
GYVENIMO APRAŠYMAS (CV) 

 

 

Pavardė:   Kusta 

Vardas:       Albinas 

Gimimo data:   1940 10 26 

E-mail:   albinas.kusta@gmail.com  

Adresas:    Bičiulių g., 25, Noreikiškės, Kauno r.  

Telefonų numeriai:   +370 37 397645 

Pilietybė:    Lietuvos Respublikos 

Šeimyninė padėtis:  Vedęs  

Išsilavinimas:   Aukštasis 

Institucija 

[ Data: nuo - iki] 

Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

1958 – 1963 Lietuvos žemės ūkio akademija, Hidromelioracijos ir žemėtvarkos 

fakultetas,  hidrotechnikos inžinieriaus diplomas su pagyrimu 

1965 – 1968 Lietuvos žemės ūkio akademija, aspirantūra 

1968 Kauno politechnikos institute technikos mokslų kandidato atestatas 

(nostrifikuotas į daktaro mokslinį laipsnį, aplinkos inžinerijos ir 

kraštotvarkos kryptyje) 

1975 LŽŪU docento atestatas 

1988 Volgogrado žemės ūkio institute daktaro diplomas (nostrifikuotas į 

habilituoto daktaro mokslinį laipsnį, aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos 

kryptyje) 

1990 LŽŪU profesoriaus atestatas 

Kalbų mokėjimas:  Įvertinti lygį pagal penkių balų sistemą (1 - puikiai; 5 - pagrindai) 

Kalba Skaitymas Kalbėjimas Rašymas 

Lietuvių 1 1 1 

Rusų 1 1 1 

Anglų 2 3 3 

Prancūzų 2 3 2 

Narystė profesinėse organizacijose: - Žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga. 

Kiti įgūdžiai: Darbas kompiuterinėmis programomis Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer, 

Outlook, Lotus. 

Šiuo metu einamos pareigos: Lietuvos mokslų akademijos narys emeritas, Aleksandro Stulginskio 

universiteto profesorius emeritas 

Darbo įmonėje trukmė (metai): LŽŪU – 47 metai, LMA – 19 metų, Asociacijoje „Slėnis 

NEMUNAS“ – 5 metai. 

Svarbiausios kvalifikacijos: Vadybinis darbas planuojant ir vykdant mokslo tiriamuosius darbus 

bei jų rezultatų diegimą; organizuojant, mokslinių darbų rezultatų demonstravimo lauko dienas, 

parodas bei muges LŽŪU kasmet po du kartus pradedant  1995-aisiais metais; redakcinio ir 

leidybinio darbo patirtis (vadovauta „Žemės ūkio enciklopedijos“, LŽŪU mokslinio žurnalo 

„Vagos“, LMA „Žemės ūkio mokslai“ redakcinėms kolegijoms, dirbau  įvairių mokslinių žurnalų, 

Visuotinės Lietuvos enciklopedijos redakcinių kolegijų nariu).  



Atlieku ekspertizes, recenzuoju mokslinių darbų paraiškas bei ataskaitas  LMT, MITA užsakymu ar 

LMA pavedimu. Dalyvavau įvairių projektų, strategijų, studijų ir programų rengime bei vykdyme,  

tame tarpe Jungtinės tyrimų programos „Gamtos ištekliai ir  

žemės ūkis“. Buvau vienas iš Valstybinės mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ 

programos iniciatorių ir jos rengimo organizatorių bei vykdytojų, asociacijos „Slėnis Nemunas“ 

kūrėjų.                                                                                                                                                                                                                                                

Profesinė patirtis 

Data: nuo - 

iki 

Miestas, 

šalis 

Įmonė, organizacija Pareigos Aprašymas 

1968-1971 Lietuva LŽŪU Asistentas  

1971-1973 Lietuva LŽŪU Vyr.dėstytojas  

1973-1978 Lietuva LŽŪU Docentas  

1978-1980 Lietuva LŽŪU Vyr. mokslinis bendradarbis  

1980-1986 Lietuva LŽŪU Hidrotechnikos katedros vedėjas  

1985-1990 Lietuva LŽŪU Hidromelioracijos ir žemėtvarkos 

fakulteto dekanas 

 

1990-1994 Lietuva LŽŪU Hidrotechnikos katedros vedėjas  

1994-2004 Lietuva LŽŪU Rektorius  

2004-2009 Lietuva LŽŪU Mokslo prorektorius  

2005-2013 Lietuva Lietuvos mokslų 

akademija (LMA) 

Žemės ūkio ir miškų mokslų 

skyriaus pirmininkas 

 

2009-2012 Lietuva LŽŪU/ASU Profesorius   

2009-2014 Lietuva Asociacija Slėnis 

NEMUNAS 

Direktorius  

2011-2014 Lietuva ASU Projekto vadovas  

2011-2015 Lietuva LMA Tikrasis narys  

Nuo 2012  Lietuva ASU Profesorius emeritas  

Nuo 2015 Lietuva LMA Narys emeritas  

 

Apdovanojimai:  

• LDK Gedimino ordino Karininko kryžius (2001) 

• Kauno rajono savivaldybės Garbės ženklas (2009)  

• Žemės ūkio ministerijos Garbės ženklas (2010) 

• LR Ministro Pirmininko jubiliejinis ženklas „Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimui 20 metų“ 

• LŽŪU medalis „Už nuopelnus“ 

Kita informacija:   

• Švedijos žemės ūkio ir miškų karališkosios akademijos narys (1999) 

• Latvijos žemės ūkio universiteto garbės daktaras (2004) 

• Užpalių miestelio (Utenos r.) garbės pilietis (2005) 

• Žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos garbės narys 

• Dirbant rektoriumi Lietuvos žemės ūkio akademija tapo Lietuvos žemės ūkio 

universitetu (LR Seimas, 1996 m. spalio 8 d.), pasirašyta Bolonijos universitetų 

Didžioji chartija (Bolonija, 2004), 1995 metais buvo pradėtos organizuoti 

parodos-mugės „Ką pasėsi...?“  
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