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GYVENIMO APRAŠYMAS (CV) 

 

 

 

 

1. Vardas: KĘSTUTIS 

2. Pavardė: ROMANECKAS 

3. Gimimo data: 1971 01 14 

4. El. paštas: kestas.romaneckas@asu.lt 

5. Telefono numeris: 8 656 300 44 

 

 

 

 

6. Išsilavinimas:  

Institucija 

 

Įgyta kvalifikacija ar kvalifikacinis laipsnis Metai 

Lietuvos žemės ūkio 

akademija 
Mokslinis agronomas, diplomas su pagyrimu Nr. 

27521. Kaunas, 1994 balandžio 6 d. 

1989-1994 

 

 

7. Mokslo laipsniai: 

Institucija 

 

Įgyti mokslo laipsniai  Metai 

Lietuvos žemės ūkio 

universitetas 

Biomedicinos mokslų daktaras, diplomas DA010112, 

registracijos Nr. 016576. Vilnius, 1999 gegužės 18 d. 

1994-1998 

Lietuvos žemės ūkio 

universitetas 

LŽŪU Biomedicinos mokslų srities docentas, atestatas Nr. 

000206 

2005 07 07 

Lietuvos žemės ūkio 

universitetas 

LŽŪU Agronomijos mokslo krypties habilitacijos 

procedūra. Pažymėjimo reg. Nr. 28 

2009 29 

 

 

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

Kalba Skaitymas Kalbėjimas Rašymas 

Lietuvių 5 5 5 

Anglų 4 4 4 

Rusų 5 4 4 

 

 

9. Kiti įgūdžiai: (pvz., darbo su specialiais kompiuterinių programų paketais įgūdžiai, ir kt.):  

Naudojami statistinės duomenų analizės kompiuteriniai programų paketai Sigma Stat, Sigma Plot, braižymo 

ir paveikslų kūrimo programos Corel Draw, Corel Photo Paint, internetinių puslapių kūrimo programa 

Microsoft Front Page, modeliavimo programa Powersim ir kt. 
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10. Stažuotės (ne daugiau kaip 5): 

Institucija 

 

Šalis Tematika Laikotarpis 

Latvijos žemės ūkio 

universitetas 

Latvija 40 val. kursai “Decision Support System 

in Crop Protection”. 

2000 gegužės 15-

20 d. 

Kauno technologijos 

universitetas, 

Edukologijos institutas 

Lietuva 80 val. Tęstinis aukštosios mokyklos 

studijų teorijos ir praktikos seminaras - 

kursai “Besimokantis universitetas”. 

Parengtas dėstytojo kompetencijos 

portfelis. 

2001 sausis-

gruodis 

Latvijos žemės ūkio 

universitetas 

Latvija 16 valandų mokymo kursai “Academic 

Writing”. 

2006 gruodžio 11-

13 d.  

Tarptautinės parodos 

„Agritechnica 2013“ ir 

Agritechnika 2015” 

Vokietija 

4 ir 5 dienų stažuotės tarptautinėje 

parodoje Hanoveryje, Vokietija. Išduotas 

sertifikatas. 

2013 lapkričio 12-

15 d. ir 2015 

lapkričio 09-14 d. 

Čekijos gyvybės mokslų 

universitetas Prahoje 
Čekija 

16 dienų stažuotė mokslinių 

kompetencijų tobulinimo tikslais 

2017 birželio 05-

20 d. 

 

 

 

11. Narystė profesinėse organizacijose:  

Nuo 1997  Tarptautinės žemės dirbimo tyrimų asociacijos (ISTRO) narys;  

Nuo  1999 Lietuvos artojų asociacijos narys; 

Nuo 2002 Lietuvos žemės dirbimo tyrimų draugijos prezidentas; 

Nuo 2011 Lietuvos dirvožemininkų draugijos narys. 

Nuo 2015 Lietuvos herbologų draugijos narys 

Nuo 2017 Lietuvos agronomų sąjungos narys 
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12. Darbovietės ir profesinė patirtis: 

Metai, 

nuo - 

iki 

Darbovietė Pareigos Darbo pobūdis (pvz. dėstomi dalykai ir mokslinio darbo kryptys) 

1996-

1998 

Lietuvos 

žemės ūkio 

universitetas 

Asistentas 

Dėstyti dalykai: „Agronomijos ir gyvulininkystės pagrindai“, 

„Žemdirbystė“. Mokslinio darbo kryptis – priešsėjinio dirvos 

įdirbimo cukrinių runkelių sėjai tyrimai. 

1999-

2001 

Lietuvos 

žemės ūkio 

universitetas 

Vyr. 

asistentas 

(lektorius) 

Dėstyti dalykai: „Agronomijos pagrindai“, Agronominių sistemų 

modeliavimas“, „Integruota žemdirbystė“, „Žemdirbystė“, 

„Agronomijos raida“. Mokslinio darbo kryptys – minimalaus 

priešsėjinio ir pagrindinio žemės dirbimo cukriniams runkeliams 

tyrimai. Priešsėjinio ir posėjinio dirvų volavimo cukriniams 

runkeliams tyrimai. 

2002-

2004 

Lietuvos 

žemės ūkio 

universitetas 

Einantis 

docento 

pareigas 

Dėstyti dalykai: „Agronomijos įvadas“, „Bendroji žemdirbystė“, 

„Agronomijos pagrindai“, „Integruotoji žemdirbystė“, 

„Agronominių sistemų modeliavimas“, „Žemdirbystės ir 

valstietijos istorija“, „Botanikos ir agronomijos pagrindai“, 

„Tausojančioji žemdirbystė“, „Žemės ūkio gamybos technologijų 

pagrindai“, „Agronominių tyrimų metodika“. Mokslinio darbo 

kryptys - tausojančio aplinką žemės dirbimo sistemų 

pagrindiniams lauko augalams (kukurūzams, vasariniams 

miežiams, rapsams, kviečiams) tyrimai. Minimalaus priešsėjinio 

ir pagrindinio žemės dirbimo cukriniams runkeliams tyrimai. 

2005-

2013 

 

 

 

 

 

 

nuo 

2013 

Lietuvos 

žemės ūkio 

universitetas 

(Aleksandro 

Stulginskio 

universitetas) 

Docentas 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorius 

Dėstyti ar dėstomi dalykai „Žemdirbystės ir valstietijos istorija“, 

„Tausojantis ūkininkavimas“, „Integruotoji žemdirbystė“, 

„Ekologinis žemės ūkis“ „Agronominių sistemų 

(agroekosistemų) modeliavimas“, „Agronomijos pagrindai“, 

„Bendroji žemdirbystė“, Žemės ūkio technologijų pagrindai“, 

„Valstybės ir visuomenės raida“, „Agronomijos ir ekologijos 

pagrindai“, „Žemių rekultivacija ir tausojimas“, „Agroekologija ir 

aplinkosauga“, „Žemdirbystė“, „Agronominių tyrimų 

planavimas“, „Ekologinis žemės ūkis“, „Agroekosistemų 

tvarumas“.  

Mokslinio darbo kryptys - vasarinių rapsų ir cukrinių runkelių 

veislių tyrimai. Papildomo cukrinių runkelių patręšimo tyrimai. 

Pagrindinio žemės dirbimo cukriniams runkeliams ir kukurūzams 

tyrimai. Įsėlinių tarpinių augalų ir piktžolių konkurencingumo 

cukrinių runkelių ir kukurūzų pasėliuose tyrimai. Tausojančių 

aplinką ir energiją technologijų žemdirbystėje tyrimai. 

2004-

2008 

ŽŪK 

„Kėdainių 

krašto 

cukriniai 
runkeliai“ 

Direktorius 

Derybos su žaliavos perdirbėjais AB „Danisco Sugar Lietuva“, 

dalyvavimas ir vadovavimas „Sėklų komisijai“, informacinio 

leidinio „Informuoja ŽŪK „Kėdainių krašto cukriniai runkeliai“ 

leidyba, seminarų ir susirinkimų organizavimas ir kiti su žemės 
ūkio veikla susiję darbai. 

 2008-

2013 

 

 

 2013-

2017 

Kauno miškų 

ir aplinkos 

inžinerijos 

kolegija 

Docentas 

 

 

 

Profesorius 

Dėstomi dalykai: „Žemės ūkio pagrindai“ rekreacijos 

specialybės studentams bei „Žemės tvarkymo pagrindai“ 

žemėtvarkos specialybės studentams. 

Nuo 

2017 

Aleksandro 

Stulginskio 

universitetas 

Agronomi-

jos fakulteto 

prodekanas  

Su mokslu ir studijų plėtra susijusi veikla. 
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13. Pedagoginio darbo universitetinėje aukštojoje mokykloje trukmė (metai): 20. 

14. Mokslinio darbo trukmė (metai): 21. 

15. Praktinio darbo (išskyrus mokslinį ir pedagoginį) trukmė (metai): 5.  

16. Šiuo metu einamos pareigos: profesorius. 

17. Reikšmingiausios mokslinės publikacijos (pateikti ne daugiau kaip 10 pastarųjų penkerių 

metų svarbiausių  mokslinių publikacijų bibliografinius aprašus): 

MOKSLO STRAIPSNIAI 

Leidiniuose, referuojamuose duomenų bazėje „Web of Science“, turinčiuose citavimo indeksą ir  

IF > 0,5 AIF 

1. Vaitauskienė, Kristina; Šarauskis, Egidijus; Romaneckas, Kęstutis; Jasinskas, Algirdas. Design, 

development and field evaluation of row-cleaners for strip tillage in conservation farming // Soil and 

Tillage Research. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0167-1987. Vol. 174 (2017), p. 139-146. [Science 

Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct; CAB Abstracts]. [Citav. rod.: 3.401; 

bendr. cit. rod: 2.562 (2016, SCIE)] 

2. Šarauskis, Egidijus; Vaitauskienė, Kristina; Romaneckas, Kęstutis; Jasinskas, Algirdas; Butkus, 

Vidmantas; Kriaučiūnienė, Zita. Fuel consumption and CO2 emission analysis in different strip 

tillage scenarios // Energy. Oxford: Pergamon-Elsevier Science Ltd. ISSN 0360-5442. Vol. 118, part 

1 (2017), p. 957-968. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct; 

Academic Search Complete; Scopus]. [Citav. rod.: 4.52; bendr. cit. rod: 3.876 (2016, SCIE)] 

3. Buragienė, Sidona; Šarauskis, Egidijus; Romaneckas, Kęstutis; Sasnauskienė, Jurgita; Masilionytė, 

Laura; Kriaučiūnienė, Zita. Experimental analysis of CO2 emissions from agricultural soils 

subjected to five different tillage systems in Lithuania // Science of the total environment. 

Amsterdam: Elsevier Science BV. ISSN 0048-9697. Vol. 514 (2015), p. 1-9. [Science Citation Index 

Expanded (Web of Science); Science Direct; Scopus; MEDLINE; Environment Complete]. [Citav. 

rod.: 3.976; bendr. cit. rod: 3.107 (2015, SCIE)] 

4. Romaneckas, Kęstutis; Šarauskis, Egidijus; Avižienytė, Dovilė; Buragienė, Sidona; Arney, David. 

The main physical properties of planosol in maize (Zea mays L.) cultivation under different long-

term reduced tillage practices in the Baltic region // Journal of Integrative Agriculture. Oxford: 

Elsevier. ISSN 2095-3119. 2015, vol. 14, iss. 7, p. 1309-1320. [Science Citation Index Expanded 

(Web of Science); Science Direct]. [Citav. rod.: 0.724; bendr. cit. rod: 1.44 (2015, SCIE)] 

5. Šarauskis, Egidijus; Buragienė, Sidona; Masilionytė, Laura; Romaneckas, Kęstutis; Avižienytė, 

Dovilė; Sakalauskas, Antanas. Energy balance, costs and CO2 analysis of tillage technologies in 

maize cultivation // Energy. Oxford: Pergamon-Elsevier Science Ltd. ISSN 0360-5442. Vol. 69 

(2014), p. 227-235. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct; Academic 

Search Complete; Scopus]. [Citav. rod.: 4.844; bendr. cit. rod: 3.143 (2014, SCIE)] 

 

Leidiniuose, referuojamuose duomenų bazėje „Web of Science“, turinčiuose citavimo indeksą ir  

0,5 AIF ≥ IF > 0,25 AIF 

1. Avižienytė, Dovilė; Brazienė, Zita; Romaneckas, Kęstutis; Marcinkevičius, Antanas. Efficacy of 

fungicides in sugar beet crops // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų 
centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 103, 

Nr. 2 (2016), p. 167-174. [ISI Web of Science; CAB Abstracts]. [Citav. rod.: 0.644; bendr. cit. rod: 

1.593 (2016, SCIE)] 

2. Jakienė, Elena; Spruogis, Vidmantas; Romaneckas, Kęstutis; Dautartė, Anželika; Avižienytė, 

Dovilė. The bio-organic nano fertilizer improves sugar beet photosynthesis process and productivity 

// Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio 

universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 102, Nr. 2 (2015), p. 141-146. [ISI Web 

of Science; CAB Abstracts]. [Citav. rod.: 0.579; bendr. cit. rod: 1.44 (2015, SCIE)] 

3. Avižienytė, Dovilė; Romaneckas, Kęstutis; Adamavičienė, Aida; Šarauskis, Egidijus; Jakienė, Elena. 

The interaction between maize and weeds under the conditions of long-term reduced tillage // 

Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio 

universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 102, Nr. 4 (2015), p. 363-370. [ISI Web 

of Science; CAB Abstracts]. [Citav. rod.: 0.579; bendr. cit. rod: 1.44 (2015, SCIE)] 

4. Avižienytė, Dovilė; Romaneckas, Kęstutis; Pališkytė, Rita; Bogužas, Vaclovas; Pilipavičius, 

Vytautas; Šarauskis, Egidijus; Adamavičienė, Aida; Vaiciukevičius, Edvardas. The impact of long-

term reduced primary soil tillage on maize (Zea mays L.) productivity // Žemdirbystė = Agriculture / 
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Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 

(Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 100, Nr. 4 (2013), p. 377-382. [ISI Web of Science; CAB 

Abstracts; Scopus]. [Citav. rod.: 0.523; bendr. cit. rod: 1.564 (2013, SCIE)] 

 

Leidiniuose, referuojamuose duomenų bazėje „Web of Science“, turinčiuose citavimo indeksą ir  

IF ≤ 0,25 AIF 

1. Romaneckas, Kęstutis; Avižienytė, Dovilė; Bogužas, Vaclovas; Šarauskis, Egidijus; Jasinskas, 

Algirdas; Marks, Marek. Impact of tillage systems on chemical, biochemical and biological 

composition of the soil // Journal of Elementology. Olsztyn: Polskie Towarzystwo Magnezologiczne. 

ISSN 1644-2296. 2016, Vol. 21, iss. 2, p. 513-526. [Science Citation Index Expanded (Web of 

Science)]. [Citav. rod.: 0.641; bendr. cit. rod: 3.392 (2016, SCIE)] 

 

18. Reikšmingiausios studijų metodinės publikacijos (pateikti ne daugiau kaip 5 pastarųjų 

penkerių metų svarbiausių  studijų metodinių publikacijų bibliografinius aprašus): 

1. Agronomijos pagrindai: laboratorinių ir praktinių darbų aprašas / sudarytojas Kęstutis Romaneckas; 

Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2016. Prieiga ASU elektroninių 

leidinių talpykloje. 

2. Romaneckas, Kęstutis; Pilipavičius, Vytautas; Trečiokas, Kostas; Šarauskis, Egidijus; Liakas, Vytautas. 

Agronomijos pagrindai : vadovėlis / sudarytojas Kęstutis Romaneckas ; Aleksandro Stulginskio 

universitetas. 2-asis patais. leid. Akademija, Kauno r. : Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos 

centras, 2015. 438 p. : iliustr., portr., žml. ISBN  9786094490842. 

3. Agronomijos pagrindai: vadovėlis / sudarytojas Kęstutis Romaneckas; Aleksandro Stulginskio 

universitetas. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2011. 438 

p.: iliustr. ISBN  9786094490118. 

 

19. Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant mokslo ir studijų projektus: 

Projekto pavadinimas Dalyvavimo aprašymas Laikotarpis 

LŽŪM MTTV projektas „Tikslaus juostinio žemės 

dirbimo ir sėjos mašinų darbo technologinių operacijų 

tyrimai ir kompleksinis efektyvumo vertinimas“. 

Projekto veiklų vykdytojas 2016-2018 m. 

LŽŪM MTTV projektas „Tvaraus ūkininkavimo ir 

trumpos rotacijos su pupomis poveikis aplinkai, pasėlių 

produktyvumo ir bioekonominiam potencialui 

realizuojant ES Žalinimo programą“ 

Projekto vadovas 2016-2018 m. 

LMT Mokslo fondo projektas „Studentų mokslinės 

veiklos skatinimas“ VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-

003. Mokslinio tiriamojo darbo tema – „Skirtingi 

necheminės piktžolių kontrolės metodai cukrinių 

runkelių ekologinėje agrocenozėje“ 

Studento mokslinis vadovas 
2015.03.02–

2015.06.02 

LŽŪM mokslo projektas „Biologinių preparatų įtaka 
žemės dirbimo mašinų darbo technologiniams 

procesams ir energijos sąnaudoms“. Nr. I-02-25/14 

Projekto veiklų vykdytojas 2015-2017 m. 

MTTV projektas „Tiksliojo ūkininkavimo 
technologinių procesų įtaka mažinant poveikį aplinkai 

bei sąnaudas žemės ūkio produkcijai pagaminti“. 2014-

03-28 Nr. 4MM-17(12.128) 

Projekto veiklų vykdytojas 
2014-05-01 -

2015-11-01 

Demonstracinių lauko bandymų projektas „Lauko 

augalų technologinių parametrų optimizavimas 

tiksliojoje žemdirbystėje“ Nr. 1PM-PV-13-

2008495PR001. 

Projekto veiklų vykdytojas 
2014 04 17- 

2015 06 30 

LMT ES struktūrinių fondų projektas „Aukštos 

kvalifikacijos specialistų mokslui imlių ūkio 

subsektorių plėtrai rengimo tobulinimas – 

NKPDOKT“. Finansuojamos mokslo ir meno 

doktorantūros vietos Lietuvos mokslo ir studijų 

institucijose. Paraiškos registracijos numeris 

Doktoranto mokslinis 

vadovas 
2014 -2018 m. 
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NKPDOKT-14092. 

Mokslo projektas „Bioorganinių trąšų formų ir normų 

įtaka dirvožemiui ir skirtingos azotinės mitybos 

cukrinių runkelių pasėlio būklei, produktyvumui ir 

ekonominiam efektyvumui“, ASU- Nordic Sugar 

(sutartis Nr. A-06-13/14).  

Projekto vadovas 2014 m. 

Mokslo projektas „Dirvą, aplinką ir energiją 

tausojančių žemės dirbimo mašinų technologinių 

procesų tyrimai“ (sutartis Nr. I-05-52/12).  

Projekto veiklų vykdytojas 2012-2014 m. 

Tręšimo nuotekų dumblu poveikio dirvožemiui tyrimai Projekto veiklų vykdytojas 2012 m. 

Topinambų (Helianthus tuberosus) biomasės auginimo 

ir perdirbimo technologijų energetinei konversijai 

mokslinis pagrindimas ir įvertinimas 

Projekto veiklų vykdytojas 2012-2013 m. 

LMT realizuotas ES struktūrinių fondų projektas 

„Studentų mokslinės veiklos skatinimas“. Sutartis Nr. 

SMP-44-2012/SMP 12-146. I kurso magistrantė Rita 

Pališkytė. 

Studento mokslinės praktikos 

vadovas 
2012 m. 

Studijų projektas „Lietuvos žemės ūkio universiteto 

pirmosios studijų pakopos programų atnaujinimas 

(LŽŪU-PA“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-092. 

Projekto veiklų vykdytojas 2010-2012 m. 

Projektas „Aplinką ir energiją tausojanti technika 

žemdirbystėje (AETTŽ)“. Projektas pagal KPP 

priemonę „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“. 

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai, Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministerija. 

Projekto veiklų vykdytojas, 

veiklos „Žieminių kviečių ir 

žieminių rapsų parodomųjų 

bandymų agrarinės būklės 

monitoringas, duomenų 

apibendrinimas ir 

sisteminimas“ 

koordinatorius. 

2010-2013 m. 

Studijų projektas „Žemės ūkio tematikos I ir II pakopos 

programų tobulinimas ir dėstytojų kompetencijų 

ugdymas(ŽŪ-SPDK)“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-

002. 

Projekto veiklų vykdytojas 2010-2011 m. 

Studijų projektas „Studijų sistemos efektyvumo 

didinimas Lietuvos žemės ūkio universitete“ (Nr. VP1-

2.1-ŠMM-04-K-01-008) . 

Projekto veiklų vykdytojas 2010-2011 m. 

Mokslo projektas „Progresyvių dirvosauginių sėjos 

technologijų bei techninių priemonių tyrimai“.  
Projekto vykdytojas 2008-2011 m. 

Mokslo projektas „Aplinkosauginių žemės dirbimo 

techninių priemonių darbo technologinių procesų 

tyrimai“. 

Projekto veiklų vykdytojas 2009 m. 

Mokslo projektas „Sėjos gylio, dirvos volavimo 

metodų ir laiko įtaka cukriniams runkeliams. 
Projekto vadovas  

2004, 2005 ir 

2007 m. 

Mokslo projektas „Papildomas cukrinių runkelių 

patręšimas“. 
Projekto vadovas 2004-2006 m. 

Mokslo projektas „Vasarinio rapso veislių tyrimas“ Projekto vadovas 2004-2006 m. 

Mokslo projektas „Nemuno slėnis”. 

Projekto rengimo darbo 

grupės narys 

 

2007 m. 

Studijų projektas „Maisto žaliavų ir agrarinės aplinkos 

studijų tobulinimas (MAST). 

Veiklos LŽŪU 3 

„Magistrantūros studijų  

programos “Agronomija” 

atnaujinimas” koordinatorius 

ir vykdytojas 

2006-2007 m. 

Mokslo projektas “Minimalaus žemės dirbimo 

technologijų ir integruoto ūkio valdymo sistemų, 

jungiančių precizinį ūkininkavimą, verslo ir mašinų 

valdymą, agronominę informaciją, tyrimai”. 

Užsakovas UAB “C. Olsen Baltic”, rėmėjas Lietuvos 

Projekto veiklų vykdytojas 2003-2004 m. 
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valstybinis mokslo ir studijų fondas. 

Mokslo projektas “Beariminis žemės dirbimas 

pagrindiniams lauko augalams”. Užsakovas AB 

„Lytagra“. 

Projekto veiklų vykdytojas 2003 m. 

Mokslo tiriamojo darbo projektas “Cukrinių runkelių 

auginimo atskirų parametrų patikslinimas”. Užsakovas 

LR Žemės ūkio ministerija. 

Projekto veiklų vykdytojas 1997-1999 m. 

 

20. Kita aktuali informacija: 

• Sukurti mokslo kūriniai (metodikos): „Žieminių kviečių parodomojo bandymo agrarinės būklės 

monitoringo, analizė, duomenų apibendrinimas ir sisteminimas“ ir „Žieminių rapsų parodomojo 

bandymo agrarinės būklės monitoringo, analizė, duomenų apibendrinimas ir sisteminimas“. 

Projektas „Aplinką ir energiją tausojanti technika žemdirbystėje (AETTŽ)“. Bendraautorius – E. 

Šarauskis.  

• Parodomojo bandymo „Augalų ir dirvožemio derlingumo palaikymas kultūrinėmis  priemonėmis“ 

vykdomo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo 

ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo 
ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“ IV dalies „Augalų ir dirvožemio derlingumo 

palaikymas kultūrinėmis priemonėmis, auginant cukrinius runkelius“ parodomojo bandymo 

įrengimo, vykdymo ir priežiūros tvarkos bei sąlygų metodikos sukūrimas.  

• Habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalgos „Žemės dirbimo optimizavimas 

cukriniams runkeliams“ autorius, Akademija, 2009. 27 p. 

• Tarptautinės mokslinės konferencijos „Ūkininkavimo sistemos ir aplinkos kokybė“ pranešimų 

santraukų leidinio sudarytojas, Akademija, 2006. 46 p. 

• Tarptautinės mokslinės konferencijos „Žemės dirbimo tyrimų dabartis ir perspektyvos“ pranešimų 

leidinio sudarytojas, Akademija, 2005. 110 p. 

• Paskelbęs daugiau nei 150 mokslinių (iš jų per paskutiniuosius penkis metus 10 straipsnių ISI WOS 

su citavimo indeksu) ir mokslo populiarinimo publikacijų, skaityti pranešimai daugiau nei 50 

mokslinėse ir mokslinėse-praktinėse konferencijose. 

• BiodivERsA ERA-NET ir FACCE-JPI tarptautinių projektų (2014 metams) ekspertas. 

• 2013 m. disertacijas sėkmingai apgynė dvi mano vadovaujamos disertantės: Aida Adamavičienė ir 

Dovilė Avižienytė. 

• Nuo 2014 m. - LMT mokslo ekspertas (LMT Gamtos ir technikos mokslų komiteto posėdžio 

sprendimas, 2014 07 07 d.). 

• Nuo 2015 -  LMT Lietuvos nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų 

tvarumas“ vykdomosios grupės narys-ekspertas. 

• Nuo 2015 - Žurnalo „Žemės ūkio mokslai“ redkolegijos narys (nuo 2017 – redkolegijos pirmininkas) 

• Nuo 2015 - Žurnalo „Agronomy Research“ redkolegijos narys. 

• ASU mokslo bendradarbiavimo sutarties su Varmijos ir Mozūrijos universitetu koordinatorius. 

• SKVC studijų programų vertinimo ekspertas. 

 

21. Apdovanojimai ir paskatinimai: 

1994 balandžio 6 d. Garbės raštas už gerą mokymąsi Lietuvos žemės ūkio akademijoje. 
 

2001 vasario 14 d.  LŽŪU Rektoriaus padėka už gerą darbą (įsakymas Nr. 35 - kb). 

 

2001 birželio 28 d.   Kauno apskrities viršininko administracijos padėka Kauno apskrities 2001 m. artojų 

varžybų vyriausiajam teisėjui. 

 

2003 vasario 14 d.     LŽŪU diplomas ir premija už studijų formų naujumą. 

 

2003 vasario 14 d.     LŽŪU diplomas ir premija už mokslinių straipsnių rinkinį už 2001-2002 m. 

 

2008 sausio 30 d. Padėka už indėlį kuriant ir puoselėjant Lietuvos artojų asociaciją. 

 

2010 vasario 12 d.     LŽŪU diplomas ir premija už mokslinių straipsnių rinkinį už 2008-2009 m. 
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2012 vasario 15d. ASU mokslo premijos laureato diplomas už mokslo darbų rinkinį „Pasėlių 

produktyvumo parametrų optimizavimas“. 

2013 vasario 15 d. ASU metodinių priemonių konkurso laureato diplomas (I vieta) už studijų dalykų 

„Agronomijos pagrindai“ ir „Agronomijos ir ekologijos pagrindai“ metodinės 

medžiagos komplektą. 

2014 vasario 13 d. ASU mokslo premijos laureato diplomas (I vieta) už mokslo darbų rinkinį 

„Agrocenozės konkurencingumo formavimas piktžolių kontrole ir žemės dirbimu“. 

2016 vasario 12 d. ASU rektoriaus padėkos raštas už mokslo darbų rinkinį „Agrotechnologijų 

optimizavimas didinant pasėlių produktyvumą ir aplinkos tvarumą“. 

2017 vasario 04 d. ASU nominacijos „ASU metų mokslininkas 2016“ laimėtojas. 

2017 vasario 15 d. ASU Studijų metodinių priemonių konkurso laureato diplomas (I vieta) už 

laboratorinių darbų ir pratybų aprašo „Agronomijos pagrindai“ elektroninę formą. 

 

 

 

____2017 10 25_____                   __________________________ 

              (data)        (parašas) 

 

 


	GYVENIMO APRAŠYMAS (CV)

