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1. MOKSLINĖS VEIKLOS KOKYBINIS IR KIEKYBINIS PLĖTOJIMAS, IN-

TEGRUOJANTIS MOKSLINIUS TYRIMUS STUDIJOMS IR DOKTORAN-

TŪRĄ, FUNDAMENTINIUS IR TAIKOMUOSIUS TYRIMUS 
 

1.1. Mokslinės veiklos organizavimo sistema 

 

Mokslinę veiklą vykdo fakultetai, studijų ir mokslo institutai ir jų padaliniai, Bandymų stotis, 

mokslininkų grupės bei pavieniai mokslininkai. Savarankiškų Universiteto mokslo institutų mokslinę 

veiklą reglamentuoja jų tarybose priimti mokslinės veiklos nuostatai. Universiteto mokslo institutams, 

Bandymų stočiai ir mokslinėms laboratorijoms mokslinė veikla yra pagrindinė. 

Universiteto mokslinės veiklos strategines gaires nustato Senato Mokslo komitetas. Mokslinę 

veiklą Universitete organizuoja prorektorius atsakingas už mokslą, o administruoja - mokslo skyrius. 

Vadovaudamiesi nuostata, kad moksliniai tyrimai ir jais grįstos studijos yra Universiteto veiklos pa-

grindas, Universiteto dėstytojai moksliniams tyrimams skiria ne mažiau kaip trečdalį savo pagrindinio 

darbo laiko.  

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

mentinę plėtrą, dalyvauja šalies ir tarptautinėse programose bei projektuose, publikuoja ir kitaip sklei-

džia visuomenei mokslinės veiklos rezultatus. 

ASU mokslinės veiklos kryptingumas. Universitetas, įgyvendindamas savo misiją, vertindamas 

naujausias mokslo tendencijas, šalies darnaus vystymosi iššūkius mokslui, užtikrindamas mokslo ir 

studijų vienovę, daug metų nuosekliai ir kryptingai plėtoja biomedicinos, technologijos, žemės ūkio ir 

socialinių mokslų fundamentinius, taikomuosius tyrimus, užsiima eksperimentine (socialine, kultūrine) 

plėtra. 

Pagrindinės fundamentinių tyrimų kryptys: 

 Aplinkos (oro, vandens, dirvožemio, ekosistemų) ir žemės ūkio produktų kokybė;  

 Agrobiotechnologijos, augalų veislių kūrimas ir jų genetinio potencialo įvertinimas; 

 Tausojamosios žemės, miško ir vandens ūkio technologijos, tvarus išteklių panaudojimas;  

 Biomasės energetika, cheminiai ir biotechnologiniai procesai; 

 Darnus žemės ūkio ir kaimo vystymasis. 

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

Biomedicinos mokslų sritis: 

 Aplinkos (dirvožemis, oras, vanduo, augmenija) kokybės tyrimai; 

 Gamtinių ir antropogeninių ekosistemų biologinė įvairovė, struktūra, tvarumas ir pokyčiai 

klimato kaitos ir žmogaus poveikio sąlygomis; 

 Laukinių gyvūnų populiacijų tyrimai; 



 

 Šiuolaikiniai nuotolinių tyrimų, erdvinės analizės bei modeliavimo metodai taikomuosiuo-

se gamtos moksluose. 

Socialinių mokslų sritis: 

 Apskaitos ir finansų sistemų tyrimai; 

 Darnus žemės ūkio ir kaimo vystymas; 

 Konkurencingumas ir vystymosi darnumas maisto ir pluošto grandinėje;  

 Kaimo verslų ir jų infrastruktūros organizacijų vadyba;  

 Kaimo vietovių integruotas vystymas; 

 Žemės ūkio ir kaimo plėtros viešojo administravimo sistemos. 

Technologijos mokslų sritis: 

 Atsinaujinantys energetiniai ištekliai (biokuras, biodegalai, hidroenergetika); 

 Biomasės inžinerija ir energetiniai procesai biotechnologijose; 

 Taršos poveikio vertinimas, prognozavimas ir prevencinių priemonių optimizavimas van-

dens ekosistemų būklei gerinti; 

 Vandentvarkos priemonių optimizavimas besikeičiančių klimato sąlygų, hidrologinių po-

kyčių ir naujų žemės ir miškų ūkio technologijų kūrimo kontekste; 

 Žemės ūkio technika ir technologijos bei jų poveikis aplinkai. 

Žemės ūkio mokslų sritis: 

 Ateities miškų, tenkinančių daugiatikslius poreikius, formavimas išnaudojant ir pritaikant miško 

medžių genetinį polimorfizmą, adaptyvumą ir atsparumą klimato kaitos sąlygomis;  

 Agroekosistemų tvarumo didinimas ir ekologinis intensyvinimas; 

 Aplinką ir išteklius tausojančių bei konkurencingų agrotechnologijų kūrimas;  

 Augalų genetinio potencialo didinimas darnoje su aplinka; 

 Medynų našumo, augimo eigos modeliavimas, medienos ruošos technologijos ir medienos 

kokybė; 

 Saugaus maisto ir inovatyvių pramonės produktų gamybai tinkančių žaliavų kūrimas. 

Motyvavimo sistema. ASU dėstytojams ir mokslo darbuotojams už svarbius ir didelius darbus 

mokslinėje ir metodinėje veikloje taikoma motyvavimo sistema. Dėstytojai ir mokslo darbuotojai, už-

imantys pareigas konkurso būdu ir atitinkantys nustatytus pirmojo arba antrojo lygio reikalavimus 

mokslinei ir metodinei veiklai, gali gauti tarnybinio atlyginimo priedus. 2011 metais priedai buvo mo-

kami 86 dėstytojams ir mokslo darbuotojams, iš kurių 5 asistentams ir jaunesniesiems mokslo darbuo-

tojams, 9 lektoriams ir mokslo darbuotojams, 49 docentams ir vyresniesiems mokslo darbuotojams, 23 

profesoriams ir vyriausiesiems mokslo darbuotojams.  



 

Kiekvienais metais organizuojamas Universiteto mokslo darbų konkursas, kurio nugalėtojai ap-

dovanojami diplomais, piniginėmis premijomis, rektoriaus padėkos raštais. 

Studentų mokslinės veiklos motyvavimui, kiekvienais metais Universitete organizuojamos stu-

dentų mokslinės konferencijos metu atrenkami kiekvienos sekcijos geriausi moksliniai pranešimai ir 

darbai, kurių autoriai apdovanojami diplomais ir skatinamosiomis stipendijomis. 2011 metais buvo 

apdovanoti 48, 2010 m. – 48, 2009 m. – 51 ir 2008 m. – 51 skirtingų studijų programų studentai. 

Parengti dokumentai. 2011 metais buvo parengti ir Senate patvirtinti Universiteto ir Lietuvos 

agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Agronomijos ir Miškotyros krypčių mokslo doktorantūrų 

reglamentai, nustatantys doktorantūros studijų, doktoranto mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo, gy-

nimo ir mokslo daktaro laipsnio suteikimo tvarką ASU ir LAMMC agronomijos ir miškotyros krypty-

se, kuriose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija suteikė bendrą doktorantūros teisę. 

ASU mokslininkai kartu su kitų universitetų (KTU, LEI, VDU, VGTU) atstovais dalyvavo rengiant 

Aplinkotyros ir ekologijos, Ekonomikos, Vadybos ir administravimo, Mechanikos inžinerijos, Trans-

porto inžinerijos, Aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslo krypčių doktorantūros reglamentus.  

2011 metais parengtas Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektų 

rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas, kuris nustato Universiteto tarptautinių, nacionalinių, ūkio ir kt. 

subjektų užsakymu mokslinių tyrimų projektų inicijavimo, paraiškų rengimo, pasirašymo, registravimo, 

vykdymo, sklaidos ir stebėsenos tvarką; ASU biudžeto lėšų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socia-

linės, kultūrinės) plėtros veiklai fakultetams ir institutams skyrimo tvarkos aprašas. 

 

1.2. Moksliniai fundamentiniai ir taikomieji tyrimai, 
eksperimentinė plėtra 

 

 

Nacionalinės programos ir projektai. 2011 metais Lietuvos mokslo taryba rėmė 3 Universiteto 

mokslininkų vykdomus nacionalinės mokslo programos „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ 

projektus ir 1 nacionalinės mokslo programos „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus povei-

kis“ projektą: 

Nacionalinė mokslo programa „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“:  

 Agrarinės politikos poveikis kaimo gyventojų pajamoms ir jų diferenciacijai (2010-2011 m., 

vadovė prof. dr. V. Vitunskienė);  

 Darnus ir subalansuotas darbo vietų vystymas Lietuvos kaimiškuose regionuose (2010-2011 

m., vadovė doc. dr. A. Raupelienė); 

 Kaimo gyventojų verslinės iniciatyvos ir motyvacijos dirbti didinimo galimybių tyrimas (2011-

2012 m., vadovė doc. dr. A. Astromskienė). 



 

Nacionalinė mokslo programa „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“:  

 Svetimkraščių medžių įtaka miško bendrijų biologinei įvairovei, struktūrai ir tvarumui (2010-

2011 m., vadovas doc. dr. V. Marozas). 

Universiteto mokslininkai 2011 m. Lietuvos mokslo tarybai pateikė 23 mokslininkų grupių parai-

škas, iš kurių tik viena buvo sėkminga. Panaši tendencija buvo ir 2010 metais, kuomet Universiteto 

mokslininkai pateikė 24 paraiškas, tačiau nei viena paraiška, dalyvavusi šios grupės konkurse, nelai-

mėjo.  

Mokslo projektų lėšos. 2011 metais Universiteto mokslininkai vykdė 79 mokslinius tiriamuosius 

projektus už 3,107 mln. Lt. (1.2.1 lent., 1.2.1 pav.). Pagrindiniai mokslinių projektų užsakovai 2011 

metais buvo Lietuvos mokslo taryba (721,2 tūkst. Lt) ir kitos Lietuvos valstybinės institucijos (1220,67 

tūkst. Lt). Didžiausią dalį kitų valstybinių institucijų užsakymuose sudarė vykdyti parodomųjų bandy-

mų projektai pagal KP 2007-2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo 

veikla“ veiklos sritį „Žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos 

sklaida“. Parodomųjų bandymų vykdyta už 1033,3 tūkst. Lt. Daugiausia mokslinių tyrimų atliekama 

ūkio subjektų užsakymu, tačiau tai dažniausiai yra projektai, kurių vidutinė sutarties suma neviršija 10 

tūkst. Lt (tik sutarties su UAB „Kustodija“ projekto lėšų suma viršijo 100 tūkst. Lt). 

1.2.1 lentelė. 2011 metais vykdytų mokslo projektų skaičius, lėšos ir užsakovai 

Užsakovai Lėšų suma 

tūkst. Lt 

Vykdytų mokslo 

projektų skaičius 

Aplinkos ministerija  53,28 5 

Žemės ūkio ministerija  137,08 6 

Lietuvos mokslo taryba  721,20 9 

Tarptautiniai fondai ir kiti užsienio subjektai  427,85 10 

Kiti Lietuvos ūkio subjektai  300,80 19 

Savivaldybių administracijos  244,75 10 

Kitos Lietuvos valstybinės institucijos * 1220,67 19 

Iš viso 3106,91 79 

* - kartu su parodomųjų bandymų projektais 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“. Su-

tartys pasirašytos su NMA.  
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1.2.1 pav. Mokslo projektų užsakovai 

 

2011 metais ženkliai sumažėjo mokslinių darbų finansavimas iš Aplinkos ministerijos ir Žemės 

ūkio ministerijos (1.2.2 pav.). Lyginant su ankstesnių metų rezultatais, atrodome labai kukliai. Didžiausią 

Lietuvos mokslo tarybos lėšų dalį sudaro lėšos iš nacionalinių mokslo programų - „Socialiniai iššūkiai 

nacionaliniam saugumui“ ir „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“. 
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1.2.2 pav. Užsakomųjų mokslo darbų finansavimo dinamika 2007–2011 metais 

Daugiausia mokslinių projektų 2011 metais vykdė Miškų ir ekologijos fakulteto mokslininkai, iš 

viso už 837 tūkst. Lt (1.2.3 pav.). Nedaug nuo jų atsiliko Agronomijos fakulteto bei Aplinkos instituto 

mokslininkai: atitinkamai už  755 tūkst. Lt ir 621 tūkst. Lt.  
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1.2.3 pav. Mokslinių projektų lėšos Universiteto padaliniuose 

Pagal mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbų apimtis, tenkan-

čias vienam sąlyginio mokslininko etatui, pirmauja Miškų ir ekologijos fakultetas (61,9 

tūkst.Lt/etatui), Aplinkos institutas (49,7 tūkst. Lt/etatui) bei Agronomijos fakultetas (48,1 tūkst. 

Lt/etatui). Vidutinis Universiteto mokslinių tyrimų apimčių finansinis rodiklis – 24,1 tūkst. Lt/etatui 

(1.2.4 pav.). 
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1.2.4  pav. Mokslinių projektų lėšos, tenkančios vienam sąlyginiam mokslininko etatui Universi-

teto padaliniuose 

 

1.3. Moksliniai laimėjimai 

 

Lietuvos mokslų akademija (LMA) paskelbė septynis 2011 metų mokslo premijų laureatus hu-

manitarinių ir socialinių, fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų srityse. Technologijos mokslų 



 

srityje mokslo premijos laureatais tapo Aleksandro Stulginskio universiteto mokslininkai: šviesaus 

atminimo prof. dr. PRUTENIS PETRAS JANULIS, prof. dr. VIOLETA MAKAREVIČIENĖ, dr. EG-

LĖ SENDŽIKIENĖ už darbų ciklą „Naujos žaliavos ir metodai biodyzelino gamybai“. 

Lietuvos mokslų akademijos studentų mokslo darbų konkurso laureatais 2011 m. : 

 Miškų ir ekologijos fakulteto doktorantas D. KAVALIAUSKAS už darbą „Zarasų rajone 

2005-2009 metais įveistų želdinių būklė“ (darbo vadovė doc. dr. J. Šepetienė); 

 Ekonomikos ir vadybos fakulteto magistrantė M. URBONAITĖ už darbą „Ūkininko S. Urbono 

ūkio finansinė atskaitomybė, jos sudarymas ir duomenų panaudojimas“ (darbo vadovė prof. dr. 

N. Stončiuvienė). 

Lietuvos mokslų akademijos pagyrimo raštas skirtas Žemės ūkio inžinerijos fakulteto magistran-

tui A. BOČIUI už darbą „Saulės energijos naudojimo galimybių analizė oro kondicionavimui“ (darbo 

vadovas prof.  abil.. dr. A. Raila). 

Lietuvos mokslų akademija nuo 2010 m. organizuoja LMA jaunųjų mokslininkų stipendijų kon-

kursą. Jos skiriamos ne vyresniems kaip 35 m. mokslininkams, jų vykdomiems aktualiems moksli-

niams tyrimams remti ir mokamos vienerius metus. Stipendijomis siekiama skatinti jaunųjų moksli-

ninkų mokslinę kūrybinę veiklą bei konkurenciją, remti talentingiausiųjų tiriamuosius darbus. Fizinių, 

biomedicinos ir technologijos mokslų srityse 2011-2012 metams stipendija skirta Bandymų stoties 

jaunesniajai mokslo darbuotojai  dr. ZITAI KRIAUČIŪNIENEI. 

Valstybinis studijų fondas 2011 m. skyrė stipendijas 21 universiteto doktorantui. Stipendijos ski-

riamos doktorantams, aktyviai vykdantiems mokslinius tyrimus, t. y. turintiems paskelbtų ir priimtų 

spausdinti mokslinių darbų rengiamos disertacijos tema. 

Tęsiama tradicija premijuoti aktyviausius Universiteto mokslo darbų konkurso nugalėtojus. 2011 

m. ASU mokslo laureatais tapo: 

 Agronomijos fakulteto Žemdirbystės katedros prof. dr. VYTAUTUI PILIPAVIČIUI, doc. dr. 

KĘSTUČIUI ROMANECKUI už mokslo darbų rinkinį „Pasėlių produktyvumo parametrų op-

timizavimas“; 

 Agronomijos fakulteto Agrobiotechnologijos laboratorijos vyriaus. m. d. dr. NATALIJAI 

BURBULIS, vyresn. m. d. dr. AUŠRAI BLINSTRUBIENEI, vyresn. m. d. dr. RAMUNEI 

KUPRIENEI, jaunesn. m. d. VAIDAI JONYTIENEI už mokslo darbų rinkinį „Aliejinių augalų 

tyrimai in vitro kultūrose“; 

 Aplinkos instituto Agroekologijos centro vyresn. m. d. dr. LIGITAI BALEŽENTIENEI už 

mokslo darbų rinkinį „Agroekosistemų funkcionavimo ir poveikio aplinkai biologinis įvertini-

mas“; 

 Aplinkos instituto Miškų monitoringo laboratorijos vyriaus. m d. dr. ALGIRDUI AUGUS-

TAIČIUI už mokslo darbų rinkinį „Miškų būklės reakcija į klimato ir oro taršos kaitą“. 



 

Jaunųjų mokslininkų (iki 33 metų) premijos laureatu tapo Bandymų stoties jaunesn. m. d. dr. RO-

BERTAS KOSTECKAS už mokslo darbą „Tręštų ir netręštų vasarinių rapsų (Brassica napus L.) bio-

potencialo formavimosi dėsningumai skirtingo tankumo pasėliuose“. 

Universiteto padėkomis apdovanoti šie mokslininkai: 

 Žemės ūkio inžinerijos fakulteto prof. dr. STANISLOVAS MERKEVIČIUS, doc. dr. EGLĖ 

JOTAUTIENĖ, doc. dr. VIDMANTAS BUTKUS už mokslo darbų rinkinį „Technologinių 

įrenginių ir mašinų darbo proceso ir jo poveikio aplinkai tyrimas“; 

 Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedros prof.  abil.. 

dr. SIGITA URBIENĖ už mokslo studiją „Toksiški junginiai, jų susidarymas aplinkoje ir mais-

te“; 

 Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Vandens tyrimų instituto prof.  abil.. dr. SAULIUS 

VAIKASAS už aktyvią mokslinę veiklą. 

Kasmetinės parodos „Sprendimų ratas 2011 medaliu apdovanoti Žemės ūkio inžinerijos fakulteto 

prof.  abil..dr. ALGIRDAS RAILA, doc. dr. HENRIKAS NOVOŠINSKAS, doc. dr. EGIDIJUS 

ZVICEVIČIUS už Eksperimentinės vaistažolių džiovyklos sukūrimą.. Džiovykloje vaistažolių džiovi-

nimui naudojama lentinė džiovykla. Džiovinimo agento paruošimui naudojami dviejų tipų saulės ko-

lektoriai su skaitmenine džiovinimo agento paruošimo valdymo sistema. Džiovyklą pagamino ūkiskai-

tinis centras „Vaga“. 

 

1.4. Mokslinės produkcijos sklaida 

 

Mokslinė leidyba. Universiteto mokslo žurnalai (1.4.1 lentelė) daugiausia referuojami CAB Abst-

racts arba EBSCO tarptautinėse duomenų bazėse. Džiugu, kad moksliniai žurnalai „Baltic Forestry“, 

„Žemdirbystė-Agriculture“, „Veterinarija ir zootechnika“, kurių steigėjas yra ASU, yra įtraukti į ISI Web 

of Science duomenų bazę ir jiems suteiktas citavimo indeksas. Nuo 2011 m. sausio 3 d., Aleksandro Stul-

ginskio universitetui ir Lietuvos mokslų akademijai pasirašius sutartį, vietoje buvusių dviejų mokslo 

žurnalų „Vagos“ ir „Žemės ūkio mokslai“, leidžiamas vienas bendras ASU ir LMA mokslo žurnalas 

„Žemės ūkio mokslai“. 

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, 

LŽI, Latvia University of Agri-

culture, LSDI 

ISI Master List, Zoological Records 

(Thomson ISI), AGRICOLA, CAB 

Abstracts, Biological Abstracts and 

Biosis Previews, VINIT, AGRIS 

Aplinkos tyrimai, inžinerija ir KTU, VDU, ASU, KU, VU, CAB Abstracts nuo 2004, INSPEC nuo 



 

vadyba (Environmental Re-

search, Engineering and Mana-

gement), 

1392-1649 

ŠU, LEI. Inžinerinės ekologijos 

asociacija  

2005, CSA nu0 2005, EBSCO nuo 

2005 

Baltic Forestry,  

1392-1355  

LMI, Latvian State Forestry 

Research Institute „Silava“, 

Institute of Forestry and Rural 

Engineering Estonian Universi-

ty of Life Sciences, ASU 

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

Science Citation Index Expanded (ISI 

Web of Science) nuo 2007 m., Zoolo-

gical Records (Thomson ISI), VINITI   

Ekonomics and Rural Deve-

lopment,     

1822-3346 

ASU, Latvia University of 

Agriculture, Estonian Universi-

ty of Life Sciences, University 

of Warmia and Mazery in Olsz-

tyn (Poland) 

CAB Abstracts nuo 2005 m. (1) 

Miškininkystė,     

1392-2041   

LMI, ASU CAB Abstracts nuo 1997 m. (1) 

Forest Science Database 

Management Theory and Stu-

dies for Rural Business and 

Infrastrukture Development 

(Vadybos mokslas ir studijos – 

kaimo  verslų ir jų infrastruktū-

ros plėtrai), 1822-6760 

ASU 

 

 

Business source complete nuo 2006 m. 

Sodininkystė ir daržininkystė, 

0236-4212 

LSDI, ASU CAB Abstracts nuo 1999 m. 

VINITI 

Vandens ūkio inžinerija (Water 

Management Engineering), 

1392-2335  

ASU CAB Abstracts nuo 2002 m. 

Veterinarija ir zootechnika, 

1392-2130 

LVA, ASU, VU Imunologijos 

institutas 

ISI Web of Science nuo 2007, 

EBSCO nuo 2005 

Zemdirbyste-Agriculture,  

1392-3196   

LŽI, ASU CAB Abstracts nuo 1997 m. (59) 

Science Citation Index Expanded  (ISI 

Web of Science) nuo 2008 

Žemės ūkio inžinerija (Agricul-

tural Engineering), 1392-1134 

ASU CAB Abstracts nuo 1994 m. (25) 

Žemės ūkio mokslai (Agricul-

tural Sciences),  

1392-0200 

LMA, ASU CAB Abstracts  

 

 

2011 metais išleisti Universitete vykusių mokslinių konferencijų pranešimų leidiniai: 

 Rural Development 2011; 

 Žmogaus ir Gamtos Sauga; 

 Agroinžinerija ir Energetika; 

 BALTTRIB 2011; 

 Studentų mokslinės konferencijos „Jaunasis mokslininkas 2011“ straipsnių rinkinys (elektroni-

ne forma). 

Mokslo ir jo sklaidos renginiai. 2011 m. ASU buvo organizuotos 8 tarptautinės mokslinės kon-

ferencijos, 9 nacionalinės mokslinės konferencijos, 13 kitų su mokslo sklaida susijusių renginių. Pa-

grindiniai renginiai įvykę 2011m: 

Tarptautinės mokslinės konferencijos: 



 

 Tarptautinė mokslinė konferencija „Jaunimas siekia pažangos 2011“, gegužės 5–6 d. (Rengėjas 

ASU doktorantų korporacija „Kolegos“); 

 17–oji tarptautinė mokslinė konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga 2010“, gegužės 11–13 d., 

birželio 16–18 d. (Rengėjai: ASU ŽŪIF Profesinės saugos ir inžinerijos vadybos katedra, Miš-

kų ir ekologijos fakultetas, VDU, KU); 

 IUFRO simpoziumas „Europos miškų tvarios plėtros teisiniai aspektai“, gegužės 18–20 d. 

(Rengėjai: ASU Miškų ir ekologijos fakultetas, IUFRO, LR Aplinkos ministerija, Generalinė 

miškų urėdija, Valstybinė miškų tarnyba)‘ 

 Tarptautinė mokslinė konferencija „Žemės ūkio inžinerija 2011“, rugsėjo 22–23 d. (Rengėjas 

ASU Žemės ūkio inžinerijos fakultetas); 

 Tarptautinė mokslinė konferencija „Miško ištekliai energetikos konversijos aspektu“, rugsėjo 

30 d. (Rengėjai: ASU MEF Miškotvarkos ketedra, Lietuvos miškininkų sąjunga, Lietuvos ne-

priklausomų matuotojų asociacija); 

 Tarptautinė mokslinė konferencija „Laukinių gyvūnų, miško ir žmogaus santykis 2011“, rugsėjo 

30 d. (Rengėjas ASU MEF Medžioklėtyros laboratorija); 

 Tarptautinė mokslinė konferencija „BALTTRIB 2011“, lapkričio 17–19 d. (Rengėjai: ASU ŽŪ-

IF Mechanikos katedra, LMS skyrius Tribologija, Tarptautinė tribologijos taryba); 

 Tarptautinė mokslinė konferencija „Kaimo plėtra 2011: vykstant globaliems pokyčiams“, lapk-

ričio 24–25 d. (Rengėjai: ASU EVF Kaimo socialinių tyrimų centras, LMA, LR ŽŪM). 

Nacionalinės mokslinės konferencijos: 

 Mokslinė konferencija „Ekonomikos ir vadybos fakulteto 2010 metų mokslinių tyrimų rezulta-

tai“, vasario 9 d. (Rengėjas ASU EVF Kaimo socialinių tyrimų centras); 

 Mokslinė–praktinė konferencija „Augalininkystės aktualijos 2011 metais“, kovo 22–23 d. 

(Rengėjai: ASU ŽŪMTP, AB „Linas Agro“); 

 Mokslinė–praktinė konferencija „Laukų piktžolėtumo problemos ir jų sprendimai“, kovo 31 d. 

(Rengėjai: ASU AF Žemdirbystės katedra, Lietuvos herbologų draugija); 

 Mokslinė–praktinė konferencija „Cukrinių runkelių aktualijos ir ateities perspektyvos Lietuvo-

je“, balandžio 1 d. (Rengėjas ASU AF Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros); 

 Mokslinė konferencija „Dirvožemis ekologiniame ūkyje: patirtis, problemos, sprendimai“, ba-

landžio 14 d. (Rengėjai: ASU AF Dirvotyros ir agrochemijos katedra, MEF Ekologijos katedra, 

Lietuvos dirvožemininkų draugija prie LMA ŽŪMMS); 

 Mokslinė–praktinė konferencija ir šiuolaikinių augalininkystės technologijų apžiūra, skirta 

prof. Kosto Bėčiaus 100–osioms metinėms „Žemdirbio vasara 2011. Šiuolaikinė augalų selek-

cija ir jos perspektyvos“, birželio 17 d. (Rengėjai: LMA, LR ŽŪM, ASU Bandymų stotis, AF 

Augalininkystės ir gyvulininkystės katedra); 



 

 Konferencija „Akademiniai skaitymai, skirti profesoriaus Mečislovo Treinio 70–mečiui pami-

nėti“, spalio 1 d. (Rengėjas ASU EVF Ekonomikos katedra); 

 Mokslinė–praktinė konferencija „Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumas–darnus ir suba-

lansuotas darbo vietų vystymas“, spalio 7 d. (Rengėjas ASU EVF Administravimo ir kaimo 

plėtros katedra); 

 Konferencija, skirta prof.  abil.. dr. Aloyzo Dirsės 80 metų jubiliejui paminėti „Melioracijos 

mokslo dabartis ir perspektyvos“, lapkričio 11 d. (Rengėjas ASU VŪŽF Melioracijos katedra). 

Kiti mokslo ir jo sklaidos renginiai: 

 Minėjimas, skirtas profesoriaus Vlado Čaikausko 100–osioms gimimo metinėms, sausio 27 d. 

(Rengėjas ASU AF Augalininkystės ir gyvulininkystės katedra); 

 Mokslinė diskusija „Žemės ūkio veikla, dirvožemio bei vandens kokybė Lietuvoje“, sausio 28 d. 

(Rengėjas ASU Agronomijos fakultetas); 

 Tarptautinis mokslinis–praktinis seminaras „Miškų inventorizacijos aktualijos“, vasario 3 d. 

(Rengėjas ASU MEF Miškotvarkos katedra); 

 Pasaulinės vandens dienos minėjimas, kovo 23 d. (Rengėjas ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos 

fakultetas); 

 Žemės ūkio paroda „Ką pasėsi... 2011“, kovo 31–balandžio 2 d. (Rengėjai: LR ŽŪM, ASU 

ŽŪMTP); 

 Praktinis seminaras „Želdinių ir želdynų inventorizacija, viešųjų erdvių preojektavimas“, ba-

landžio 1 d. (Rengėjas ASU MEF Miškininkystės katedra); 

 Mokslinė diskusija, skirta Tarptautiniams miško metams „Miškai–Žmonėms“, balandžio 8 d. 

(Rengėjas ASU Miškų ir ekologijos fakultetas); 

 Studentų socialinių ir verslo projektų turnyras, balandžio 12 d. (Rengėjai: ASU Studentų moks-

linis klubas, EVF Studentų taryba); 

 Minėjimas, skirtas ilgamečio ASU Fizikos katedros vedėjo docento Stasio Vičo 100–osioms 

gimimo metinėms, gegužės 25 d. (Rengėjai: ASU FMSI Fizikos katedra, Žemės ūkio inžineri-

jos fakultetas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos fizikų draugija); 

 Seminaras „Žemės administravimo aktualijos“, birželio 15 d. (Rengėjas ASU VŪŽF Žemėtvar-

kos katedra); 

 Seminaras „Lietuvos hidroenergetika: dabartis ir perspektyvos“, rugsėjo 29 d. (Rengėjas ASU 

VŪŽF Vandentvarkos fakultetas); 

 Miško, medžioklės ir aplinkos paroda „Sprendimų ratas 2011“, rugsėjo 29–spalio 1 d. (Rengė-

jai: LR Aplinkos ministerija, ASU ŽŪMTP); 

 Mokslinė diskusija, skirta Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto 65–ių metų jubiliejui „Aplin-

kos inžinerija ir kraštotvarka“, gruodžio 9 d. (Rengėjas ASU VŪŽF Vandentvarkos fakultetas). 



 

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros rezultatai. Universiteto 

mokslininkai 2011 metais parengė ir išleido 5 monografijas, paskelbė 732 straipsnius, iš jų 236 ISI 

leidiniuose, 108 – kitose tarptautinėse duomenų bazėse (TDB) referuojamuose leidiniuose. Spaudoje 

buvo paskelbta 208 mokslo populiarinimo straipsniai. Buvo sukurtos ir Lenkijoje įregistruotos aukšto 

produktyvumo (gausiai žydinčios) ir ypač dekoratyvios tik vegetatyviai dauginamos skiauteručių (Lo-

phospermum D.Don) 5 veislės – „Aida“, „Daina“, Duchess of Cambridge“, „Prince William“, „Nikits-

ky Botarnical Garden“ – 17 metų selekcinio darbo rezultatas. Šiose sukurtose veislėse įtvirtintos sa-

vaiminių rūšių dekoratyvios ir ūkinės vertingosios savybės. Šios genties augalų selekcija vykdoma tik 

Japonijoje ir Lietuvoje (ASU). ASU sukurtos tarprūšinių skiauteručių veislės gali rasti pritaikymą pa-

saulinėje gėlininkystės rinkoje. Kaip konkurencinga gėlininkystės produkcija šios veislės galėtų būti 

patentuotos JAV, teisiškai apsaugotos (PBR) Kanadoje. 

 

2011 m. ASU darbuotojų kartu su bendraautoriais parengtos ir išleistos monografijos:  

 Lietuvos šlapynės ir jų vandensaudinė reikšmė. Autoriai – A. Povilaitis, J. Taminskas, Z. Gul-

binas, R. Linkevičienė, M. Pileckas; 

 Augalų energetinė apykaita. Autoriai – P. A. Sirvydas, P, Keerpauskas, V. Kučinskas; 

 M. Treinys. Tautos ir jos žemės jungtis. Sudarytojas -  A. Motuzas; 

 Biodiesel: surowce, technologie produkcji i właściwości. Autoriai – S. Kalenskaya, D. 

Rachmetov, V.Kalenskij, A.Junik, E. Kačura, M. Ovčuk, K. Koloddziejczyk, V. 

Makarevičienė, E. Sendžikienė, E. Zaleckas; 

 Дизельноe біопаливo: сировина, технології виробництва і властивості. Autoriai – S. 

Kalenskaya, D. Rachmetov, V.Kalenskij, A.Junik, E. Kačura, M. Ovčuk, K. Koloddziejczyk, 

V. Makarevičienė, E. Sendžikienė, E. Zaleckas. 

 

Aktyviausiai 2011 m. mokslininkai teikė publikacijas į ISI duomenų bazes įtrauktiems leidiniams. 44,8 

mokslo straipsniai paskelbti leidiniuose ISI WOS su citavimo indeksu, įvertinus Univeristeto moksli-

ninkų indėlį (1.4.1 pav.). 
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1.4.1 pav. Universiteto mokslininkų paskelbti mokslo straipsniai įvairiuose leidiniuose 2011 m.  

(Įvertinus Universiteto mokslininkų indėlį) 

 

Įvertinus Universiteto mokslininkų indėlį, straipsnių ISI leidiniuose 2007 m. buvo 66,58 (iš jų 

17,24 Web of Science (WOS) leidiniuose), 2008 m. – 77,1 (iš jų 32,16 WOS leidiniuose), 2009 m. – 

156,29 (iš jų 36,14 WOS leidiniuose), 2010 m. – 68,1 (iš jų 47,53 WOS leidiniuose), 2011 m. – 165,22 

(iš jų 44,76 WOS leidiniuose) (1.4.2 pav.) (1 priedas). 
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1.4.2  pav. Universiteto darbuotojų paskelbtų svarbiausių mokslo straipsnių dinamika 2006–

2011m. 

 

Vertinant Universiteto padalinius daug daugiau straipsnių įvairiuose tarptautiniuose ISI leidi-

niuose paskelbia ŽŪIF, TDB leidiniuose – EVF (1.4.3 pav.). Šį skirtumą lemia socialiniuose ir huma-

nitariniuose moksluose skirtingi kvalifikaciniai reikalavimai užimant pareigas bei mokslinės produkci-

jos vertinimas, lyginant su fiziniais, biomedicinos, žemės ūkio ir technologijos mokslais. 
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1.4.3  pav. Svarbiausių mokslo straipsnių skaičius Universiteto padaliniuose 2011 m. 

 

Straipsnių ISI Web of Science leidiniuose (1.4.4 pav.), kurie turi citavimo indeksą, 2011 metais 

padaugėjo nedaug (43 vnt.), lyginant su 2010 metais (39,4 vnt.), o lyginant su 2009 metais (9,6 vnt.) 

padidėjo daugiau kaip keturis kartus. Tačiau palyginus keletos pastarųjų metų mokslo straipsnių skai-

čių, bendra tendencija yra teigiama – svarbiausiuose ISI WOS žurnaluose straipsnių daugėja (1.4.2 

lentelė). 
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1.4.4  pav.  Mokslo straipsnių kaita 2009-2011 m. ISI WOS žurnaluose, turinčiuose  

citavimo indeksą, Universiteto pasaliniuose 

 



 

1.4.2 lentelė. Mokslo straipsnių, įvertinus Universiteto mokslininkų indėlį, tarptautiniuose ISI leidi-

niuose pasiskirstymas tarp fakultetų ir institutų  

 
Fakultetas /  

Institutas   

 

 

2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 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 11,80 1,75 15,35 7,55 27,63 7,77 13,89 13,89   20,28 14,02 

EVF 11,65 1,00 1,00 1,00 12,57 - - - 15,50 - 

MEF 4,85 3,52 7,88 4,81 18,17 3,67 10,19 5,69 23,41 2,85 

VŪŽF 9,64 0,50 7,25 2,00 20,39 1,50 8,23 5,23 34,37 3,67 

ŽŪIF 15,50 2,78 31,74 10,51 43,73 14,09 27,32 17,03 41,81 14,75 

AI 7,75 5,58 5,98 5,29 15,62 4,72 5,43 3,43 20,25 7,32 

FMSI 2,66 0,83 4,73 1,00 9,98 2,69 2,09 1,34 7,95 1,07 

KKI 2,73 1,28 3,16 0,00 6,40 0,40 0,25 0,25 0,90 0,33 

BS - - - - 1,80 1,30 0,67 0,67 0,75 0,75 

Iš viso 66,58 

(108) 

17,24 

(31) 

77,09 

(127) 

32,16 

(51) 

156,29 

(216) 

36,14 

(56) 

68,07 

(104) 

47,53 

(64) 

165,22 

(236) 

44,76 

(62) 

P. S. Skliausteliuose nurodytas straipsnių skaičius, neįvertinus fakulteto / instituto autorių indėlio. 

 

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

straipsnių citavimas (1.4.5 pav.) Dažniausiai cituojami Universiteto mokslininkai yra prof. dr. Gvido-

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

Conversion and Management“ bei prof. dr. Violeta Makarevičienė ir vyresn. m.d. dr. Eglė Sendžikie-

nė, kurių straipsniai išspausdinti mokslo leidiniuose „Renewable Energy“ ir „Bioresource Technolo-

gy“. 
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1.4.5 pav. Universiteto mokslo straipsnių citavimo dinamika ISI WOS duomenų bazėje. 

 

Universiteto mokslininkai kasmet parašo daugiau svarbių straipsnių ir kituose tarptautiniuose lei-

diniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidinių sąrašą. 2002 m. jų buvo 7, 2003 – 



 

9, 2004 – 11 , 2005 – 40, 2006 – 121, 2007 m. – 108, 2008 m. – 127, 2009 m. – 216, 2010 m. – 104, 

2011 m. – 236 vnt. (1.4.6 pav.). 
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1.4.6 pav. Universiteto darbuotojų paskelbtų mokslo straipsnių dinamika 2006-2011 m.  

(straipsnių skaičius vnt., neįvertinus Universiteto indėlio) 

 

Kasmet daugėja straipsnių leidiniuose, kurie geriau vertinami (straipsniai moksliniuose periodi-

niuose leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazes), o mažėja ma-

žiau reikšmingų straipsnių skaičius. Kitose tarptautinėse duomenų bazėse (TDB) referuojamuose leidi-

niuose paskelbtų straipsnių skaičius kinta nedaug. Labiausia mažėja straipsnių skaičius kituose moks-

liniuose leidiniuose užsienyje ir Lietuvoje: per pastaruosius penkerius metus šių straipsnių sumažėjo 

apie 40 proc.  

1.4.3 lentelė. Universiteto darbuotojų publikacijos 2011 metais 

Fakultetas /  

Institutas   

 

Mokslo straipsniai   Mokslo  

populiarinimo 

straipsniai
*
  

ISI Web of 

Science su 

IF 

Kituose ISI 

žurnaluose 

TDB leidi-

niuose  

Kituose leidiniuose  

Užsienyje  Lietuvoje  

AF 14,02 6,26 5,88 2,81 17,17 55 

EVF - 15,50 25,37 - 5,10 13 

MEF 2,85 20,56 4,50 15,61 13,44 55 

VŪŽF 3,67 30,70 29,89 5,83 2,33 17 

ŽŪIF 14,75 27,06 15,69 7,27 57,27 47 

AI 7,32 12,93 3,08 3,00 8,85 15 

FMSI 1,07 6,88 0,95 2,00 1,66 1 

KKI 0,33 0,57 5,25 3,13 3,60 - 

BS 0,75 - 1,02 1,00 1,50 5 

Iš viso 44,76 

(62) 

120,46 

(174) 

91,64 

(108) 

40,65 

(54) 

110,92 

(126) 

208 

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

 



 

Universiteto mokslininkai 2011 m. Lietuvoje ir užsienyje perskaitė 519 mokslinių pranešimų ir 172 pra-

nešimus moksliniuose – gamybiniuose seminaruose (1.4.4 lentelė). 

 

1.4.4 lentelė. Universiteto darbuotojų perskaityti pranešimai moksliniuose renginiuose 2011 m.  

Fakultetas / Institutas  

 

Mokslinėse konferencijose  Moksliniuose-  

gamybiniuose 

seminaruose  
Užsienyje Lietuvoje  

Tarptautinėse  Respublikinėse  

AF 17 21 14 66 

EVF 5 28 24 17 

MEF 30 48 8 7 

VŪŽF 20 53 3 13 

ŽŪIF 22 92 26 5 

AI 11 38 10 30 

FMSI 9 9 4 1 

KKI 1 12 4 4 

BS 3 4 3 29 

Iš viso 118 305 96 172 

 

Lyginant su prieš penkerius metus skaitytų pranešimų skaičiumi konferencijose Lietuvoje, prane-

šimų sumažėjo apie 30 proc., o moksliniuose praktiniuose seminaruose – net 50 proc. Pastaruosius 

penkerius metus mokslininkų aktyvumas skaityti pranešimus įvairiose konferencijose užsienyje ir Lie-

tuvoje bei seminaruose kinta nedaug (1.4.7 pav.).  
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1.4.7 pav. Universiteto darbuotojų skaityti pranešimai mokslinėse konferencijose  

ir seminaruose  2006–2011 m.  

 

 

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

pagal rektoriaus 2012 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 40-Kb§6 patvirtintą metodiką, atsižvelgiant į konk-



 

retaus padalinio autorių indėlį į mokslo darbo (publikacijos, patento, augalų veislės, pranešimo konfe-

rencijose) vienetą. 

Didžiausiu mokslo darbų taškų kiekiu 2011 m. išsiskyrė AF, ŽŪIF ir AI. Jų mokslo darbų įverti-

nimas taškais, tenkančiais vienam sąlyginiam mokslininko etatui, yra didesnis už ASU vidutinį taškų 

skaičių 2011 m. (1.4.8 ir 1.4.9 pav.).  
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1.4.8 pav. ASU fakultetų ir institutų mokslinė produkcija taškais 2011 m. 
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1.4.9 pav. Mokslo darbų įvertinimas taškais, tenkančiais vienam sąlyginiam mokslininko etatui  

Universiteto padaliniuose 2011 m. 

 

1.5. MTEP išteklių plėtra, institucinė partnerystė 

 

MTEP ištekliai. Universiteto MTEP išteklių plėtrai 2011 m. buvo intensyviai naudojamos ES 

paramos lėšos, įgyvendinant stambiausią universitete projektą VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-013 „Agrobio-

technologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir biosistemų inžinerijos MTEP centrų, 

aukštojo mokslo studijų ir susijusios infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų reorganiza-

vimas“, kurio vertė beveik 100 mln. Lt. (su PVM). Projekto partneriai - Lietuvos agrarinių ir miškų 

mokslų centras (Žemdirbystės institutas, Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Miškų institutas). 

Šio projekto įgyvendinimo metu atliktos laboratorinės įrangos I – VII paketų viešųjų pirkimų procedū-

ros, sudarytos sutartys bei įsigyta įrangos  už ~ 18 mln. Lt.  

2011 m. įgyvendinant šį projektą ASU buvo steigiami atviros prieigos centrai: 

 Žemės ir miškų jungtinis tyrimų centras; 

 Biosistemų inžinerijos, biomasės energetikos ir vandens inžinerijos centras; 

 Agroekologijos ir augalų biopotencialo mokslo ir studijų centras; 

 Miškų sektoriaus tyrimų, studijų ir plėtros centras. 

Šių centrų ir jiems priskiriamų laboratorijų įsteigimas sukurs palankias sąlygas mokslinių tyrimų 

plėtrai, konsoliduos mokslininkus ir tyrėjus, dirbančius ASU, LAMMC Žemdirbystės institute, Sodi-

ninkystės ir daržininkystės institute, Miškų institute. Centrai sujungs ne tik Slėnio veikloje dalyvaujan-

čių institucijų mokslinį potencialą: į MTEP veiklą numatoma įtraukti kitų mokslo ir studijų institucijų, 

įmonių mokslininkus ir tyrėjus, sudaryti visiems palankias sąlygas naudotis aukšto lygio MTEP įranga 

pagal atskirą susitarimą. 

 

1.6. Mokslinės veiklos ir studijų integracija 

 

Moksliniais tyrimais grįstos studijos. Universitete yra plėtojamos moksliniais tyrimais grįstos 

studijos tokiais būdais: 

 Studentai rengia tiriamojo pobūdžio baigiamuosius darbus; 

 Mokslinio tyrimo elementai taikomi atliekant laboratorinius darbus, pratybas ir praktikas; 

 Dėstytojai tyrimų rezultatus naudoja dalykų studijose; 

 Studentai rengia ir skaito mokslinius pranešimus; 

 Studentai rengia ir publikuoja mokslinius straipsnius. 



 

Visi Universiteto antrosios pakopos studentai rengia tiriamojo pobūdžio baigiamuosius darbus. 

Praeitais metais tik 51 proc. pirmosios pakopos dieninių studijų studentų rengė baigiamuosius darbus 

(1.6.1 lentelė). Didžiausia dalis šių studentų baigiamuosius darbus rengė Agronomijos (72 proc.) bei 

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultete (62 proc.). 13 Žemės ūkio inžinerijos ir 3 Agronomijos fakulte-

to studentai rengė baigiamuosius darbus pagal verslo įmonių prašymus. Nei vienas MEF baigiamojo 

kurso studentas nerengė baigiamojo darbo. Artimiausiais metais visi pirmosios pakopos studentai pri-

valės rengti baigiamuosius darbus, kurių didžiausia dalis bus tiriamojo pobūdžio.  

1.6.1 lentelė. Pirmosios pakopos dieninių studentų, rengiančių baigiamuosius darbus, skaičius 

Fakultetas Iš viso studentų baigiamojo 

semestro pabaigoje 

Ginančių baigiamuosius darbus 

skaičius dalis nuo viso 

skaičiaus, proc. 

Agronomijos 118 85 72 

Ekonomikos ir vadybos 197 98 50 

Miškų ir ekologijos 99 0 0 

Vandens ūkio ir žemėtvarkos 152 94 62 

Žemės ūkio inžinerijos 176 103 58 

Iš viso  742 380 51 

 

Magistrantai studijuodami didžiąją dalį dalykų atlieka mokslinius tyrimus. ŽŪIF magistrantai at-

lieka mokslinius tyrimus studijuodami 49 dalykus, EVF – 18, AF – 17, VŪŽF - 11, MEF – 9. Pirmo-

sios pakopos studentai taip pat atlieka mokslinius tyrimus studijuojant nemažą dalį dalykų. Tokių da-

lykų ŽŪI fakulteto programose yra 22, EVF – 12, VŪŽF – 12, , AF – 7, MEF – 3.  

Studentų mokslinė veikla. 2011 metais ASU studentai sėkmingai dalyvavo LMT organizuoja-

muose studentų mokslinių tyrimų konkurse, kurio tikslas skatinti studentus įsijungti į mokslinius tyri-

mus, vykdomus jų aukštojoje mokykloje arba mokslo institutuose, kurie specializuojasi tyrimų srityse, 

artimose studentų studijų krypčiai. 2010-2012 m. laikotarpiui 13 studentų gavo LMT paramą moksli-

niams tyrimams, iš jų 3 EVF, 5 MEF, 4 ŽŪIF ir 1 AF studentai vadovaujami ASU dėstytojų ir mokslo 

darbuotojų.  

2011 m. spalio 9-10 d. Vokietijos mieste Kelne vyko tarptautinis studentų konkursas „ECOT-

ROPHELIA EUROPE 2011“, skirtas išrinkti inovatyviausią maisto produktą. Lietuvai (pirmą kartą per 

visą konkurso istoriją) atstovavo ASU AF IV kurso studentės S. Servanska, I. Steblytė, S. Raudoniūtė, 

EVF I kurso magistrantas P. Bartaška, vadovaujami AF Sodininkystės ir daržininkystės katedros vedė-

jos doc. dr. A. Žebrauskienės. Studentų komanda pristatė ekologiškus saldainius „SWEET GARDEN“, 

pagamintus iš Lietuvoje užaugintų vaisių, uogų ir daržovių (morkų, aktinidijų, smidrų, rabarbarų, mo-

liūgų, obuolių). Saldainiai buvo įpakuoti rankų darbo dėžutėse, dekoruotose dažytais obuolių lapais. 

2011 metais vykusios studentų mokslinės konferencijos: 



 

 Mokslinė–praktinė studentų konferencija „Ekoviktorina 2011“, balandžio 12 d. (Rengėjai: ASU 

Studentų mokslinis klubas, EVF studentų taryba); 

 Studentų mokslinė konferencija „Moderni vadyba–kultūros politikos dalis“, balandžio 14 d. 

(Rengėjas ASU EVF Administravimo ir kaimo plėtros katedra); 

 Studentų mokslinė konferencija „Jaunasis mokslininkas 2011“, balandžio 28 d. (ASU Miškų ir 

ekologijos fakultetas). 

2011 metų balandžio 28 d. suorganizuotoje studentų mokslinėje konferencijoje „Jaunasis moks-

lininkas“ studentai perskaitė daugiau negu 200 mokslinių pranešimų įvairiose sekcijose (1.6.2 lentelė).  

 

1.6.2 lentelė. Studentų mokslinių pranešimų skaičius įvairiose konferencijos  

„Jaunasis mokslininkas 2011“ mokslinėse tematikose  

 

Mokslinė tematika Pranešimų skaičius 

Agronomijos technologijos 13 

Sodininkystė ir daržininkystė 8 

Agroekosistemos 14 

Žemės ūkio ekonomika 15 

Kaimo plėtros administravimas 12 

Apskaita, auditas ir finansai 16 

Žemės ūkio verslo vadyba 16 

Profesinio ugdymo pedagogika ir psichologija 9 

Miškininkystė 14 

Miško ekologija 16 

Agroekologija 8 

Mechanikos inžinerija 16 

Technologijų inžinerija 16 

Energetikos inžinerija 15 

Hidrotechnikos inžinerija 24 

Žemėtvarka 20 

Iš viso 232 

 

Išlaikydami ankstesnių metų tendencijas studentai perskaito daugiau nei 200 mokslinių praneši-

mų (1.6.1 pav.). Mokslinius pranešimus daugiausia skaito ir straipsnius rengia antro kurso magistran-

tai, kurie magistrantūros studijų metu vykdo mokslinius tyrimus. Taip pat pranešimus skaito ir pirmo-

sios studijų pakopos studentai. Jie dažniausiai būna laimėję studentų mokslinių tyrimų ar studentų 

mokslinės praktikos konkursus arba kartu dalyvauja su dėstytojais ir mokslo darbuotojais jų vykdo-

muose projektuose. 



 

272

312

265

222 227 232

0

50

100

150

200

250

300

350

2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m.

S
tu

d
en

tų
 m

o
k
sl

in
ių

 p
ra

n
eš

im
ų
 s

k
ai

či
u
s

 
1.6.1 pav. ASU studentų mokslinių pranešimų skaičius 2006–2011 metais 

 

Daugiausia mokslinių pranešimų konferencijose perskaito Ekonomikos ir vadybos fakulteto stu-

dentai (1.6.2 pav.). 
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1.6.2 pav. ASU fakultetuose studijuojančių studentų mokslinių pranešimų skaičius  

2006–2011 metais 

Studentų mokslinės publikacijos. Universiteto studentai parašė daugiau kaip 230 mokslo 

straipsnių (1.6.3 pav.). Dauguma straipsnių paskelbti organizuotų mokslinių konferencijų pranešimų 

medžiagoje. Vėl aktyviausi buvo Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentai, parašę 60 straipsnių. 

 

 



 

36

60

22

51

62

0

10

20

30

40

50

60

70

AF EVF MEF VŪŽF ŽŪIF

S
tr

ai
p

sn
ių

 s
k
ai

či
u
s 

v
n
t.

 

1.6.3 pav. ASU fakultetuose studijuojančių studentų paskelbtų mokslinių straipsnių skaičius  

2011 metais 

 

Studentų mokslinis klubas. ASU SMK – tai laisvanoriška studentų mokslinė visuomeninė orga-

nizacija, įsteigta prieš 60 metų, siekianti skatinti, remti, propaguoti ir organizuoti studentų mokslinę 

veiklą; supažindinti studentus su naujausiais mokslo laimėjimais ir Lietuvos ūkio raidos problemomis; 

bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio šalių organizacijomis. SMK nariai kartu su dėstytojais arba 

savarankiškai atlieka mokslinius tyrimus, rengia konferencijas, seminarus, diskusijas, dalyvauja įvai-

riuose moksliniuose renginiuose, konkursuose ir projektuose, organizuoja susitikimus su įvairių insti-

tucijų ir organizacijų atstovais, išvykas į parodas ir kitus renginius. 

2011 m. SMK suaktyvino savo veiklą, pritraukė daugiau narių iš įvairių Universiteto padalinių, 

organizavo renginius. 

2011 m.  rugsėjo 20 d. buvo įsikūręs „Sveikas miestelis“ – sveikos gyvensenos, susirgimų pre-

vencijos ir ekologijos paroda. Šioje parodoje savo veiklą pristatė atsikuriantis Studentų mokslinis klu-

bas (SMK).  Klubo narai šūkiu - „Pavargai žinias į galvą kraut? Ateik pas mus sulčių paragaut!“,  kvie-

tė visus pasivaišinti sultimis bei pabendrauti apie šio klubo svarbą (reikalingumą) bei tolimesnę veiklą.  

Renginio metu pristatyta SMK vizija: 

 supažindinti su Universite vykdomais moksliniais tyrimais; 

 vienyti visus studentus, besidominančius mokslu, technologijomis, kuriamais naujais produk-

tais; 

 rengti seminarus, diskusijas ir konferencijas studentams aktualiomis temomis; 

 dalintis idėjomis bei žiniomis ir taip populiarinti studentų mokslo galimybes; 

 bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio šalių mokslinėmis įstaigomis bei organizacijomis. 

Klubo nariai kvietė prisijunkti, pateikė savo idėjas bei gavo daug patarimų tiek organizaciniais 

klausimais, tiek planuojant tolimesnę veiklą. 



 

2011 m. gruodžio 14 d. „Slėnis Nemunas“ ir ASU SMK organizavimo mokslinę konferenciją 

„Kaip gyventi saugiai, sveikai ir turtingai“.  Konferencijoje pranešimą tema „Asociacijos veiklos stip-

rinimo projektas atvėrė naujas galimybes“ pristatė „Slėnio Nemunas“ KTPC vadovė Irena Kubiliūtė 

Vedeikienė, ASU prof. S. Urbienė skaitė paskaitą „Kai kurie toksiški junginiai aplinkoje ir maiste“, 

vėliau visi konferencijos dalyviai degustavo ekologiškus produktus, bendravo. Profesoriai mielai dali-

nosi savo idėjomis, teikė naujus pasiūlymus ir „Slėnio Nemunas“ valdybai, ir ASU SMK tolesnei veik-

lai. 

 

1.7. Mokslininkų rengimas 

 

Doktorantūros teisė. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 8 d. 

įsakymu Nr. V – 1019 Lietuvos žemės ūkio universitetui (nuo 2011 rugpjūčio mėn. ASU) kartu su ki-

tomis mokslo ir studijų institucijomis, suteikta doktorantūros teisė 7 mokslo kryptyse: 

Socialiniai mokslai:  

03 S – Vadyba ir administravimas (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 – koordinuo-

jantis   universitetas). 

Žemės ūkio mokslai:  

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

kystės ir daržininkystės institutas). 

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

Technologijos mokslai: 

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

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

Doktorantų skaičius. 2011 m. į ASU doktorantūrą priimta 14 doktorantų: 9 į nuolatines studijas 

(vadyba ir administravimas – 1, ekonomika – 1, agronomija – 2, miškotyra – 2, transporto inžinerija – 

1, mechanikos inžinerija – 2) ir 5 į ištęstines studijas (vadyba ir administravimas – 2, agronomija – 1, 

miškotyra – 1, mechanikos inžinerija – 1). Į 9 valstybės finansuojamas nuolatinių doktorantūros studijų 

vietas pretendavo 11 asmenų, o į 5 – ištęstinių studijų vietas – 7 asmenys. Pastaraisiais metais mažėja 

priimamų doktorantų skaičius. Doktorantų priėmimo pagal mokslo sritis skaičiaus dinamika 2006-

2011 metais pateikta 1.7.1 paveiksle. 
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1.7.1 pav. Doktorantų priėmimo į Universitetą skaičiaus dinamika 2006-2011 m. pagal mokslo sritis 

 

 

1.7.1 lentelė. 2011 m. doktorantų priėmimas pagal padalinius 

Padalinys 

2011 m. ASU 

skirtų dokto-

rantūros vietų 

skaičius 

Konkur-

se daly-

vavusių 

asmenų 

skaičius 

Priimta į doktorantūrą  

Iš jų finansuoja-

ma iš ES struktū-

rinių fondų 

Į nuo-

latines 

studi-

jas 

Iš jų 

moterys 

Į ištęs-

tines 

studi-

jas 

Iš jų 

moterys 

Į nuo-

latines 

studijas 

Į ištęs-

tines 

studijas 

AF  3 4 2 2 1 1 2 1 

EVF  4 6 2 2 2 2 - - 

MEF  3 4 2 - 1 - 2 1 

ŽŪIF  4 4 3 1 1 0 - - 

Iš viso: 14 18 9 5 5 3 4 2 

 

2011 m. gruodžio 31 d. doktorantūroje studijavo 80 doktorantų, iš jų 22 – dieninėse studijose, 47 

–nuolatinėse studijose ir 11 – ištęstinėse studijose. Daugiausia doktorantų (27) studijuoja Technologi-

jos mokslų Aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos kryptyje, po to Žemės ūkio mokslų Miškotyros (19) ir 

Agronomijos (15) kryptyse. Pagal padalinius daugiausia doktorantų turi Miškų ir ekologijos fakultetas 

(17) ir Žemės ūkio inžinerijos fakultetas (16). 

 

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

2011 m. gruodžio 31 d. 

 

Mokslo sritis Mokslo kryptis 
Padali-

nys 

Die-

ninės 

studi-

jos 

Nuo-

latinės 

studi-

jos 

Ištęs-

tinės 

studi-

jos 

Iš viso 
Iš jų 

moterys 

Socialiniai Vadyba ir administravimas EVF - 1 2 3 3 



 

mokslai Ekonomika 1 8 3 12 7 

Biomedici-

nos mokslai 

Agronomija AF 5 9 1 15 12 

Miškotyra 
MEF 5 10 2 17 7 

AI 
1 1 - 2 - 

Technologi-

jos mokslai 

Aplinkos inžinerija ir  

kraštotvarka 

3 1 - 4 4 

VŪŽF 3 7 1 11 4 

ŽŪIF 

4 7 1 12 5 

Transporto inžinerija - 1 - 1 - 

Mechanikos inžinerija - 2 1 3 1 

Iš viso: 22 47 11 80 43 

 

Doktorantūros efektyvumas. 2011 m. doktorantūros studijas baigė 25 doktorantai, iš jų daktaro 

disertaciją parengė ir apgynė: 

1. Sodininkystės ir daržininkystės katedros doktorantė Judita Černiauskienė 2011 m. gruodžio 

16 d. apgynė biomedicinos mokslų srities agronomijos mokslo krypties daktaro disertaciją „Skirtingų 

veislių aliejinio moliūgo (Cucurbita pepo L. var. styriaca) vaisių minkštimo, sėklų,  aliejaus ir išspau-

dų  kokybės analizė“. Mokslinė vadovė prof. H. Danilčenko; 

2. Žemdirbystės katedros doktorantas Robertas Kosteckas 2011 m. gruodžio 15 d. apgynė bio-

medicinos mokslų srities agronomijos mokslo krypties daktaro disertaciją „Skirtingu intensyvumu tręš-

tų vasarinių rapsų (Brassica napus L.) biopotencialo  formavimosi  dėsningumai įvairaus tankumo pa-

sėliuose“. Mokslinis vadovas prof. R. Velička. 

3. Mechanikos katedros doktorantas Raimondas Kreivaitis 2011 m. spalio 28 d. apgynė techno-

logijos mokslų srities aplinkos inžinerijos krypties daktaro disertaciją „Oksidacijos įtakos biologinės 

kilmės bazinių alyvų savybėms tyrimas“. Mokslinis vadovas prof. J. Padgurskas 

 

1.7.3 lentelė. 2011 metais baigusių doktorantūros studijas, išbrauktų iš sąrašų ir įsidarbinusių Universi-

tete doktorantų skaičiaus pasiskirstymas pagal padalinius 

Padalinys Doktorantai 

Baigę doktorantūros studijas Išbraukti iš sąrašų Įsidarbinę Universitete 

EVF – – – 

MEF 4 – 2 

AF 6 2 5 

VŪŽF 6 2 2 

ŽŪIF 4 – 1 

AI 5 1 1 

Iš viso: 25 5 11 

 

Vadovaujantis doktorantūros reglamentu, daktaro disertaciją galima apsiginti per vienerius metus 

po doktorantūros studijų baigimo. Dalis doktorantų pasinaudojo tokia galimybe ir disertacijas apgynė 

2011 m. Iš viso 2011 m. apginta 19 daktaro disertacijų (1.7.2 pav.), viena disertacija Socialinių mokslų 

Sociologijos kryptyje apginta KTU. Daugiausia – 14 daktaro disertacijų– apginta Biomedicinos moks-



 

lų Agronomijos kryptyje, 4 iš jų parengtos ASU padaliniuose. 2 disertacijos apgintos Biomedicinos 

mokslų Miškotyros kryptyje, iš kurių viena parengta ASU. Technologijos mokslų Aplinkos inžinerijos 

ir kraštotvarkos kryptyje universitete parengtos ir apgintos 3 daktaro disertacijos. Likusios ASU apgin-

tos disertacijos parengtos LAMMC (7 LŽI, 3 SDI ir 1 MI) (1.7.3 pav.) Apgintų disertacijų sąrašas pa-

teikiamas 2 priede. 
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 1.7.2 pav. Universitete apgintų daktaro disertacijų skaičius pagal mokslo kryptis 2006–2011 m. 

 (įskaitant ir LAMMC doktorantų apgintas daktaro disertacijas) 
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1.7.3 pav. Universitete apgintų daktaro disertacijų skaičius padaliniuose ir LAMMC 2006–2011 m. 

 

Doktorantų korporacija „Kolegos“. Jaunieji mokslininkai, doktorantai, turi Universitete savo 

organizaciją – doktorantų korporaciją „Kolegos“, kuri įkurta 1995 m. Pagrindiniai korporacijos tikslai 

yra telkti ir vienyti Universiteto doktorantus bendrai veiklai, atstovauti savo nariams ir ginti jų teises 



 

bei interesus, propaguoti ir remti mokslinę veiklą, teikti pasiūlymus Universiteto senatui ir rektoratui, 

skatinti doktorantų iniciatyvą bei kūrybinį aktyvumą, plėtoti ryšius su panašius tikslus turinčiomis Lie-

tuvos ir užsienio organizacijomis. Doktorantų korporacija kas dvejus metus organizuoja mokslines 

konferencijas, kuriose mokslinius pranešimus skaito Universiteto bei kitų šalies ir užsienio mokslo ir 

studijų institucijų doktorantai. 

2011 m. gegužės mėn. doktorantų korporacija kartu su asociacija „Slėnis Nemunas“ organizavo 

mokslinę konferenciją „Mokslo, verslo ir studijų partnerystė“, kuria siekiama vienyti mokslo, verslo ir 

studijų  atstovus bendradarbiavimui. Konferencijos dalyviai (mokslo, studijų, verslo ir ministerijų at-

stovai) diskutavo apie mokslininkų ir verslininkų bendradarbiavimo perspektyvas, dalijosi patirtimi su 

kitų integruotų mokslo, studijų ir verslo slėnių atstovais bei užsienio svečiais.  

Birželio mėn. doktorantai rinkosi į seminarą Palangoje, kurio metu diskutavo tema „Darni plėtra 

doktorantų veikloje“. Jauniesiems mokslininkams yra svarbu ne tik palaikyti gerus tarpusavio santy-

kius, bet ir ypač svarbūs ir naudingi yra ryšiai su išorine aplinka. Siekiant, kad korporacijos narius pa-

siektų reikalinga informacija, pagalba iš šalies ir pan., prezidiumas palaiko glaudžius ryšius su Univer-

siteto padaliniais ir kitomis institucijomis. 

 Gruodžio mėn. doktorantų korporacija kartu studentų atstovybe organizavo susitikimą su Lietu-

vos jaunųjų mokslininkų sąjungos (LJMS) vadovybe. Renginio metu buvo pristatyti sąjungos vykdomi 

projektai ir kita veikla. Dalis universiteto doktorantų jau yra tapę LJMS nariais, kiti, susipažinę su or-

ganizacijos veikla, anketas pildė pasibaigus renginiui. 

Vykdydami mokslinę veiklą, jauni ir aktyvūs doktorantai kartu leidžia ir laisvalaikį, gilinasi į 

sportinių žaidimų ypatumus, lanko žinomas kultūrines vietas. Draugiškoje ir jaukioje aplinkoje galima 

geriau pažinti vienas kitą, generuoti idėjas ir mintis naujoms veikloms. 

 Vasarą doktorantai tvirtina metines korporacijos veiklos ataskaitas, o žiemą  „krikštija“ naujuo-

sius narius, aptaria doktorantų atestacijos rezultatus, svarsto būsimų metų veiklą, aptaria įvairias dok-

torantų mobilumo galimybes, siekdami pakelti universiteto doktorantų mokslinį lygį. 

Jaunieji mokslininkai. Universitete labai svarbus vaidmuo tenka jauniesiems mokslininkams, 

gebantiems savarankiškai ir kartu su patyrusiais mokslininkais generuoti naujas idėjas, spręsti mokslo 

problemas, atlikti mokslinius tyrimus, skleisti gautus tyrimų rezultatus. Kiekvienais metais Universite-

to organizuojamame mokslinių darbų konkurse viena mokslo premija skiriama jaunajam mokslininkui. 

Jaunieji mokslininkai iki 35 metų amžiaus humanitarinių ir socialinių (HS bendrai) ir fizinių, biomedi-

cinos, technologijos ir žemės ūkio (FBTA bendrai) mokslų srityse nuo visų HS ir FBTA mokslo srityse 

dirbančių dėstytojų ir mokslo darbuotojų skaičiaus sudaro vidutiniškai apie 18 proc. Įskaitant dokto-

rantus, HS mokslo srityse jaunųjų mokslininkų dalis padidėja iki 29, FBTA mokslo srityse – iki 33 

proc. 



 

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

didelę naudą mokslo ir studijų institucijoms. Įdarbinti stažuotės laikotarpiui mokslininkai vykdo moks-

linius tyrimus, turi puikią galimybę įgyti naujos patirties. Tarptautiškumo skatinimas yra vienas svar-

biausių podoktorantūros stažuočių tikslų. 

Podoktorantūros stažuotės finansuojamos pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų Žmogiškų-

jų išteklių plėtros veiksmų programos, Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių dar-

bų skatinimo priemonės (VP1-3.1-ŠMM-01) įgyvendinamą projektą „Podoktorantūros (post doc) sta-

žuočių įgyvendinimas Lietuvoje“. 

2011 metais dr. V. Andriuškevičiūtė iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pradėjo podokto-

rantūros stažuotę ASU. Jos tyrimų tema „Biodyzelino sintezė iš dumblių riebalų“, mokslinė vadovė 

prof. dr. V. Makarevičienė. 

 

2. TARPTAUTIŠKUMO DIDINIMAS MOKSLINĖJE VEIKLOJE 

 

2.1. Tarptautinis mokslinis bendradarbiavimas 

 

Universiteto mokslininkai 2011 m. sėkmingai dalyvavo ES 7-osios, 6-osios bendrųjų programų, 

EUREKA, COST ir kituose tarptautiniuose moksliniuose projektuose:  

ES 7-oji bendroji programa: 

1. Kompleksiškas miškingų Europos kraštovaizdžių valdymas / Future oriented integrated mana-

gement of Europen forest landscape (2011–2015 m., akronimas INTEGRAL, vadovas prof. dr. G. 

Mozgeris); 

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

Added value from high protein & high oil industrial by-products (2011 m. projektas sėkmingai praėjo 

vertinimo procedūrą, bus vykdomas 2012–2014 m., akronimas APROPOS, vadovas doc. dr. K. Navic-

kas); 

3. 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 (2011 m. projektas sėkmingai praėjo vertinimo procedūrą, bus vykdomas nuo 2012–

2016 m., akronimas OIL & SUGAR, vadovas prof. dr. J. Padgurskas). 

ES 6-oji bendroji programa. Bioenergija – galimybės ar grėsmė kaimo gyventojams / Bioener-

gy – an opportunity or threat to the rural poor / Reduction of impact of biofuel production to food 

stock (2009–2011 m., vadovė prof. dr. V. Makarevičienė). 

EUREKA programa: 



 

1. Biodegalų gamybos technologijų tobulinimas naudojant judros aliejų kaip naują žaliavų bazę / 

Development of technology to manufacture biofuels using Camelina Sativa oil as new raw material 

base (2011–2012 m., akronimas Camelina-BIOFUEL, vadovas lekt. dr. E. Zaleckas); 

2. Dvigubo degalų tiekimo į dyzelinį variklį, dirbantį biodujomis ir nedideliu dyzelino kiekiu, 

sistemos sukūrimas ir įdiegimas / Elaboration and implementation of dual-fuel supply system in diesel 

engine for work on biogas/pilot dose of diesel fuels (2011–2013 m., akronimas BIOGASFUEL, vado-

vė doc. dr. E. Sendžikienė); 

3. Naujų konditerijos gaminių gamybos technologijos sukūrimas panaudojant Baltijos ir Šiaurės 

regione auginamus ekologiškus augalus / Creation of New Confectionery Product Production Techno-

logy, Using Organic Plants Grown In Baltic and Nordic Regions“) (2008–2011 m., akronimas AKTI-

NIDIA, vadovė doc. dr. A. Paulauskienė).  

COST programa: 

1. Miškų tvarkymas po gaisrų Pietų Europoje / Post-Fire Forest Management in Southern Europe 

(2007–2012 m., vadovas doc. dr. V. Marozas); 

2. Medienos naudojimas: Duomenų ir informacijos apie potencialių medienos išteklių teikimą 

pagerinimas: Europos daugiatikslių nacionalinių miško inventorizacijų tobulinimas / Improving Data 

and Information on the Potential Supply of Wood Resources: A European Approach from Multisource 

National Forest Inventories (2010–2013 m., akronimas USEWOOD, vadovas Edmundas Petrauskas). 

Baltijos jūros regiono programa. BERAS (Baltic Ecological Recycling Agriculture and Socie-

ty) įgyvendinimas / BERAS implementation (2011–2013 m., vadovė doc. dr. L. Česonienė). 

LIFE+ projektas. Aplinkos kokybė ir vertinimas Europoje: LTER tinklas kaip bendra integruo-

ta sistema ekosistemų monitoringui / Environmental quality and pressures assessment across Europe: 

the LTER network as an integrated and shared system for ecosystem monitoring (2010–2013 m., Con-

siglio Nazionale delle Ricer-che, vadovas prof. dr. A. Augustaitis). 

Kiti projektai: 

1. Biologinio preparato „Fitokondi“ efektyvumo tyrimas ekologinės žemdirbystės sistemoje 

(2011 m. 05–12 mėn., "VOLANPACK Csomagolo es Szolgaltato ZRT" (Vengija), vadovas vyresn. 

moksl. darbuot. dr. J. Pekarskas); 

Teminis centras – Darbuotojų sauga ir sveikata / Topic Centre – Occupational Safety and 

Health: 

2. DSS (Darbuotojų saugos ir sveikatos) Vikipedia kūrimas: Nelaimingų atsitikimų prevencija /  

Development of a Wikipedia on OSH: Accident Prevention (2011 m. 05–06 mėn., Suomijos profesinės 

sveikatos institutas /The Finnish Intitute of Occupational Health, vadovas doc. dr. G. Vilkevičius); 

3. DSS (Darbuotojų saugos ir sveikatos) Vikipedia kūrimas: Raumenų ir kaulų sistemos sutriki-

mai / Development of a Wikipedia on OSH: Musculoskeletal Disorders (MSD) (2011 m. 05–06 mėn., 



 

Suomijos profesinės sveikatos institutas /The Finnish Intitute of Occupational Health, vadovas doc. dr. 

G. Vilkevičius); 

4. Pavyzdžių parinkimas. Pavojingos medžiagos. Atliekų tvarkymas / Collection of case studies 

– Dangerous substances – Waste management (2011 m. 05–10 mėn., Suomijos profesinės sveikatos 

institutas /The Finnish Intitute of Occupational Health, vadovas doc. dr. G. Vilkevičius); 

5. Lyties klausimų įtraukimo į darbuotojų saugą ir sveikatą pavyzdžių parinkimas ir analizė /  

Collection and analysis of case studies on mainstreaming gender into OSH) (2011 m. 05–06 mėn., 

Suomijos profesinės sveikatos institutas /The Finnish Intitute of Occupational Health, vadovas doc. dr. 

G. Vilkevičius); 

6. Agri Bechmark prekinė augalininkystė / Agri Benchmark Cash Crop (nuo 2011 m. netermi-

nuota, Vokietija, vadovas doc. dr. L. Stabingis). 

 

Paraiškos: 2011 m. buvo pateiktos dar trys paraiškos Europos Sąjungos 7-osios bendrosios 

mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės veiklos programos projektams, tačiau jie ne-

buvo finansuoti: 

1. Pirolizės produktų iš gyvūninės kilmės atliekų panaudojimas tvariam žemės ūkio augalų der-

liui / Bio‐CHAR from animal WAste for sustainable crop Yields (akronimas CHARWAY, vadovas 

doc. dr. V. Bogužas); 

2. Inovacinės sistemos inžinerinių įrenginių ir gyvenamųjų vietovių rizikos daugiapakopiams po-

tvyniams vertinti / Implementation of an innovative system for the risk assessment of engineering 

structures and urban areas in multiple floods (akronimas SYRIAS, vadovas habil. dr. Saulius Vaika-

sas); 

3. Ateities energijos taupymo ir ekonomiškai efektyvių priemonių taikymo strategijos parengi-

mas, siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas žemės ūkyje / Elaboration of strate-

gy for future energy savings and cost-efficient measures to reduce GHG emissions in agriculture (ak-

ronimas AGRIWIN, vadovas doc. dr. Algirdas Jasinskas). 

2011 m. gautos tarptautinių mokslo projektų lėšos ir padalinių aktyvumas pagal šių projektų ver-

tę nurodytas 2.1.1 ir 2.1.2 paveiksluose. 
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2.1.1 pav. Tarptautinių mokslo projektų lėšos 2011 m. 
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2.1.2 pav. Padalinių aktyvumas pagal tarptautinių mokslo projektų vertę 2011 m. 

 

2011 m. ASU mokslininkai bendrai su užsieniečiais paskelbė 9 ISI WOS straipsnius iš 62 turin-

čius citavimo indeksą, 27 kitus ISI straipsnius iš 174 ir 10 TDB straipsnių iš 109. ASU darbuotojai 

2011 m. mokslinėse konferencijose perskaitė iš viso 519 pranešimų, iš jų 118 – užsienyje, 401 – Lie-

tuvoje (305 – tarptautinėse ir 96 – respublikinėse) (2.1.3 pav.). 
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2.1.3 pav.  Paskelbtų svarbiausių mokslinių straipsnių ir perskaitytų pranešimų mokslinėse konferenci-

jose skaičius bendrai su užsieniečiais ir be užsienio autorių 2011 m. 

 

Mokslininkai dalyvavo su stendiniais ir žodiniais pranešimais tarptautinėse mokslinės konferen-

cijose ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Danijoje, Austrijoje, Vokietijoje, 

Italijoje, Ispanijoje, Olandijoje, Vengrijoje, Bulgarijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Kazachsta-

ne, JAV, Kinijoje, Tailande ir kt. 

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

institucijomis leidžiamų mokslo žurnalų redkolegijose. 2011 m. ASU darbuotojai buvo šių leidi-

nių redkolegijų nariais, vyr. redaktoriaus pavaduotojais, atsakingais sekretoriais: 

 Folia HORTICULTURAE, (Lenkija); 

 Polish Journal of Agronomy, (Lenkija); 

 Progress in plant protection, (Lenkija); 

 Baltic Journal of Coleopterology (Latvia, Lenkija); 

 Acta biologica universitatis Daugavpilensis (Latvija);  

 Agronomy Research (Estija);  

 Economics and Rural Development (Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija); 

 Economic Science for Rural Development proceedings of International Scientific Conference: 

2011 (Latvija); 

 ISRN Renewable Energy;  

 European Journal of Forest Reserach; 

 Baltic Forestry (Lietuva, Estija, Latvija); 

 Friction and Wear (Baltarusijos respublika); 

 Latvijas lauksaimniecibas universitete raksti (Latvija); 

 TEKA Commission of motorization and power industry in agriculture, (Lenkija). 

 



 

ASU darbuotai 2011 m. dalyvavimo užsienio tarptautinių konferencijų organizaciniuose 

komitetuose ir redkolegijose: 

 Quality and Safety in Food Production Chain“ – (Wrocław, 2011 09 20); 

 „Актуальные вопросы современной экономической науки“ – (Rusija, Lipeckas); 

 „Economic science for rural development“ – (Jelgava, Latvija);  

 „Innovative Waste Management 2011“ (Lenkija); 

 „Europos Sąjungos ir Lietuvos institucijų bei įstaigų terminologijos forumas“ (LTF); 

 „POLYCOMTRIB“ (Baltarusijos respublika); 

 13-oji Ergonomikos konferencija „Ergonomika ir profesinė sauga miškų, medienos ir žemės 

ūkio sektoriuose“ – (Poznanės gyvybės mokslų universitetas, Lenkija); 

 International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means European KONES 2011 

– (Kraków, Lenkija); 

 „Engineering for Rural Development“ – (Latvija); 

  „Engineering for Rural Development“ – (Latvija); 

  „Biosystems Engineering 2011“ – (Estija); 

  „Research for Rural Development 2011“ – (Latvija); 

 XXVII Nordic Hydrological Conference: „Nordic Water 2012“ – (Suomija). 

 

2011 m. ASU darbuotojai teikė ekspertines paslaugas 7BP projektuose, ES Cornet ir ES Eu-

reka programų projektuose, yra ES 7–osios bendrosios programos mokslo potencialo paprogramės 

„REGPOT-2009-1“ projekto „Maisto ir pašarų produkcijos valdymas, jų sauga ir kokybė globalios 

klimato kaitos sąlygomis“ (Managing the production of Food and Feedstuff, their Safety and Quality 

under Global Climatic Change) (2009–2012 m., akronimas PROFICIENCY) patariamosios tarybos 

nariai, Bulgarijos nacionalinio mokslo fondo, Shota Rustaveli Nacionalinio mokslo fondo Mokslo pro-

gramų skyriaus (Department of Scientific Programs Shota Rustaveli National Science Foundation) 

(Gruzija) ekspertai,  Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centro mokslinės techninės ataskaitos vertin-

tojai, projekto „Plagiato politikos įtaka aukštajam mokslui Europoje“ (Impact of Policies for Plagia-

rism  in Higher Education Across Europe) ekspertai. 

 

2.2. Narystė tarptautinėse mokslinėse organizacijose 

 

Universitetas dalyvauja pagrindinių tarptautinių organizacijų, vienijančių Europos ir pasaulio 

universitetus, veikloje. Narystė grindžiama dalyvavimu organizacijų rengiamose konferencijose, semi-

naruose, programose, komitetuose. Narystė taip pat leidžia aktyviai dalyvauti aukštojo mokslo politi-



 

kos formavimo procesuose, plėsti partnerių tinklą, reklamuoti Universitetą ir jo veiklas bei būti mato-

miems už šalies ribų.  

Narystė tarptautinėse mokslinėse ir tinklinėse organizacijose (38 organizacijos): 

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

Scientists (NJF); 

2. Europos augalų selekcininkų asociacija / European Association on Plant Breeding  

(EUCARPIA); 

3. Baltijos koleopterologijos draugija / Baltic Society of Coleopterology (BSC); 

4. Tarptautinė sodininkystės ir daržininkystės organizacija / International Society for Horticultural 

Science (ISHS); 

5. Europos augalų biologų draugijų federacija / Federation of European Societies of Plant Biology 

(FESPB); 

6. Pasaulinė dirvožemio ir vandens apsaugos asociacija / World Association of Soil and Water Con-

servation (WASWC);  

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

8. Tarptautinė trąšų pramonės asociacija / International Fertilizer Industry Association (IFA); 

9. Chemijos pramonės draugija / Society of chemical industry (SCI); 

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

11. Europos maisto saugos tarnyba / European food safety authority (EFSA); 

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

13. Tarptautinė žemės dirbimo tyrimų asociacija / International Soil Tillage Research Organization 

(ISTRO); 

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

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

16. Europos universitetų ekologinės žemdirbystės dėstytojų tinklas / European Network of Organic 

Agriculture Teachers (ENOAT); 

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

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

19. Europos agrarininkų ekonomistų asociacija / European Association of Agrarian Economists 

(EAAE); 

20. Europos Sąjungos ir Lietuvos institucijų bei įstaigų terminologijos forumas (LTF); 

21. Atlanto sutarties Lietuvos bendrija / Lithuanian Atlantic Treaty Association (LATA); 

22. Tarptautinė augmenijos tyrinėtojų asociacija / International Association for Vegetation Science 

(IAVS); 

23. Tarptautinė medžioklėtyros biologų sąjunga / International Union of Game Biologists (IUGB); 



 

24. Tarptautinė kompiuterijos ir informacinių technologijų draugija / International Association of 

Computer Science and Information Technology (IACSIT); 

25. Hidrologijos mokslų tarptautinė organizacija / International Association of Hydrological Scien-

ces (IAHS); 

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

27. Tarptautinė drėkinimo ir drenažo komisija / International Commission on Irrigation and Drainage 

(ICID); 

28. Pasaulinė vandens partnerystė / Global Water Partnership (GWP); 

29. Pasaulinė esperantininkų asociacija / Universala Esperanto Asocio (UEA); 

30. Europos žemės ūkio inžinierių asociacija / European Society of Agricultural Engineers (EurA-

gEng); 

31. Tarptautinė automatinio valdymo federacija / International Federation of Automatic Control 

(IFAC); 

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

(EU-OSHA); 

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

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

Biological Engineers (ASABE); 

35. Vokietijos akademinių mainų tarnybos DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) Lie-

tuvos alumni klubas; 

36. Vokietijos inžinierių sąjunga / Verein Deutscher Inginieure (VDI); 

37. Tarptautinė organinės žemdirbystės judėjimo federacija / International Federation of Organic-

Farm Movement (IFOAM); 

38. Europos miškų  mokslų akademinis tinklas / European Forest Science Academic Network (SIL-

VA). 

 

3. MOKSLO ŽINIŲ SKLAIDA 

 

3.1. Mokslo populiarinimo publikacijos 

 

 Kasmet Universiteto mokslininkai parašo daugiau kaip 200 mokslo populiarinimo straipsnių. Jų 

skaičius Universitete pastaruosius kelerius metus šiek tiek kinta. Daugiausia straipsnių rašoma  mokslo 

populiarinimo leidiniuose: „Mano ūkis“, „Ūkininko patarėjas“. 
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3.1.1 pav. Universiteto darbuotojų paskelbtų mokslo populiarinimo straipsnių skaičius 2006–2011 m. 

(straipsnių skaičius vnt., neįvertinus Universiteto autorių indėlio) 

 

3.1.2 pav. Universiteto padalinių darbuotojų paskelbtų  mokslo populiarinimo straipsnių dinami-

ka 2006–2011 m. (straipsnių skaičius vnt., neįvertinus Universiteto autorių indėlio) 

 

Universitetas leidžia specializuotą, skirtą ekologinio žemės ūkio plėtrai, jo perspektyvoms ir pro-

blemoms leidinį „EKOūkis: mokslas, gamyba, rinka“. Leidinys pradėtas leisti 1999 m. ir skirtas eko-

logiškai ūkininkaujantiems ūkininkams, konsultantams, specialistams bei visiems besidomintiems šia 

perspektyvia gamybos šaka. Jame  publikuojami Lietuvos ir užsienio mokslininkų naujausių tyrimų 

ekologinio žemės ūkio srityje rezultatai, supažindinama su ekologinio žemės ūkio plėtra, jo perspekty-

vomis ir problemomis, nacionalinių teisės aktų reikalavimais bei jų įgyvendinimu. 

 

3.1. Mokslo žinių populiarinimas 

 

ASU Bandymų stotyje kiekvienais metais rengiama mokslinė-praktinė konferencija ir šiuolaiki-

nių augalininkystės technologijų apžiūra „Žemdirbio vasara“. Renginio metu ūkininkai, konsultantai, 



 

mokslininkai supažindinami su Bandymų stotyje atliekamų tyrimų rezultatais: vyksta lauko eksperi-

mentų 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 tuo laikotarpiu temos – 

rapsų auginimo technologijų tobulinimas, žemės ūkio augalų veislių kūrimas, dirvožemio derlingumo 

palaikymas ir pan. 

2011 metais birželio 16 d. surengta mokslinė-praktinė konferencija ir šiuolaikinių augalininkys-

tės technologijų apžiūra „Žemdirbio vasara 2011“ buvo skirta prof. Kosto Bėčiaus 100-ųjų gimimo 

metinių paminėjimui –  „Šiuolaikinė augalų selekcija: dabartis ir perspektyvos“. Joje dalyvavo  apie 

170 dalyvių iš įvairių mokslo, mokslo ir studijų institucijų, verslo bei  kt. įmonių. 

 

4. POVEIKIO EKONOMINIAMS IR SOCIALINIAMS PROCESAMS 

DIDINIMAS, ORIENTUOJANTIS Į ŠALIES (REGIONO) PROBLEMŲ 

IDENTIFIKAVIMĄ IR SPRENDIMĄ 

 

4.1. Mokslinės veiklos orientavimas į šalyje sprendžiamas problemas 

 

Mokslininkų platformos. Aukšto lygio mokslinių tyrimų vykdymas neatsiejamas nuo glaudaus 

mokslo ir studijų institucijų bei verslo ir socialinių partnerių bendradarbiavimo. Siekdamas sutelkti 

žemės, miškų, vandens ir maisto ūkio mokslo ir studijų potencialą, žmoniškuosius išteklius ir MTEP 

infrastruktūrą perspektyviems MTEP darbams vykdyti agrobiotechnologijų, bioenergetikos, miškinin-

kystės, maisto technologijų, saugos ir sveikatingumo srityse, Universitetas dalyvauja šiose nacionali-

nėse technologinėse platformose, klasteriuose ir asociacijose: 

 Lietuvos maisto ūkio technologijų platforma; 

 Nacionalinė biomasės ir biokuro gamybos ir naudojimo technologinė platforma;  

 Lietuvos nacionalinė biotechnologijų platforma; 

 Nacionalinė ateities augalų technologinė platforma; 

 Visuomenės informavimo, komunikacijų ir elektroninių technologijų platforma; 

 Nacionalinė miškų sektoriaus technologijų platforma; 

 Nacionalinė mobiliųjų ir belaidžių komunikacijų technologijų platforma); 

 Inovatyvaus energijos tiekimo-vartojimo klasteris; 

 Biokonversijos klasteris; 

 Draugiškos aplinkai alternatyvios energijos gamybos iš šalutinių produktų ir antrinių žaliavų 

mokslo tyrimo taikomajai veiklai technologijų parko klasteris; 

 Lietuvos kosmoso asociacija ir kt. 

 

Mokslinių tyrimų perteikimas 2011 m. (ekspertinė pagalba). Universiteto mokslininkai dalyva-

vo parengdami šias taisykles:  

 Grūdų sandėlių technologinio projektavimo taisyklės (TŪ TPT 05:2011); 

 Pašarų ir kraiko sandėlių technologinio projektavimo taisyklės (TŪ TPT 06: 2011); 



 

 Žemės ūkio technikos kiemų technologinio projektavimo taisyklės (TŪ TPT 07:2011). 

Universiteto mokslininkai, darbuotojai dalyvavo Šalies valdymo institucijų (regioninės ir vietos 

savivaldos institucijų, tarybų) darbo grupių, tarybų, komisijų veikloje: 

 Prezidentūros Ekonominės ir socialinės politikos grupė žemės ūkio klausimais; 

 LR žemės ūkio ministerijos Mokslo taryba; 

 LR žemės ūkio ministerijos biologinio turto normatyvinių kainų rengimo komisija; 

 LR žemės ūkio ministro įsakymu sudaryta Ekologinio žemės ūkio sektoriaus plėtros darbo gru-

pė; 

 Žemdirbių švietimo taryba prie LR žemės ūkio ministerijos; 

 Lietuvos mokslų akademijos Vandens problemų taryba; 

 Rizikos prevencijos grupė rinkos priežiūrai prie LR valstybinės inspekcijos; 

 Visuomeninė techninė taryba melioracijos klausimams nagrinėti LR žemės ūkio ministerijos; 

 Fitosanitarijos komisija prie LR žemės ūkio ministerijos; 

 Augalų veislių registravimo komisija prie LR žemės ūkio ministerijos; 

 LR aplinkos ministerijos Raudonosios knygos komisija; 

 LR aplinkos ministerijos ekspertų komitetas; 

 LR aplinkos ministerijos Miškotvarkos mokslinė-techninė taryba; 

 Medžioklės tvarkymo konsultacinė taryba prie LR aplinkos ministerijos; 

 LR aplinkos ministerijos Miškų departamento Miško genetinių išteklių sėklininkystės ir miš-

ko atkūrimo ekspertų komisija: 

 Nacionalinė genetinių išteklių taryba prie LR aplinkos ministerijos; 

 Miško apsaugos koordinacinė taryba prie LR aplinkos ministerijos; 

 Generalinės miškų urėdijos kolegija; 

 LR švietimo ir mokslo ministro sudaryta Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros teminės 

srities „Maistas, žemės ūkis ir žuvininkystė bei biotechnologijos“ darbo grupė; 

 LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu sudaryta Europos technologijų platformos „Maistas 

gyvybei“ Stebėtojų grupė; 

 LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu sudaryta Žemės ir miškų ūkio jungtinio tyrimų cent-

ro įsteigimo ir jo infrastruktūros sukūrimo darbo grupė; 

 Statistikos departamentas; 

 Kauno rajono ekstremalių situacijų komisija; 

 Kauno rajono savivaldybės darbo grupė bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–

2015 m. bendrojo plano projektui parengti; 

 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sudarytos matininkų, geodezininkų 

ir žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų kvalifikacijos vertinimo proceso tobulinimo ga-

limybių darbo grupė; 

 Kėdainių rajono savivaldybės, Kėdainių miesto garbės piliečių vardo suteikimo komisija; 

 Ringaudų seniūnija; 

 Akademijos seniūnija; 

 Kauno rajono vietos veiklos grupė; 

 Kauno rajono saugaus eismo grupė; 

 Marijampolės apskrities teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija. 

 

 

 

 



 

PRIEDAI 

1 PRIEDAS. AKTYVIAUSI MOKSLININKAI 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė 

Mokslo vardas, 

mokslo laipsnis 

Parengta straipsnių 2007–2011 m. 

Straipsniai 

ISI (WOS) 

leidiniuose 

su IF 

Straipsniai 

kituose ISI 

leidiniuose 

Straipsniai 

TDB leidi-

niuose 

Straipsniai 

kituose leidi-

niuose 

Žemės ūkio mokslų sritis 

1. Vytautas Pilipavičius Prof. dr. 11 8 5 22 

2. Kęstutis Romaneckas Doc. dr. 10 9 8 17 

3. Algirdas Augustaitis Prof. dr. 10 4 1 15 

4. Natalija Burbulis Prof. dr. 8 9 8 6 

5. Aušra Blinstrubienė Doc. dr. 8 7 5 5 

6. Honorata Danilčenko Prof. dr 6 7 10 - 

7. Elvyra Jarienė Doc. dr. 6 3 15 - 

8. Ramunė Kuprienė Doc. dr. 6 2 11 3 

9. Aušra Marcinkevičienė Doc. dr. 6 3 6 15 

10. Rita Pupalienė Doc. dr. 5 4 5 9 

11. Petras Rupšys Prof. dr. 4 4 8 7 

12. Edmundas Petrauskas Doc. dr. 4 3 5 9 

13. Rimantas Velička Prof. habil. dr. 4 2 7 31 

14. Edvardas Riepšas Prof. habil. dr. 4 1 2 7 

15. Almantas Kliučius Doc. dr. 4 1 1 5 

16. Darius Danusevicius Prof. dr. 4 1 1 4 

17. Vaclovas Bogužas Doc. dr. 4 - 2 14 

18. Gintautas Mozgeris Prof. dr. 3 9 7 9 

19. Pavelas Duchovskis  Prof. habil. dr. 3 4 16 6 

20. Darija Jodaugienė Doc. dr. 3 1 1 4 

Biomedicinos mokslų sritis 

21. Ligita Baležentienė Doc. dr. 10 9 19 62 

22. Violeta Gražulevičienė Doc. dr. 6 4 - 2 

23. Laima Česonienė Doc. dr. 3 4 6 20 

24. Nijolė Sabienė Doc. dr. 4 4 3 22 

Technologijos mokslų sritis 

25. Egidijus Šarauskis Prof. dr. 12 11 6 24 

26. Violeta Makarevičienė Prof. dr. 9 6 13 18 

27. Antanas Sakalauskas Doc. dr. 9 5 15 4 

28. Algirdas Jasinskas Doc. dr. 8 4 9 6 

29. Juozas Padgurskas Prof. dr. 8 17 3 32 

30. Vytenis Jankauskas Prof. dr. 7 12 3 4 

31. Eglė Jotautienė Doc. dr. 6 17 3 16 

32. Saulius Vaikasas Prof. habil. dr. 6 5 3 - 

33. Eglė Sendžikienė Dr. 6 2 8 15 

34. Audrius Žunda Doc. dr. 5 6 1 9 

35. Dainius Steponavičius  Doc. dr. 5 5 6 3 

36. Raimundas Rukuiža Doc. dr. 4 4 2 16 

37. Jonas Bukšnaitis  Prof. dr. 4 4 1 3 

38. Paulius Kerpauskas Doc. dr. 4 2 10 13 

39. Vidmantas Butkus Doc. dr. 4 1 2 8 

40. Algirdas Janulevičius Doc. dr. 3 12 7 28 

41. Stanislovas Merkevičius Prof. dr. 3 5 2 17 

42. Rolandas Bleizgys Doc. dr. 3 4 8 13 

43. Jūratė Nadzeikienė Doc. dr. 3 4 5 6 

44. Algirdas Jonas Raila Prof. habil. dr. 3 4 2 8 



 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė 

Mokslo vardas, 

mokslo laipsnis 

Parengta straipsnių 2007–2011 m. 

Straipsniai 

ISI (WOS) 

leidiniuose 

su IF 

Straipsniai 

kituose ISI 

leidiniuose 

Straipsniai 

TDB leidi-

niuose 

Straipsniai 

kituose leidi-

niuose 

45. Arvydas Povilaitis Prof. dr. 3 4 - 5 

46. Valdas Paulauskas Prof. dr. 3 3 2 10 

Socialinių mokslų sritis 

47. Sigitas Daukilas Prof. dr. 2 2 7 5 

48. Lina Marcinkevičiūtė Doc. dr. 1 2 11 6 

49. Vilma Atkočiūnienė Doc. dr.  3 20 12 

50. Jan Žukovskis  Doc. dr. - 3 14 9 

51. Audrius Gargasas Doc. dr. - 3 11 12 

52. Vladzė Vitunskienė Doc. dr. - 3 4 5 

53. Asta Raupelienė Doc. dr. - 3 4 4 

54. Jadvyga Ramanauskienė Prof. dr. - 2 29 11 

55. Vilija Aleknevičienė Prof. dr. - 2 5 4 

56. Astrida Slavickienė Doc. dr. - - 9 8 

57. Aurelija Kustienė Doc. dr. - - 5 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 PRIEDAS. UNIVERSITETE APGINTOS DAKTARO DISERTACIJOS 2011 METAIS  

 
Eil. 
Nr.  

Vardas,  
pavardė  

Gynimo 
data  

Mokslo sritis,  
kryptis  

Doktoranto  
institucija 

Disertacijos  
pavadinimas 

Mokslinis vadovas, 
tarybos pirmininkas  

1. Rūta 

Droman-

tienė 

2011 

03 10 

Biomedici-

nos, Agro-

nomija 

ASU Aminorūgščių panaudoji-

mas žieminių kviečių bio-

loginio potencialo didini-

mui 

Prof. habil. dr. Gvi-

das Šidlauskas, 

prof. habil. dr. Ri-

mantas Velička 

2. Milda  

Gumbytė 

2011 

03 24 

Technologi-

jos, Aplinkos 

inžinerija ir 

kraštotvarka 

ASU Biodyzelino gamybos šalu-

tinių produktų perdirbimas 

į aplinkai draugiškus pro-

duktus 

Prof. dr. Violeta 

Makarevičienė, 

prof. dr.  Valdas 

Paulauskas 

3. Aušra  

Sinkevi-

čienė 

2011 

06 22. 

Biomedici-

nos, Agro-

nomija 

ASU Organinių mulčių poveikis 

dirvožemio savybėms, 

segetinei florai ir augalų 

derlingumui 

Doc. dr. Darja Jo-

daugienė, prof. ha-

bil. dr. Rimantas 

Velička   

4. Antanas  

Kavoly-

nas 

2011 

06 23 

Technologi-

jos, Aplinkos 

inžinerija ir 

kraštotvarka 

ASU Saulės ir vėjo energijos 

naudojimas pastatų kaimo 

vietovėse šilumos porei-

kiams tenkinti 

Doc. dr. Ignas Ša-

teikis, prof. dr. Pet-

ras Punys 

5. Žydrūnas  

Preikša 

2011 

09 16 

Biomedici-

nos, Miško-

tyra 

ASU Kriptogamų įvairovė skir-

tingo miškų ūkinės veiklos 

intensyvumo senuose pla-

čialapių ir mišriuose su 

plačialapiais medžiais 

miškuose 

Doc. dr. Gedimimas 

Brazaitis, prof. ha-

bil. dr. Edvardas 

Riepšas 

6. Raimon-

das  

Kreivaitis 

2011 

10 28 

Technologi-

jos, Aplinkos 

inžinerija ir 

kraštotvarka 

ASU 

 

Oksidacijos įtakos biologi-

nės kilmės bazinių alyvų 

savybėms tyrimas 

Prof. dr.  Juozas 

Padgurskas, 

prof. dr. Egidijus 

Šarauskis 

7. Robertas  

Kosteckas 

2011 

12 15 

 

Biomedici-

nos, Agro-

nomija 

ASU 

 

Skirtingu intensyvumu 

tręštų vasarinių rapsų 

(Brassica napus L.) biopo-

tencialo  formavimosi  

dėsningumai įvairaus tan-

kumo pasėliuose 

Prof. habil. dr. Ri-

mantas Velička, 

prof. habil. dr.  

Zenonas Dabkevi-

čius 

8. Judit Čer-

niauskie-

nė 

2011 

12 16 

 

Biomedici-

nos, Agro-

nomija 

ASU 

 

Skirtingų veislių aliejinio 

moliūgo (Cucurbita pepo 

L. var. styriaca) vaisių 

minkštimo, sėklų,  aliejaus 

ir išspaudų  kokybės anali-

zė  

Prof. dr. Honorata 

Danilčenko, prof. 

habil. dr. Rimantas 

Velička 

LAMMC parengtos disertacijos 

9. Virmantas 

 Povilaitis 

2011 

04 19 

Biomedici-

nos, Agro-

nomija 

LAMMC 

ŽI 

Miglinių javų derliaus  

formavimo  aspektai  skir-

tingo  intensyvumo agroe-

kosistemose 

Dr. Sigitas Lazaus-

kas, prof. habil. dr.  

Zenonas Dabkevi-

čius 

10. Vidman-

tas Ben-

dokas 

2011 

04 29 

Biomedici-

nos, Agro-

nomija 

LAMMC 

SDI 

Obels vainiko architektū-

ros genetinė kontrolė ir 

paveldėjimas 

Prof. habil. dr. 

Vidmantas  Stanys, 

prof. habil. dr. Ri-

mantas Velička 

11. Vilm 

Kemešytė 

2011 

04 29 

Biomedici-

nos, Agro-

nomija 

LAMMC 

ŽI 

Svidrių (Lolium) genties 

trumpaamžių rūšių agro-

biologinis ir selekcinis 

įvertinimas 

 

Dr. Nijolė Leme-

žienė, prof. habil. 

dr. Rimantas Velič-

ka   

12. Laura  2011 Biomedici- LAMMC Skirtingo našumo dirvo- Dr. Stanislava 



 

Eil. 
Nr.  

Vardas,  
pavardė  

Gynimo 
data  

Mokslo sritis,  
kryptis  

Doktoranto  
institucija 

Disertacijos  
pavadinimas 

Mokslinis vadovas, 
tarybos pirmininkas  

Masilio-

nytė 

05 27 nos, Agro-

nomija 

ŽI žemių pokyčiai  ekologinė-

je ir tausojamojoje žemdir-

bystės  sistemose 

Maikštėnienė,   

Prof. habil. dr.  

Zenonas Dabkevi-

čius 

13. Gražina 

 Statkevi-

čiūtė 

2011 

09 22 

Biomedici-

nos, Agro-

nomija 

LAMMC 

ŽI 

Pyrenophora teres popu-

liacijų struktūros ir vasari-

nių miežių genotipų atspa-

rumo tinkliškajai dryžligei 

tyrimai 

Dr. Algė Leistru-

maitė , prof. habil. 

dr. Izolda Pašakins-

kienė 

14. Kristina  

Jonavi-

čienė 

2011 

09 22 

Biomedici-

nos, Agro-

nomija 

LAMMC 

ŽI 

Motiejukų (phleum spp.) 

genetinė įvairovė ir atspa-

rumo sausrai genų paieška 

Dr. Vanda Paplaus-

kienė, prof. habil. 

dr. Pavelas Du-

chovskis 

15. Donatas  

Šumskis 

2011 

11 03 

Biomedici-

nos, Agro-

nomija 

LAMMC 

ŽI 

Ph ėminių paėmimo meto-

dai ir duomenų geostatisti-

nė analizė skirtingo reljefo 

bei genezės dirvožemiuose 

Prof. habil. dr.   

Gediminas Staugai-

tis, prof. habil. dr. 

Zenonas Dabkevi-

čius 

16. Mindau-

gas  

Škėma 

2011 

12 09 

Žemės ūkio, 

Miškotyra 

LAMMC 

MI 

 

Lietuvos miškų trako bio-

masės kiekybiniai ir koky-

biniai rodikliai 

Dr. Virgilijus Mik-

šys, prof. habil. dr.  

Remigijus Ozolin-

čius 

17. Justinas  

Kretavi-

čius 

2011 

12 13 

 

Biomedici-

nos, Agro-

nomija 

LAMMC 

ŽI 

Skirtingos biologinės kil-

mės medaus savybės ir 

kokybiniai rodikliai, jų 

sąsaja su dekristalizavimu 

Dr. Jurgis  Gedimi-

nas Račys, prof. 

habil. dr. Gediminas 

Staugaitis 

18. Sandra 

Sakalaus-

kienė 

2011 

12 14 

 

Biomedici-

nos, Agro-

nomija 

LAMMC 

SDI 

Kintančio klimato ir aplin-

kos veiksnių kompleksinio 

poveikio žirnių fiziologi-

niams rodikliams modelia-

vimas 

Dr. Aušra Brazaity-

tė, prof. habil. dr. 

Rimantas Velička 

19. Audrius  

Radzevi-

čius 

2011 

12 14 

 

Biomedici-

nos, Agro-

nomija 

LAMMC 

SDI 

Pomidorų veislių įvertini-

mas ir atranka heterozi-

niams hibridams kurti 

Prof. dr. Česlovas 

Bobinas, prof. ha-

bil. dr. Vidmantas 

Stanys 

KTU  apgintos disertacijos 

20. Gintarė 

Vazno-

nienė 

2011 

05 26 

Socialiniai, 

Sociologija 

ASU 

 

Subjektyvi gerovė ir socia-

linė atskirtis: pagyvenusių 

žmonių atvejis 

Prof. dr. A. Krupa-

vičius, prof. habil. 

dr. G. Merkys 

 


