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Duomenys apie išsilavinimą 

1965 
Lietuvos žemės ūkio akademija, Ž. ū. mechanizacijos fakultetas, Inžinieriaus – mechaniko 

kvalifikacija, diplomas C No 455436 (LŽŪA) 1965-12-29 

1971 
LŽŪA Taryboje apginta technikos mokslų kandidato disertacija, diplomas MTH 070394, 

1993-12-16 LMT nostrifikuotas mokslų daktaro laipsnis, diplomo registracijos Nr. 004404 

1975 
Suteiktas LŽŪA Darbo apsaugos ir praktinio mokymo katedros docento vardas, diplomas 

MAC Nr. 090201  

2006 
Atlikta Aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos habilitacijos procedūra. Lietuvos žemės ūkio 

universitetas. Pažymėjimo reg. Nr. 04, 2006-06-21 

2006 
Suteiktas Technologijos mokslų srities profesoriaus pedagoginis vardas. Profesoriaus 

atestato Nr. 000154, reg. Nr. 004, 2006-10-18 

 

Akademinio ir profesinio darbo patirtis 
 

1960-1965 Lietuvos ž. ū. akademijos studentas, Traktorių-automobilių katedros laborantas 

1966 - 1968 
LŽŪA administracijos darbuotojas, asistentas Traktorių-automobilių bei Darbo 

apsaugos ir praktinio mokymo katedrose  

1969 - 1975 LŽŪA Darbo apsaugos ir praktinio mokymo katedros vyr. dėstytojas  

1974 - 1975 Resp. Kuba Centrinio universiteto dėstytojas 

1976 - 1993 LŽŪA Profesinės saugos ir inžinerijos vadybos katedros vedėjas, docentas 

1981 - 1983 Resp. Nikaragva valstybinio autonominio universiteto dėstytojas-konsultantas 

1994 - 2004 LŽŪU Ž. ū. inžinerijos fakulteto dekanas, docentas 



2004 - 2008   LŽŪU Profesinės saugos ir inžinerijos vadybos katedros vedėjas, e. prof. p. 

2008 – 2010 LŽŪU Profesinės saugos ir inžinerijos vadybos katedros profesorius 

1991 - 2009 LŽŪU Senato narys, Žemės ūkio inžinerijos fakulteto tarybos narys 

 

Mokslinių tyrimų sritys 
 

Atlikti mokslo tyrimai skirti aplinkos ir žmogaus saugai nuo žalingo triukšmo ir virpesių poveikio, 

priskirtini technologijos mokslų sričiai ir aplinkos inžinerijos bei kraštotvarkos krypčiai.  

Pirmieji triukšmo šaltinių tyrimo darbai pradėti dar 1969 metais. Jų pagrindu paruošta technikos 

mokslų kandidato disertacija tema „Traktorinio variklio triukšmo lauko formavimosi ypatumų 

tyrimas“ ir apginta LŽŪA taryboje 1971 metais. Tai padėjo pagrindus mokslinei specializacijai 

studijose „Fizikinių veiksnių, įtakojančių žemės ūkio darbuotojų saugai ir sveikatai tyrimai ir 

priemonės situacijai gerinti“. Vėliau vyko intensyvūs užsakomieji mokslo tyrimų darbai, skirti žemės 

ūkio technikos triukšmui mažinti jo susidarymo šaltiniuose, plitimo keliuose bei organizacinių-

techninių priemonių paruošimas žalingam triukšmo ir virpesių poveikiui sumažinti. Ilgamečių tyrimų 

rezultatai apibendrinti habilitacijai pateiktų mokslo darbų apžvalgoje „Aplinkos akustinės taršos 

žemės ūkyje mažinimo problemos ir jų sprendimas“.  

Dalyvauta Aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos krypties doktorantūros komitetuose, vadovauta 

dviems doktorantams, oponuota disertacijoms Lietuvos universitetuose (KTU ir VGTU).  

 

Mokslo publikacijos 

 

Parašė mokomąsias knygas „Traktoriai ir automobiliai“ (1982, ispanų k.) ir „Ž. ū. gamybos 

mechanizacija“ (1983, ispanų k.), vadovėlio „Darbo apsauga žemės ūkyje“ (1985) bendraautoris. 

Paskelbė per 81 mokslinę publikaciją, iš jų 4 yra įtrauktos į mokslinės informacijos instituto (ISI 

WOS) sąrašą, 8 – užsienio recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose, 9 – prestižiniuose Lietuvos 

mokslo ir studijų departamento patvirtintuose periodiniuose mokslo leidiniuose, 52 – kituose 

periodiniuose mokslo leidiniuose ir konferencijų medžiagoje ir mokslo darbuose. Mokslo tyrimų 

užsakovams pateikta per 20 ataskaitų, 8 iš jų užregistruotos ir deponuotos techninės informacijos 

institute.  
 

Apdovanojimai: 
 

 

Už aktyvią veiklą moksliniame, 

metodiniame ir organizaciniame darbe 

ruošiant ž. ū. specialistus gauti Padėkos 

raštai ir medaliai  

 

LR Švietimo ir mokslo ministerija, 1996, 1998, 2008 

metais  

LR Žemės ūkio ministerija, 1996, 2003 

LŽŪU Rektoriaus, 1998, 2003, 2004, 2013 

Universiteto Atminimo medalis, 2008 

Universiteto medalis „Už nuopelnus“, 2010 

Už ilgametį produktyvų mokslinį 

pedagoginį ir visuomeninį darbą 

medaliu 

Aleksandro Stulginskio universiteto Bendruomenės garbės 

nario vardo medalis, 2018 

 

Mokslinės stažuotės ir konferencijos: 

Dalykinė išvyka į Danijos ž. ū. mokymo įstaigas, specializuotus ūkius. Išklausytas kursas: Ž. ū. 

vadyba. Trukmė 1 mėn., 1994 m. 

Išvyka į Vokietijos Drezdeno ir Harburgo universitetus studijų ir mokslo tyrimų organizavimo 

klausimais. 1996 m.  

Išvyka į Pasaulinę žemės ūkio technikos parodą AGRITECHNIKA. 1995 m.  

Dalyvauta tarptautiniame seminare. Flamandijos tarptautinės firmos ALLIMPEX-PACKO, 40 val. 

kursas. 1998 m.  



Daugkartinės dalykinės išvykos į Lenkiją Varšuvos gyvybės mokslų ir Poznanės gamtos mokslų 

universitetus žemės ūkio studijų organizavimo klausimais, 2002-2006 m.  

Ispanų ir anglų kalbos kursai ir savarankiškos studijos, 2002-2006 m.  

Dalyvavimas tarptautinių projektų veikloje: 

Projektas, finansuojant Europos saugos ir sveikatos darbe agentūrai Dalykinis geros praktikos 

centras – šalys kandidatės. CIOP-PIB, 2003-2004, narys 

Projektas, finansuojant Europos saugos ir sveikatos darbe agentūrai Teminis centras – naujosios 

šalys narės. CIOP-PIB, 2004, narys 

Projektas, finansuojant Europos saugos ir sveikatos darbe agentūrai Teminis centras – plėtros veikla. 

CIOP-PIB, 2005, narys 

Pedagoginis darbas: 

1974-1975 m. Kubos centriniame universitete dėstyti dalykai: „Traktoriai ir ž. ū. technika“ 

neformalusis inžinierių mokymas, vadovavimas inžinierių diplominiams darbams    

1981-1983 m. Nikaragvos nacionaliniame universitete dėstyti dalykai: „Traktorių ir automobilių 

konstrukcija ir teoriniai pagrindai“ Technikos fakultete, „Ž. ū. mechanizavimas“ Agroinžinerijos 

fakultete 

Lietuvos žemės ūkio universitete dėstyti dalykai: darbų saugos - bakalaurams, vibroakustinės taršos, 

mokslinio tyrimo metodologija, akustinė ekologija - magistrantams 

Narystė Lietuvos profesinėse ir mokslo draugijose: 

Lietuvos Respublikos Triukšmo prevencijos Tarybos narys (2005-2010) 

Asociacijos „Lietuvos žemės ūkio technika“ narys (1994-2006) 

Lietuvos Akustikų sąjungos narys (nuo 1991 m.)  

Lietuvos Žurnalistų sąjungos narys (2007-2011) 

ASU profesorių klubo „Scientia“ narys (nuo 2006 m.)  
 

Mokslinių žurnalų redkolegijų narys: 
 

Mokslo populiarinimo ir gamybos žurnalo „Agroinžinerija ir energetika“ ISSN 1392-8244, vyr. 

redaktorius, (1999-2010) 

Respublikinės mokslinės konferencijos „Žmogaus ir gamtos sauga“ straipsnių rinkinys. 

Organizacinio komiteto pirmininkas, 2004.  

Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos „Žmogaus ir gamtos sauga“ straipsnių rinkinys. 

Redakcinės kolegijos pirmininko pavaduotojas, 2006-2008. 

 

Prof. dr. Juvencijus Stanislovas Deikus 

 

Akademija, Kauno r. 

2018 m. vasario 23 d.  

 


