPB); 

7. Europos augalų selekcininkų asociacija / European Association on Plant Breeding (EUCAR-

PIA); 

8. Europos dirvožemininkų sąjunga / European Soil Sciences Association;  

9. Europos herbologų draugija / European Weed Research Society (EWRS); 

10. Europos mažosios hidroenergetikos asociacija / European Small Hydropower Association 

(ESHA); 

http://www.ashs.org/
http://www.ashs.org/
http://www.ashs.org/


11. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra / European Agency for Safety and Health at 

Work (EU-OSHA);  

12. Europos trąšų gamintojų asociacija / European Fertilizer Manufacturers Association 

(EFMA); 

13. Europos universitetų ekologinės žemdirbystės dėstytojų tinklas / European Network of 

Organic Agriculture Teachers (ENOAT); 

14. Europos žemės ūkio inžinierių asociacija / European Society of Agricultural Engineers 

(EurAgEng);  

15. ISEKI maisto draugija / ISEKI-Food Association (IFA); 

16. Japonijos herbologų draugija / Weed Science Society of Japan (WSSJ); 

17. Laisvoji tarptautinė mokslininkų natūralių medžiagų draugija / Free International Associ-

ation of Researchers on Natural Substances 09 (FIARNS09);  

18. Pasaulio artojų organizacija / World Ploughing Organisation (WPO); 

19. Pasaulinė dirvožemio ir vandens apsaugos asociacija / World Association of Soil and 

Water Conservation (WASWC); 

20. Šiaurės šalių hidrologų asociacija / Nordic Association for Hydrology (NHF);  

21. Šiaurės šalių žemės ūkio mokslininkų asociacija / Nordic Association of Agricultural 

Scientists (NJF);  

22. Tarptautinė alelopatijos draugija / International Allelopathy Society (IAS);   

23. Tarptautinė augmenijos tyrinėtojų asociacija / International Association for Vegetation 

Science (IAVS);  

24. Tarptautinė automatinio valdymo federacija / International Federation of Automatic 

Control (IFAC-LINO); 

25. Tarptautinė dirvožemininkų sąjunga / International Union of Soil Sciences (IUSS); 

26. Tarptautinė herbologų draugija / International Weed Science Society (IWSS); 

27. Tarptautinė hidrologijos mokslų draugija / International Association of Hydrological 

Sciences (IAHS); 

28. Tarptautinė medžiagų mokslo švietimo taryba / International Council on Materials Educa-

tion (ICME);  

29. Tarptautinė medžioklėtyros biologų sąjunga / International Union of Game Biologists 

(IUGB); 

30. Tarptautinė meldinės nendrinukės išsaugojimo grupė / International Aquatic Warbler 

Conservation Team; 



31. Tarptautinė miškų tyrimų organizacijų sąjunga / International Union of Forest Research 

Organizations (IUFRO); 

32. Tarptautinė sodininkystės mokslo draugija / International Society for Horticultural Sci-

ence (ISHS); 

33. Tarptautinis statistikos mokslininkų tinklas / The World of Statistics; 

34. Tarptautinė tribologų taryba / International Tribology Council (ITC);  

35. Tarptautinė žemės dirbimo tyrimų asociacija / International Soil Tillage Research Organi-

zation (ISTRO); 

36. Vokietijos akademinių mainų tarnybos DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) 

Lietuvos alumni klubas; 

37. Vokietijos inžinierių sąjunga / Verein Deutscher Inginieure (VDI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MOKSLO ŽINIŲ SKLAIDA 

 

Su vykdomais taikomaisiais tyrimais glaudžiai susijęs ASU švietėjiškos misijos vykdy-

mas. 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.   

 

3.1. Mokslo populiarinimo publikacijos 

 

Mokslo populiarinimo publikacijos. 2015 m. ASU mokslininkai publikavo 362 mokslo 

populiarinimo straipsnius įvairiuose perodiniuose leidiniuose. Mokslo populiarinimo straips-

nių tematika buvo labai įvairi ir  apėmė tokias svarbias visos šalies ir regionų raidą sąlygojan-

čias sritis kaip agroekosistemų (dirvožemio) degradacijos švelninimą; miško, vandens išteklių 

būklės gerinimą; ekosistemų bioįvairovės išsaugojimą; ekologinės žemdirbystės populiarini-

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

ir inžinerinių technologijų kūrimą; energetinių sąnaudų mažinimą; maisto kokybės poveikį 

žmonių sveikatai; tradicinių (vietos, regionų) žemės ūkio ir maisto produktų gamybos propa-

gavimą; verslo sprendimų ekonomiškumo pagrindimą; rekomendacijas apskaitos, audito ir 

mokesčių klausimais; medžioklėtvarkos sprendimus; atliekų antrinio panaudojimo 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 paveiksle. 



220 208

276

307

342
362

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2010 m 2011 m. 2012 m. 2013 m 2014 m. 2015 m

S
tr

ai
p

sn
ių

 s
k
ai

či
u

s 
v
n

t.

 

3.1.1 pav. ASU darbuotojų paskelbtų mokslo populiarinimo straipsnių skaičius 
2010–2015 m. (straipsnių skaičius vnt., neįvertinus ASU autorių indėlio) 

 

3.1. Mokslo žinių populiarinimas 

 

ASU Bandymų stotyje kiekvienais metais rengiama mokslinė–praktinė konferencija ir 

šiuolaikinių augalininkystės technologijų apžiūra „Žemdirbio vasara“. Renginio metu ūkinin-

kai, konsultantai, mokslininkai ir studentai supažindinami su Bandymų stotyje atliekamų ty-

rimų rezultatais: vyksta lauko eksperimentų apžiūra, 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 

konferencijai parenkamos aktualiausios tam laikotarpiui temos. 2015 metų mokslinei-

praktinei konferencijai ir šiuolaikinių augalininkystės technologijų apžiūrai „Žemdirbio vasara 

2015: Augalų mitybos aktualijos šiuolaikinėje žemdirbystėje“, vykusiai birželio 18 d., pasirink-

ta tema aktuali ūkininkaujantiems, nes žemės ūkio augalus reikia tręšti visada, o trąšų kainos 

nemažėja, bet didėja. Rinkoje pasirodančios naujos trąšos, nauja trąšų paskleidimo technika 

reikalauja ūkininkus, kurie nori ūkininkauti efektyviau, gaminti kokybiškesnę produkciją ma-

žinant išlaidas, mažiau teršiant aplinką, atnaujinti turimas žinias. Trąšų ir jų paskleidimo 

technikos pardavėjams reikalinga ūkininkų nuomonė apie produkciją. Todėl ASU bandymų 

stotyje kasmet aliekama nemažai tręšimo bandymų, kur tiriamos naujos trąšos ne tik intensy-

viai ūkininkaujantiems, bet ir ekologiniams ūkiams. 

 Mokslo žinių populiarinimas vykdomas ir ASU organizuojamų parodų metu bei įgyven-

dinant mokslo sklaidos projektus, pagal kuriuos skirtingų Lietuvos regionų žemdirbių ūkiuose 



diegiamos ASU mokslininkų ištirtos technologijos, organizuojamos lauko dienos ir praktiniai 

seminarai. 2015 m. moksliniuose–gamybiniuose seminaruose buvo perskaityti 306 praneši-

mai. 

4. POVEIKIO EKONOMINIAMS IR SOCIALINIAMS PROCESAMS DI-

DINIMAS, ORIENTUOJANTIS Į ŠALIES (REGIONO) PROBLEMŲ 

IDENTIFIKAVIMĄ IR SPRENDIMĄ 
 

4.1. Mokslinės veiklos orientavimas į šalyje sprendžiamas problemas  

 

Šiuolaikiška mokslinių laboratorijų infrastruktūra leidžia Universiteto mokslininkams 

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

tarptautines ir nacionalines programas, kurios atitinka pasaulines ir šalies mokslo bei techno-

logijų tendencijas. 

Universiteto poveikis regionų ir visos šalies raidai yra ryškus per taikomuosius tyrimus, 

skirtus regionuose veikiantiems užsakovams opių problemų sprendimui. Taikomųjų tyrimų 

užsakovais yra tiek verslo organizacijos, tiek valstybės ir regionų viešojo administravimo ins-

titucijos. Universitete vykdomi taikomieji tyrimai skirti agrarinio sektoriaus ir kitų giminingų 

sektorių politiniams ir strateginiams sprendimams tobulinti ir priimti. Šių tyrimų poveikį re-

gionų ir visos šalies raidai taip pat atspindi tyrimų rezultatai ir jų pritaikomumas 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 tyri-

mų 2015 m., panašiai kaip ir ankstesniais metais, buvo apie 30. 

2015 m. buvo patvirtinta nacionalinė mokslo programa „Agro-, miško ir vandens ekosis-

temų tvarumas“, kuria siekiama pažinti ir prognozuoti klimato kaitos bei intensyvaus ekosis-

temų išteklių naudojimo procesų bendruosius padarinius bei gauti naujų fundamentinių ir 

empirinių žinių su šiais padariniais susijusioms grėsmėms išvengti. Klimato kaita taip pat vei-

kia visus ekosistemų komponentus ir jų funkcijas, formuoja naujas, Lietuvos istorijoje analogų 

neturinčias aplinkos sąlygas, todėl ryškėjantys ekosistemų degradacijos reiškiniai tampa su-

dėtingi, sunkiai valdomi, juos būtina tirti kompleksiškai ir tik tokių tyrimų pagrindu priimti 

sprendimus bei siūlyti priemones. ASU mokslininkai aktyviai dalyvavo rengiant paraiškas šiai 



nacionalinei mokslo programai. 4 mokslininkų grupės, kartu su kitų Lietuvos ir užsienio 

mokslo ir studijų institucijų mokslininkais, laimėjo projektus ir galės ateinančius 3 metus 

spręsti nacionaliniu mastu Lietuvai svarbius klausimus. 

Labai svarbi universiteto veikla, padedanti spręsti regionų ir visos šalies probleminius 

klausimus yra išradimų ir naujų augalų veislių kūrimas. 2015 Universiteto mokslininkai užre-

gistravo 2 išradimus, iš kurių vienas registruotas Jungtinių Amerikos Valstijų patentų biure. 

Išradimai padaryti technologijos mokslų srityje ir skirti techninei pažangai užtikrinti. Ataskai-

tiniais metais buvo užregistruota 17 aukšto produktyvumo ir labai dekoratyvių vegetatyviai 

dauginamų skiauteručių veislių. Tai ilgo selekcinio darbo rezultatas. Sukurtos veislės prisidės 

prie šalyje intensyviai plintančios dekoratyviosios želdininkystės inovacijų. 

Su vykdomais taikomaisiais tyrimais glaudžiai susijęs Universiteto švietėjiškos misijos 

vykdymas. Įgyvendindamas mokymosi visą gyvenimą principą, organizuodamas įvairaus for-

mato mokslo populiarinimo renginius (forumus, praktines konferencijas, seminarus, diskusi-

jas, radijo ir televizijos laidas ir pan.), taip pat leisdamas mokslo populiarinimo leidinius ir 

vykdydamas publicistinę veiklą, ASU spartina naujovių sklaidą ir taip prisideda prie regionų ir 

visos šalies pažangos. Mokslo populiarinimo renginių ir publikacijų tematika apima svarbias 

visos šalies ir regionų raidą sąlygojančias sritis: agroekosistemų (dirvožemio) degradacijos 

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

permanentinės bei 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; tradicinių (vietos, 

regionų) žemės ūkio ir maisto produktų gamybos propagavimą; verslo sprendimų ekonomiš-

kumo pagrindimą; rekomendacijas apskaitos, audito ir mokesčių klausimais; medžioklėtvar-

kos sprendimus; atliekų antrinio panaudojimo galimybes; ekosistemų (miškų, vandens, dirvo-

žemio) palaikymą ir išsaugojimą, biotechnologijų energetinėms reikmėms kūrimą, kaimiškųjų 

vietovių gyvybingumo bei patrauklumo didinimą ir pan. 

Į mokslinius tyrimus, skirtus regionų ar žemės ūkio sektoriaus konkrečių organizacijų 

problemoms spręsti įtraukiami ir studentai. Tai daugiausiai atsispindi baigiamųjų darbų tem-

atikoje ir turinyje. Kasmet tokių baigiamųjų darbų atliekama apie pusę tūkstančio. 

 

 



4.2. Ekspertinė veikla – šalies socialiniam ir ekonominiam vystymui  

 

ASU mokslininkų sukaupta mokslinė kompetencija leidžia jiems sėkmingai dalyvauti ku-

riant naujus produktus, technologijas ir rengiant įvairius norminius dokumentus bei teikiant 

ekspertinę pagalbą:  

 Sukurtos organinės granuliuos pelenų trąšos; 

 Bendradarbiaujant su UAB „Agrolinija“, sukurtos skystos organinės trąšos Agrolinija-

S (patobulinta gamybos technologija) ir naujos skystos organinės trąšos Agrolinija-S 

Super; 

 Parengti Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planai 

ir priemonių programos vandensaugos tikslams pasiekti; 

 Parengtos statybos taisyklės ST120793378.05:2015 „Hidrotechninės statybos dar-

bai“; 

 Parengtos statybos taisyklės ST120793378.06:2015 „Pastatų vandentiekis ir nuota-

kynas. Lauko vandentiekis ir nuotakynas. Vandens ruošimo ir nuotekų valymo įrengi-

niai“; 

 Parengtos statybos taisyklės ST120793378.02:2015 „Tiltai, viadukai, estakados, sek-

lieji tuneliai, atraminės sienos, lynų keliai“; 

 Parengtas statybos techninio reglamento STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pa-

grindinės nuostatos“ pakeitimo projektas (pakeitimas patvirtintas aplinkos ministro 

2015 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-506); 

 Parengtos rekomendacijos „Galvijų mėšlo perdirbimas į granuliuotas organines trą-

šas, jų įtaka augalams ir dirvožemio savybėms“; 

 Parengtos rekomendacijos „Skystų organinių trąšų gamybam jų savybės ir įtaka že-

mės ūkio augalams“; 

 Parengtos rekomendacijos „Avidžių įrengimo iš medinių skydų su šiaudų užpildu te-

chniniai reikalavimai“; 

 Parengtos rekomendacijos „Avidžių iš medinių skydų su šiaudų užpildu mikroklimato 

stebėsenos rezultatų analizė ir pasiūlymai mikroklimatui gerinti“; 

 Parengti praktiniai patarimai ūkininkams „Savaeigė lietinimo technika. Charakteristi-

ka ir eksploatacija“; 

 Atlikta Plungės rajono Alsėdžių hidromazgo ant Sruojos-Lūšinės upės hidrotechnikos 

statinių ekspertizė; 



 Parengta ekspertinė išvada dėl masinio žuvų kritimo Lėvens upėje ties Pasvaliu, že-

miau Pasvalio nuotekų valyklos išleistuvo ir žalos padarytos gamtai atlyginimo; 

 Atliktas kertinės miško buveinės reakreacijos plėtros kontekste Kuršių nerijos nacio-

naliniame parke vertinimas; 

 Įvertinta gamtotvarkinių veiklų įtaka keliose Lietuvos šlapynėse; 

 Dalyvauta nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tva-

rumas“ ekspertinėje veikloje; 

 Dalyvauta sumaniosios specializacijos rengimo prioritetinės krypties „Maisto techno-

logijos ir agroinovacijos“ ekspertinėje veikloje; 

 Dalyvauta sertifikavimo organizacijos VšĮ „Ekoagros“ vertinimo veikloje; 

 Dalyvauta VĮ „Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros“ 

vertinimo veikloje; 

 Dalyvauta vandens apsaugos nuo taršos priemonių ekspertinėje veikloje; 

 Dalyvauta Lietuvos standartizacijos departamento komitetų ekspertinėje veikloje; 

 Dalyvauta LMA  ekspertinėje veikloje; 

 Dalyvauta MITA ekspertinėje veikloje; 

 Dalyvauta SKVC ekspertinėje veikloje; 

 Dalyvauta Žemės ūkio, miškininkystės , žuvininkystės, maisto gamybos sektorinių 

profesinių standartų rengimo ekspertinėje veikloje; 

 Dalyvauta Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 m. vietos plėtros strategijos 

ekspertinėje veikloje; 

 Dalyvauta Rokiškio rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 m. vietos plėtros strategi-

jos ekspertinėje veikloje; 

 Dalyvauta studijos „Akcizų mokestis Lietuvoje“ ekspertinėje veikloje. 

ASU darbuotojai dalyvavo šalies valdymo institucijų (regioninės ir vietos savivaldos ins-

titucijų, tarybų) darbo grupių, tarybų, komisijų veikloje: 

 Prezidentūros Ekonominės ir socialinės politikos darbo grupė; 

 Valstybinė lietuvių kalbos komisija 

 LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu sudaryta Europos technologijų platformos 

„Maistas gyvybei“ stebėtojų grupė; 

 Žemės ūkio mokslų taryba prie LR žemės ūkio ministerijos; 

 Visuomeninė techninė taryba prie LR žemės ūkio ministerijos; 



 Geodezijos, nekilnojamojo turto kadastro ir žemėtvarkos planavimo dokumentų ren-

gimo veikslo sritis reguliuojančių teisės aktų tobulinimo galimybėms nagrinėti visuo-

meninė taryba prie žemės ūkio ministerijos; 

 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Geodezijos ir kartografijos 

techninių reikalavimų reglamentų rengimo darbo grupė; 

 Išskirtinės kokybės produktų taryba prie LR žemės ūkio ministerijos; 

 Žemdirbių švietimo taryba prie LR žemės ūkio ministerijos; 

 KPP 2014-2020 m. stebėsenos komitetas prie LR žemės ūkio ministerijos; 

 Lietuvos  žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos stebėsenos ko-

mitetas prie žemės ūkio ministerijos; 

 Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie LR žemės ūkio ministerijos; 

 LR žemės ūkio ministerijos Pašarų mokslų komitetas; 

 LR žemės ūkio ministro įsakymu sudaryta Respublikinio rudeninio arimo konkurso 

komisija; 

 LR žemės ūkio ministro įsakymu sudaryta darbo grupė išanalizuoti žemės ūkio veiklą 

vykdančių subjektų problemas, su kuriomis jie susiduria mokėdami mokesčius ir įmo-

kas bei išsiaiškinti, kaip turėtų būti tobulinami mokesčius ir įmokas reglamentuojantys 

teisės aktai; 

 Atestavimo komisija žaliajam diplomui įgyti prie LR žemės ūkio ministerijos; 

 Medžioklės tvarkymo konsultacinė taryba prie LR aplinkos ministerijos; 

 Medžioklės trofėjų ekspertų taryba prie LR aplinkos ministerijos; 

 Nacionalinė genetinių išteklių taryba 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; 

 LR aplinkos ministerijos Raudonosios knygos komisija; 

 LR aplinkos ministerijos kolegija; 

 Generalinės miškų urėdijos prie LR aplinkos ministerijos sudaryta Lietuvos miško 

medelynų dauginamosios medžiagos auginimo optimizavimo komisija 

 Generalinė miškų urėdijos kolegija 

 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 inspekci-

jos; 

 LR žemės ūkio rūmų įgyvendinamo projekto „Nuotolinio mokymo (si) centras žem-

dirbiams ir kaimo gyventojams“ nuotolinio mokymosi sistemos sebėsenos grupė; 

 Lietuvos standartizacijos departamentas; 

 Kauno rajono ekstremalių situacijų komisija; 

 Kauno rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo fondas; 

 Kauno regiono plėtros taryba; 

 Tauragės regiono plėtros taryba; 

 Kauno rajono Akademijos seniūnija; 

 Kauno rajono vietos veiklos grupė; 

 Marijampolės apskrities teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija; 

 Lietuvos kaimo tinklas; 

 Centrinis profesinis komitetas 

 Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės, maisto gamybos sektorinis profesinis ko-

mitetas 

 Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas; 

 LEADER darbo grupė. 



5. APIBENDRINIMAS 
 

Mokslinės veiklos kokybinis ir kiekybinis plėtojimas. Pagrindinius Universiteto moks-

linės veiklos kokybės užtikrinimo principus, tvarką nustato Aleksandro Stulginskio universi-

teto mokslinės veiklos reglamentas, patvirtintas ASU senato posėdyje 2012 m. spalio 3 d. Šį 

dokumentą mokslinės veiklos kokybės užtikrinimo klausimais papildo mokslinių projektų 

atranką ir atskaitomybę už skirtą finansavimą nustatantys dokumentai, Aleksandro Stulgins-

kio universiteto kokybės vadovas, patvirtintas ASU rektoriaus 2012 m. rugpjūčio 31 d. 

įsakymu Nr. 246-KB. Mokslinės veiklos kokybės užtikrinimo veiklas Universiteto lygmeniu 

koordinuoja ir įgyvendina Mokslo skyrius.  

MOSTA vertinimas. Universiteto įgyvendinamos mokslinės veiklos kokybės užtikrinimo 

sistemos veiksmingumą parodo MOSTA  2014–2015 metais suorganizuoto mokslinės veiklos 

palyginamojo tyrimo rezultatai. Palyginamąjį tyrimą atliko pagal skirtingas mokslo sritis su-

darytos nepriklausomų tarptautinių ekstertų grupės.  Žemės ūkio mokslų vertinimas parodė, 

kad agronomijos, miškininkystės ir ekologijos mokslų kryptyse ASU turi stiprias mokslininkų 

komandas, vykdo Lietuvos mastu svarbius ir tarptautiniu mastu pripažįstamus tyrimus. Eks-

pertai teigiamai vertino šiose mokslo kryptyse ASU atliekamų tyrimų kokybę, ekonominį ir 

socialinį poveikį, vadybą ir plėtros potencialą. Labai gerai (4 balais iš 5) buvo įvertinta šiems 

tyrimams ASU turima infrastruktūra. Socialinių mokslų vertinimas atskleidė, kad ASU pagal 

vykdomus ekonomikos ir vadybos mokslinius tyrimus yra stiprūs ir nieko nenusileidžia di-

džiųjų Lietuvos universitetų mokslininkams. Pagal visus taikytus vertinimo kriterijus, t. y. ty-

rimų kokybė, ekonominis ir socialinis poveikis, infrastruktūra, vadyba, ateities potencialas 

ASU socialiniai mokslai buvo tarp pirmaujančių.  

Technologijos mokslų srityje ASU turi stiprią biosistemų inžinerijos mokslininkų ko-

mandą, kuri vykdo tiek Lietuvos, tiek ir tarptautiniu mastu reikšmingus mokslinius tyrimus. 

ASU šios krypties mokslinė veikla bendrai, kaip ir kitų krypčių, įvertinta 3 balais iš 5 galimų. 

Tokį įvertinimą iš viso gavo 7 iš 13 technologijos mokslų tyrimus atliekančių vertinamųjų vie-

netų. Likę 6 vienetai buvo įvertinti 2 balais iš 5 galimų. Ekspertai aukščiausiu balu (4) iš visų 

universitetų įvertino ASU biosistemų inžinerijos mokslinių tyrimų vadybą, apimant karjeros 

perspektyvas ir žmogiškųjų išteklių valdymą. Ketvertu taip pat buvo įvertinta ir tarptautiniu 

mastu konkurencinga mokslinių tyrimų infrastruktūra, sudaranti sąlygas atlikti aukšto lygio 

mokslinius tyrimus, bendradarbiauti tarptautiniu mastu. 



2015 m. naujų pasirašytų ir tęstinių vykdomų mokslinių projektų skaičius, tiek ir moks-

linių tiriamųjų darbų finansavimo apimtys, lyginant su ankstesniais 2014 m., buvo panašios. 

Šiais metais ASU dėstytojai ir mokslo darbuotojai vykdė 134 (2014 – 144, 2013 m. – 122, 

2012 m. – 130) mokslinius tiriamuosius projektus, sudaryta mokslo projektų ir paslaugų su-

tarčių už 1,888 mln. Eur (2014 m. – 1,820 mln. Eur, 2013 m. – 1,336 mln. Eur; 2012 m. – 1,299 

mln. Eur). Vidutiniškai per pastarųjų keturių metų laikotarpį ASU sudaroma mokslo projektų 

ir paslaugų sutarčių už 1,586 mln. Eur, o mokslinių projektų lėšos, tenkančios vienam sąlygi-

niam mokslininko etatui, 2015 m. ASU padaliniuose buvo vidutiniškai 17,2 tūkst. Eur, t y. ne-

žymiai didesnės negu 2014 m. (16,7 tūkst. Eur.), o lyginant su 2013 m. (12,3 tūkst. Eur), buvo 

didesnės beveik 40 %. Pagrindiniai mokslinių projektų užsakovai yra Žemės ūkio ministerija, 

Lietuvos mokslo taryba, kitos Lietuvos valstybinės institucijos, tarptautiniai fondai ir Lietuvos 

ūkio subjektai.  

ASU mokslininkai 2015 m. aktyviai dalyvavo rengiant paraiškas tarptautiniams projek-

tams pagal HORIZON 2020 programą (13 paraiškų, iš jų 6-ių ASU buvo koordinatorius), COST 

(3) ir kitas tarptautines programas (EuroStars 2, Erasmus +, Baltijos jūros regiono ir t.t.). 

Dauguma paraiškų buvo įvertintos pakankamai gerai, tačiau dėl didelio konkurso ir nedidelio 

finansuotinų projektų skaičiaus, ne visoms ASU teiktoms paraiškoms pavyko laimėti ir gauti 

finansavimą. 2015 m. finansavimas skirtas 3 HORIZON 2020 tarptautiniams mokslo projek-

tams įvairiomis miškininkystės tematikoms. Norint toliau intensyvinti ASU dėstytojų ir moks-

lo darbuotojų dalyvavimą tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose iškyla nauji iššūkiai 

susiję su tyrėjų ištekliais, pasiekto MTEP projektų ir paslaugų lygio išlaikymu.  

2015 metais buvo užregistruoti 2 Aleksandro Stulginskio universitetui priskiriami išra-

dimai. Galima pasidžiaugti, kad po kelių metų pertraukos prof. J. Padgursko komandai vėl pa-

vyko užregistruoti ir gauti JAV patentų biuro patvirtintą patentą. Prof. Gliožeris ir doc. A. Ta-

mošiūnas 2015 metais sukūrė ir užregistravo 17 aukšto produktyvumo ir labai dekoratyvių 

vegetatyviai dauginamų skiauteručių veislių. 

Ataskaitiniais metais parengtos ir išleistos 9 monografijos ir jų (knygų) skyriai, paskelbti 

809 straipsniai, iš jų 157 – ISI leidiniuose, 113 – kitose tarptautinėse duomenų bazėse (TDB) 

referuojamuose leidiniuose. ISI Web of Science su citavimo indeksu mokslinių straipsnių, ku-

riuose bent vienas autorius yra ASU dėstytojas arba mokslo darbuotojas, 2015 m. padidėjo 

apie 10 %, lyginant su ankstesniais metais (2015 m. – 79, 2014 m. – 70, 2013 m. – 71, 2012 – 

73, 2011 – 62). Pastaraisiais metais vis daugiau straipsnių publikuojama ISI WOS žurnaluose, 

kurių citavimo indeksas aukštesnis negu 1,0.  Jeigu 2011 m. tokių straipsnių buvo 9, tai 2015 



metais – 29. Bendras ASU ir LŽŪU (iki 2011 m.) mokslinių straipsnių citavimas Thomson Reu-

ters Web of Science duomenų bazėje kasmet nuolat didėja (2015 m. – 456, 2014 m. – 418, 

2013 m. – 387 citavimai). 

2015 m. pradėti nauji MTEP tyrimai dviejose mokslinių tyrimų kryptyse. Šiais metais, 

bendradarbiaujant su penkiomis gyvulių veislininkystės srityje veikiančiomis įstaigomis, ati-

darytas Gyvulininkystės selekcijos, veislinės vertės nustatymo ir sklaidos centras. Šio centro 

veiklai įsigyta laboratorinės įrangos už beveik 1,2 mln. Eur. 2015 m. taip pat įkurtas ASU Ak-

vakultūros centras, suremontuotose laboratorijose sumontuotos ir pradėtos eksploatuoti mo-

komosios – mokslinės įvairių žuvų veisimo ir auginimo uždaros recirkuliacinės sistemos, įsi-

gyta įvairi vandens parametrų matavimo įranga, žuvų hipofizės išgavimo ir subrendusių žuvų 

lyties nustatymo įranga bei kita MTEP ir studijų vykdymui reikiama įranga. 

2015 m. duris atvėrė ASU teritorijoje pastatytas slėnio ,,Nemunas“ poreikiams tarnau-

siantis Komunika-vimo ir technologijų perdavimo centras su verslo inkubatoriumi, eukarioti-

nių organizmų biotestavimo laboratorija, maisto žaliavų technologine laboratorija. 

ASU, kartu su kitomis mokslo ir studijų institucijomis rengia mokslininkus 8 mokslo 

kryptyse: Vadyba, Ekonomika, Ekologija ir aplinkotyra, Agronomija, Miškotyra, Aplinkos inži-

nerija, Mechanikos inžinerija, Transporto inžinerija. Galima pasidžiaugti, kad 7-iose mokslo 

kryptyse buvo parengtos ir sėkmingai apgintos daktaro disertacijos. Po labai ilgos pertraukos 

vėl apginta Mechanikos inžinerijos ir pirmą kartą Universitete Transporto inžinerijos diderta-

cijos. 2015 m. gruodžio 31 d. Universitete iš viso studijavo 89 doktorantai. Šiais metais buvo 

priimta 20 doktorantų, iš kurių 11 finansuojama iš valstybės biudžeto, 4 – iš ES struktūrinių 

fondų, 4 – iš ASU proveržio fondo lėšų ir 1 – savo lėšomis.  

2015 m. doktorantūros studijas baigė 10 doktorantų, iš jų laiku (per 4 metus, ištęstinių 

studijų – 6 metus) daktaro disertacijas parengė ir sėkmingai apgynė 8 doktorantai. Tai ženk-

lus doktorantūros studijų efektyvumo pagerėjimas, nes ankstesniais metais baigusių ir laikų 

apygynusių doktorantų santykis būdavo ženkliai blogesnis. Tai buvo vienas iš ankstesniame 

Universiteto vertinime išryškėjusių trūkumų, kurį buvo reikalinga nedelsiant gerinti. Šie re-

zultatai rodo, kad pasikeitusi doktorantūros mokyklų sistema ir doktorantūros studijų efekty-

vumo kontrolė, pagerėjusios mokslinės infrastruktūros sąlygos ir suaktyvėjęs universiteto 

mokslininkų dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, leido ženkliai page-

rinti doktorantūros studijų efektyvumą. Ataskaitiniais metais, be jau anksčiau minėtų, dar 4 

ASU disertacijos buvo apgintos per penktus metus ir 4 disertacijas apgynė LAMMC doktoran-

tai. 



2015 m. pasižymėjo aktyvia studentų moksline veikla, buvo laimėta 10 LMT organizuo-

jamų studentų mokslinių tyrimų ir mokslinių praktikų konkursai. Kaip ir kasmet, 2015 m. 

studentų mokslinėje konferencijoje „Jaunasis mokslininkas 2015“ buvo perskaityta virš 240 

pranešimų ir paskelbta mokslinių straipsnių. Konferencijoje dalyvavo ir užsienio šalių studen-

tai, studijuojantys ASU.  

 

 

 

 

 

 

 



PRIEDAI 

1 PRIEDAS.  AKTYVIAUSI ASU MOKSLININKAI 
(Žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslų sričių mokslininkai per pastaruosius 5 metus paskelbę ne 

mažiau 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 2011–2015 m. 

Straipsniai 
ISI (WOS) 

leidiniuose 
su IF 

Straipsniai 
kituose ISI 
leidiniuose 

Straipsniai 
TDB leidi-

niuose 

Straipsniai 
kituose 

leidiniuose 

Žemės ūkio mokslų sritis 

1. Pavelas Duchovskis  Prof. habil. dr. 24 10 23 2 

2. Vidmantas Stanys Prof. habil. dr. 15 17 9 - 

3. Kęstutis Romaneckas Prof. dr. 13 6 18 21 

4. Vitas Marozas Prof. dr. 11 9 5 11 

5. Gintautas Mozgeris Prof. dr. 11 4 1 17 

6. Zenonas Dabkevičius Prof. habil. dr. 11 - 2 3 

7. Elvyra Jarienė Prof. dr. 10 3 3 36 

8. Vigilijus Jukna Prof. dr. 9 9 5 9 

9. Honorata Danilčenko Prof. dr. 9 3 3 36 

10. Algirdas Augustaitis Prof. dr. 6 4 - - 

11. Natalija Burbulis Prof. dr. 8 2 5 4 

12. Alfas Pliūra Prof. dr. 8 - 2 - 

13. Darius Danusevicius Prof. dr. 7 5 4 6 

14. Aušra Blinstrubienė Prof. dr. 7 2 4 1 

15. Rimantas Velička Prof. habil. dr. 6 7 11 15 

16. Gediminas Brazaitis Prof. dr. 6 7 6 12 

17. Petras Rupšys Prof. dr. 6 4 8 7 

18. Edmundas Petrauskas Doc. dr. 6 2 9 5 

19. Aušra Marcinkevičienė Prof. dr. 6 - 10 20 

20. Rita Pupalienė Doc. dr. 5 1 9 17 

21. Edmundas Bartkevičius Prof. dr. 5 6 8 8 

22. Vaclovas Bogužas Prof. dr. 5 - 3 22 

23. Simas Gliožeris Prof. dr. Sukurta 37 skiauteručių veislės 

Biomedicinos mokslų sritis 

1. Ligita Baležentienė Vyriaus. m.d. dr. 23 18 20 18 

2. Violeta Gražulevičienė Doc. dr. 8 - 2 6 

Technologijos mokslų sritis 

1. Violeta Makarevičienė Prof. dr. 23 7 11 20 

2. Egidijus Šarauskis Prof. dr. 17 3 21 6 

3. Juozas Padgurskas Prof. dr. 15 6 2 37 

4. Vida Malienė Prof. dr. 14 7 6 - 

5. Eglė Sendžikienė Vyresn. m.d. dr. 14 3 6 20 

6. Arvydas Povilaitis Prof. dr. 12 2 2 - 

7. Algirdas Jasinskas Vyriaus. m.d. dr. 11 8 31 13 

8. Petras Punys Prof. dr. 10 - 2 - 

9. Dainius Steponavičius  Prof. dr. 9 7 8 8 

10. Raimundas Rukuiža Doc. dr. 9 2 1 11 

11. Milda Gumbytė Dr. 8 4 7 19 

12. Algirdas Janulevičius Doc. dr. 8 - 10 2 

13. Audrius Žunda Doc. dr. 7 3 1 13 

14. Vytenis Jankauskas Prof. dr. 7 2 2 7 



Eil. 
Nr. 

Vardas, pavardė 
Mokslo vardas, 
mokslo laipsnis 

Parengta straipsnių 2011–2015 m. 

Straipsniai 
ISI (WOS) 

leidiniuose 
su IF 

Straipsniai 
kituose ISI 
leidiniuose 

Straipsniai 
TDB leidi-

niuose 

Straipsniai 
kituose 

leidiniuose 

15. Eglė Jotautienė Prof. dr. 5 2 9 5 

16. Stasys Slavinskas  Prof. dr. 5 1 18 7 

17. Gediminas Pupinis Doc. dr. 5 - 7 2 

Socialinių mokslų sritis 

1. Vilija Aleknevičienė Prof. dr. 4 7 11 - 

2. Sigitas Daukilas Prof. dr. 3 3 12 8 

3. Vilma Atkočiūnienė Prof. dr. 2 4 15 6 

4. Audrius Gargasas Prof. dr. 2 2 18 4 

5. Astrida Miceikienė Prof. dr. 1 3 10 8 

6. Jan Žukovskis  Doc. dr. - 4 17 15 

7. Vladzė Vitunskienė Prof. dr. - 4 9 - 

8. Daiva Makutėnienė Doc. dr. - 3 6 4 

9. Asta Raupelienė Prof. dr. - 3 1 5 

10. Bernardas Vaznonis Doc. dr. - 2 7 - 

11. Danutė Zinkevičienė Prof. dr. - 2 5 2 

12. Neringa Stončiuvienė Prof. dr. - 1 8 2 

13. Vytautas Pilipavičius Doc. dr. - 1 6 3 

14. Vida Čiulevičienė Doc. dr. - 1 3 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 PRIEDAS.  2015 METAIS LAIMĖTI LMT STUDENTŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ (MOKSLINIŲ PRAKTI-

KŲ) KONKURSAI 

Eil. 

Nr. 

Studento vardas, 

pavardė 

Fakultetas, kursas, 

studijų programa 

Projekto 

trukmė 

Vadovo vardas, 

pavardė 

Mokslinių tyrimų 

(mokslinės prakti-

kos) atlikimo vieta 

1. Ieva Čepaitė KTU, Cheminės te-

chnologijos fakulte-

tas, III kursas, Pra-

moninė biotechnolo-

gija 

2015 03 02 

2015 06 02 

Milda Gumbytė Aplinkos ir ekologi-

jos instituto Aplin-

kos technologijos 

cheminių ir bio-

cheminių tyrimų 

laboratorija 

2. Mantas Kačiušis AF, I kursas, Augalų 

biologija ir selekcija 

2015 03 02 

2015 06 02 

Raimondas 

Kreivaitis 

Jėgos ir transporto 

mašinų inžinerijos 

institutas 

3. Miglė Navašins-

kaitė 

AF, I kursas, Maisto 

žaliavų kokybė ir 

sauga 

2015 03 02 

2015 06 02 

Eglė Sendži-

kienė 

Aplinkos ir ekologi-

jos instituto Aplin-

kos technologijos 

cheminių ir bio-

cheminių tyrimų 

laboratorija 

4. Justina Vaidžiuly-

tė 

AF, II kursas, Agro-

nomija 

2015 03 02 

2015 06 02 

Rimantas Ve-

lička 

Bandymų stotis 

5. Gabija Saveikytė EVF, II kursas, Ap-

skaita ir finansai 

2015 03 02 

2015 06 02 

Astrida Micei-

kienė 

Ekonomikos, ap-

skaitos ir finansų 

institutas 

6. Nerijus Sidabras MEF, magistratūros I 

kursas, Miškininkys-

tė 

2015 03 02 

2015 06 02 

Algirdas Au-

gustaitis 

Miškotvarkos ir 

medienotyros ins-

titutas 

7. Kęstutis Bagdo-

nas 

MEF, I kursas, Miški-

ninkystė 

2015 03 02 

2015 06 02 

Algirdas Au-

gustaitis 

Miškotvarkos ir 

medienotyros ins-

titutas 

8. Žygimantas Rau-

duvė 

ŽŪIF, III kursas, Že-

mės ūkio inžinerija ir 

vadyba 

2015 03 02 

2015 06 02 

Egidijus Ša-

rauskis 

Žemės ūkio inžine-

rijos ir saugos ins-

titutas 

9. Agnė Pazareckai-

tė 

AF, III kursas, Maisto 

žaliavų kokybė ir 

sauga 

2015 03 02 

2015 06 02 

Ernestas Za-

leckas 

Aplinkos ir ekologi-

jos instituto Aplin-

kos technologijos 

cheminių ir bio-

cheminių tyrimų 

laboratorija 

10. Vesta Pantelejen-

kovaitė 

AF, III kursas, Agro-

nomija 

2015 03 02 

2015 06 02 

Kęstutis Ro-

maneckas 

Agroekosistemų ir 

dirvožemio mokslų 

institutas 

 



3  PRIEDAS.  2015 METAIS UNIVERSITETE APGINTOS DAKTARO DISERTACIJOS 
Eil. 
Nr.  

Vardas,  
pavardė  

Gynimo 
data  

Mokslo sritis,  
kryptis  

Doktoran-
to  institu-

cija 

Disertacijos  
pavadinimas 

Mokslinis vado-
vas, tarybos pir-

mininkas  
1. Ingrida Ver-

bylienė 

2015 

01 23 

Žemės ūkio, 

agronomija 

LAMMC 

Vokės 

filialas 

Agropriemonių 

įtaka cheminių 

elementų migraci-

jai priesmėlio iš-

plautžemyje 

Habil. dr. Liud-

mila Tripolskaja, 

Dr. Sigitas La-

zauskas 

2. Danutė Jab-

lonskytė-

Raščė 

2015 

01 23 

Žemės ūkio, 

agronomija 

LAMMC 

Joniškė-

lio ban-

dymų 

stotis 

Paprastųjų ir spel-

ta kviečių produk-

tyvumo ir kokybi-

nių rodiklių for-

mavimosi dėsnin-

gumai ekologinės 

žemdirbystės są-

lygomis 

Dr. Audronė 

Mankevičienė, 

Prof. habil. dr. 

Zenonas Dabke-

vičius 

3. Egidijus Ka-

siulis 

2015 

06 03 

Technologijos, 

aplinkos inži-

nerija 

ASU 

VŪŽF 

Jūros bangų ener-

getinių išteklių 

vertinimas Balti-

jos jūros priekran-

tėje ties Klaipėda 

Prof. dr. Petras 

Punys, 

Prof. dr. Egidijus 

Šarauskis  

4. Jurgita Za-

leckienė 

2015 

06 12 

Socialiniai, 

vadyba 

ASU EVF Ūkininko ūkio di-

versifikacijos 

sprendimo priė-

mimas 

Prof. dr. Vilma 

Atkočiūnienė, 

Prof. dr. Alvydas 

Baležentis 

5. Edita Ma-

žuolytė-

Miškinė 

2015 

06 19 

Žemės ūkio, 

agronomija 

ASU AF Biogeninių augimo 

stimuliatorių po-

veikis vasariniams 

miežiams skirtin-

go drėgmės reži-

mo sąlygomis  

Doc. dr. Irena 

Pranckietienė, 

Prof. habil. dr. 

Rimantas Velička  

6. Rytis Zizas 2015 

07 03 

Žemės ūkio, 

miškotyra 

LAMMC 

Miškų 

institutas 

Miško struktūros 

įtaka kurtinių (Te-

trao urogallus L.) 

buveinių pasirin-

kimui ir pasiskirs-

tymui Baltijos jū-

ros pietryčių re-

gione  

Prof. dr. Gedimi-

nas Brazaitis, 

Dr. Virgilijus Ba-

liuckas  

 

7. Aušra Čip-

lienė 

2015 

08 27 

Technologijos, 

aplinkos inži-

nerija 

ASU  ŽŪ-

IF 

Saulės energijos 

naudojimas vais-

tinių-prieskoninių 

augalų džiovinimo 

technologijose 

Prof. dr. Algirdas 

Raila, 

Prof. dr. Arvydas 

Povilaitis 



8. Vidas Da-

manauskas 

2015 

09 24 

Technologijos, 

aplinkos inži-

nerija 

ASU  ŽŪ-

IF 

Vidutinės galios 

MFWD traktorių 

eksploatacinių ir 

aplinkosauginių 

rodiklių gerinimas 

įvertinant padan-

gų deformacijas  

Doc. dr. Algirdas 

Janulevičius, 

Prof. dr. Arvydas 

Povilaitis 

9. Vida Dab-

kienė 

2015 

10 16 

Socialiniai, 

ekonomika 

ASU EVF Šeimos ūkių san-

tykinio darnumo 

vertinimas naudo-

jant Ūkių apskai-

tos duomenų tink-

lo duomenis 

Prof. dr. Vlada 

Vitunskienė, 

Prof. dr. Astrida 

Miceikienė 

10. Jurgita Ba-

ranauskienė 

2015 

11 06 

Socialiniai, 

ekonomika 

ASU EVF Viešųjų investicijų 

projektų kuriamos 

socialinės naudos 

kompleksinis ver-

tinimas 

Prof. dr. Vilija 

Aleknevičienė, 

Prof. habil. dr. 

Zigmas Lydeka 

11. Darius Ka-

valiauskas 

2015 

12 11 

Žemės ūkio, 

miškotyra 

ASU MEF Genetic structure 

and genetic diver-

sity of Scots pine 

(Pinus sylvestris L.) 

populations in 

Lithuania 

Prof. dr. Darius 

Danusevičius, 

Prof. dr. Gedimi-

nas Brazaitis 

12. Edita Jukne-

vičienė 

2015 

12 14 

Žemės ūkio, 

agronomija 

ASU AF Biodinaminių pre-

paratų poveikis 

dirvos savybėms, 

didžiųjų moliūgų 

vaisių derliui ir 

kokybei 

Prof. dr. Honora-

ta Danilčenko, 

Prof. habil. dr. 

Rimantas Velička 

13. Diana Mar-

čiulynienė 

2015 

12 17 

Žemės ūkio, 

miškotyra 

LAMMC 

Miškų 

institutas 

Grybo Hymenos-

cyphus fraxineus 

skirtingos kilmės 

populiacijų savy-

bės ir paprastojo 

uosio jautrumas 

ligos sukėlėjui 

Dr. Vaidotas Ly-

gis, 

Dr. Virgilijus Ba-

liuckas  

14. Kristina Vai-

tauskienė 

2015 

12 18 

Technologijos, 

mechanikos 

inžinerija 

ASU  ŽŪ-

IF 

Juostinio žemės 

dirbimo mašinos 

darbo parametrų 

tyrimas 

Prof. dr. Egidijus 

Šarauskis, 

Prof. habil. dr. 

Vytautas 

Ostaševičius 

15. Rasa Pakel-

tienė 

2015 

12 18 

Socialiniai, 

vadyba 

ASU EVF Kaimiškų vietovių 

vystymo sinergijos 

Prof. dr. Vilma 

Atkočiūnienė, 



potencialo stipri-

nimas 

Prof. dr. Alvydas 

Baležentis 

16. Tomas Mic-

kevičius 

2015 

12 28 

Technologijos, 

transporto in-

žinerija 

ASU ŽŪIF Dyzelino ir biode-

galų mišinių savy-

bių įtaka „Com-

mon Rail“ siste-

mos įpurškimo 

procesui 

Prof. dr. Stasys 

Slavinskas, 

Prof. dr. Saugir-

das Pukalskas 

 

 


