
 5

1. KATEDROS ISTORIJA 
 

1.1. Katedros ištakos 

1946-1947 mokslo metais Lietuvos žemės ūkio akademijoje pradėtas studentų priėmimas į 

žemės ūkio mechanizacijos ir hidromelioracijos specialybes, todėl atsirado būtinybė dėstyti 

inžinerijos pagrindų dalykus. Pradžioje Akademijoje trūko šių dalykų dėstytojų, todėl daug dalykų 

dėstė Kauno universiteto dėstytojai. Teorinę mechaniką skaitė, vienas iš labiausiai studentų 

mėgstamų dėstytojų doc. N. Milenskis, mechanizmų ir mašinų teoriją bei mašinų detales – prof. A. 

Jasiulionis, metalų technologiją, tolerancijas ir techninius matavimus – doc. L. Kumpikas, o 

medžiagų atsparumą – dėst. S. Vasauskas. 

Vėliau šie dalykai buvo dėstomi įvairiose Ž.ū. mechanizacijos ir Hidromelioracijos fakultetų 

katedrose. Teorinę mechaniką dėstė Hidromelioracijos fakulteto Matematikos katedros dėstytojai, o 

mašinų ir mechanizmų teorijos ir mašinų detalių dalykų dėstytojai dirbo Žemės ūkio elektrifikacijos 

ir šiluminės technikos katedroje, kuri buvo Žemės ūkio mechanizacijos fakultete. Tik 1949 m. 

pastebima pirmoji didesnė inžinerijos pagrindų dalykų dėstymo koncentracija Žemės ūkio 

mechanizacijos fakultete. Padidėjus studentų skaičiui, nuspręsta įsteigti Mašinų remonto katedrą, 

kurioje buvo dėstomi metalotyros, metalų ir medžio technologijos bei tolerancijų it techninių 

matavimų dalykai. Be to, čia vyko mokomųjų dirbtuvių darbai. 1949-1952 m.  šiai katedrai 

vadovavo Traktorių-automobilių katedros vedėjas prof. Borisas Šprinkas. Tik 1952 m. Mašinų 

remonto katedrai buvo paskirtas atskiras vedėjas, buvęs Leningrado žemės ūkio instituto aspirantas, 

technikos mokslų kandidatas Andriejus Rebrijevas. Iki 1955 m. katedros posėdžių protokolai buvo 

rašomi rusų kalba.  

1953 m. į katedrą dėstytojais buvo priimti Žemės ūkio mechanizacijos fakulteto I laidos 

absolventas Antanas Talalas, vėliau įnešęs labai svarų indėlį į inžinerijos pagrindų dalykų dėstymą 

ir specialios katedros formavimą. Tuo pačiu metu metalotyrą pradėjo dėstyti jaunas Kauno 

politechnikos instituto absolventas inž. Kostas Tolutis. 1954 m. asistentu priimtas dar vienas 

fakulteto I laidos absolventas Leonas Pinkevičius, vyr. dėst. Ksaveras Bieliūnas ir fakulteto III 

laidos absolventas Vytautas Rymeikis. 1955 m. katedroje pradėjo dirbti metalų liejininkystės 

žinovas, technikos mokslų kandidatas Vincas Babilius (1903 – 1986). Tais metais katedroje pirmą 

kartą detaliai svarstyta katedros mokslinė veikla, vyr. dėst. A. Talalas atsiskaitė už mokslinę 

komandiruotę į Maskvą ir pristatė savo mokslinio darbo metodiką. 

1954-1955 m.m. technologinei praktikai atlikti buvo sudarytos sutartys su Minsko ir Lipecko 

traktorių gamyklomis. Į Lipecką buvo siunčiama tik geriausia fakulteto grupė, kuri aplankydavo 

Maskvą, o Lipecke pamatydavo ir Novolipecko metalurgijos kombinatą. 1956 m. katedroje pradėjo 

veikti Mašinų remonto ir metalų technologijos studentų mokslinio darbo būrelis, kuriam vadovavo 

aktyvus mokslininkas vyr. dėst. Kostas Tolutis. Tais pačiais metais katedroje pradėjo dirbti 
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Valentinas Partikas, o asistentas A. Vitartas išėjo į pensiją, todėl buvo paskelbtas konkursas 

asistento vietai užimti, kuriame dalyvavo būsimas fakulteto dekanas Klemensas Balčiūnas. 

1957 m. katedros vedėju išrinktas doc. Vincas Babilius. 1958 m. į Maskvą mokytis tikslinėje 

aspirantūroje išvyko V. Rymeikis, o tų pačių metų pabaigoje apginta pirmoji technikos mokslų 

kandidato disertacija. Ją apgynė Maskvoje tikslinę aspirantūrą baigęs vyr. dėst. Leonardas 

Kulikauskas. 

1960 m. katedrai vadovavo doc. E. Mačys, o tų pačių metų balandį katedros vedėju tapo L. 

Kulikauskas. Deja, jau kitais metais L. Kulikauskas perėjo dirbti į Kauno politechnikos institutą, bet 

1962 m. baigęs tikslinę aspirantūrą, disertaciją apgynė ir grįžo dirbti V. Rymeikis.  

1963 m. katedra persikėlė į Noreikiškes. Persikraustant katedrai jau 

vadovavo naujas labai energingas vedėjas Klemensas Balčiūnas (1929 – 

1975). Po dvejų metų (1965 m.) jis tapo fakulteto dekanu, o katedros 

vedėju buvo paskirtas puikus pedagogas, didelės tolerancijos vadovas ir 

aukštos kultūros žmogus doc. Antanas Talalas. 

Persikėlus į naujas patalpas, toliau buvo stiprinama katedros mokymo 

ir mokslinių tyrimų bazė. Šioje veiklos srityje daug padarė vyr. dėst. 

Leonas Pinkevičius. Iš Lipecko traktorių gamyklos pusvelčiui jis 

sugebėdavo pargabenti įvairiausių metalo pjovimo ir matavimo įrankių bei 

technologinės įrangos. Vėliau tokią veiklą sėkmingai tęsė Petras Skučas ir Donatas Adamonis. 

Fakultetui persikėlus į Noreikiškes, iškilo pagalbinio mokymo personalo problema. Pradėta 

Akademijos gyvenvietės statyba nepajėgė patenkinti visų norinčiųjų gyventi arčiau darbo vietų. 

Pirmenybė buvo teikiama profesoriams ir dėstytojams. Nepatogu buvo kasdien iš miesto važinėti į 

darbą, todėl, galima sakyti, kad katedroje iš pagalbinio personalo liko tik 

entuziastai. Iki paskutiniųjų savo gyvenimo dienų katedroje dirbo mokymo 

meistras Povilas Tijušas (1913–1995). Tai buvo nepaprastai sąžiningas 

žmogus ir nagingas meistras, mokėjęs pagaminti iš medienos ar metalo bet 

kokio sudėtingumo gaminius. Be to, jis labai tvarkingai prižiūrėjo katedros 

materialines vertybes, buvo geranoriškas, puikiai bendravo su studentais, o 

visiems fakulteto darbuotojams nuoširdžiai padėdavo patarimais arba darbu. 

Ilgai ir sąžiningai katedroje dirbo mok. meistras Česlovas Malenskis (1929–

1998). Jis galėjo atlikti įvairius metalo apdirbimo darbus, daug skaitė ir noriai perteikė sukauptas 

žinias studentams, todėl buvo pelnęs profesoriaus pravardę. Reikia paminėti kvalifikuotą meistrą 

Adolfą Ambraziūną, suvirintoją Joną Andriušį. Šie auksarankiai galėjo atlikti bet kokį užsakymą, 

pagaminti sudėtingiausią įrangą, suremontuoti stakles ir kitas mašinas. Kiek ilgiau katedroje dirbo 

Mokymo meistras 
Povilas Tijušas 

 
Katedros vedėjas 

Klemensas Balčiūnas 
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Adolfas Skirmantas ir Stanislovas Stankevičius. Nuo 1973 m. katedroje dirbo mokymo meistras 

Linas Kazlas (dabar laboratorijų vedėjas), o vėliau čia pradėjo dirbti ir Vytautas Bendaravičius.  

Mechanikos inžinerijos teorinių dalykų dėstymo, kursinių darbų bei kursinių projektų kokybei 

užtikrinti 1967 m., pertvarkant fakulteto struktūrą, buvo įkurta Mašinų detalių katedra. Toliau 

dauguma inžinerijos pagrindų dalykų buvo dėstoma Mašinų detalių ir Mašinų remonto katedrose. 

Šių katedrų pavadinimai kelis kartus buvo pakeisti, bet jose dėstomi inžinerijos pagrindų dalykai 

beveik išliko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Todėl toliau nagrinėjant dabartinės Mechanikos katedros istoriją būtina trumpai apžvelgti šių 

dviejų katedrų veiklą iki pat 2001 m., kai jos tapo bendru Universiteto padalinu. 

 

1.2. Mašinų detalių katedra 

1967 m. į naujai įsteigtą katedrą iš kitų Akadmijos padalinių perėjo dirbti 9 dėstytojai ir 2 

pagalbinio personalo darbuotojai: t.m.dr. e.prof.p. Albertas Jasiulionis, techn.m.kand doc. Antanas 

Talalas, techn.m.kand doc. Algimantas Urba, vyr. dėstytojai – Evaldas Čerškus, Jonas Dromantas, 

Edvardas Ulickas, Giedrius Ulozas ir Jeronimas Žalėnas; asistentas Vytautas Prekeris; mokymo 

meistras Bronius Kuras ir laborantė Ona Šimatonienė. Mašinų detalių katedros vedėju tapo doc. 

Antanas Talalas. 

Katedroje buvo dėstomi: teorinės mechanikos; mechanizmų ir mašinų teorijos; mašinų detalių ir 

kėlimo- transporto mašinų; pakeičiamumo bei techninių matavimų dalykai. Katedros dėstytojai 

padėjo studentams kokybiškai atlikti pirmuosius kursinius projektus. Jau pirmuose katedros 

posėdžiuose buvo svarstomi mokymo bazės tobulinimo ir metodinės literatūros leidybos klausimai. 

Naujuose fakulteto rūmuose visos patalpos jau turėjo paskirtį – dauguma jų priklausė anksčiau 

įsikūrusioms katedroms, todėl dekanatas jas perskirstė, pritariant jau esančioms katedroms. 

Pirmiausiai buvo pradėta kurti ir tobulinti mašinų detalių ir kėlimo transporto mašinų, 

pakeičiamumo ir techninių matavimų laboratorijas ir mechanizmų ir mašinų teorijos kabinetą. 

Atliekant šiuos darbus, daug jėgų ir sumanumo įdėjo e.prof. p. A. Jasiulionis, vyr. dėst. E. Ulickas, 

mokymo meistras Bronius Kuras, laborantė Ona Šimatonienė.  

Mašinų remonto katedra  /1949-1974 m./ 
Mašinų remonto ir medžiagų 
technologijos katedra  /1974-1992 m./ 
Mašinų gamybos ir remonto katedra 

/1992-1994 m./ 
Mašinų gamybos ir serviso  

/1994-2001 m./ 

MECHANIKOS  KATEDRA

Mašinų detalių katedra  
/1967-1985 m./

Mašinų detalių ir ž.ū. transporto 
ir kėlimo mašinų katedra  

/1985-1992 m./
Mašinų mechanikos katedra  

/1992-2001 m./
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Labai reikšmingą įnašą į mašinų mechanikos mokslą įnešė prof. Albertas Jasiulionis, kuris 1970 

m., pirmasis fakultete apgynė technikos mokslų daktaro (dabar habilituoto daktaro) disertaciją. Jis 

dar ilgą laiką buvo vienintelis tokio rango mokslininkas, teikiantis vertingas konsultacijas mokslo 

tiriamųjų darbų vadovams ir vykdytojams. Dirbdamas labai daug ir kryptingai, profesorius pasiekė 

labai gerų, Lietuvos bei užsienio mokslininkų pripažintų rezultatų: apibendrino de Lahiro ir Bresso 

apskritimus, nustatė plokščiojo judesio naują savybę, kad geometrinės vietos plokštumos taškų, 

kurių greičių ir pagreičių vektoriai sudaro pastovų, bet įvairaus dydžio kampą, yra apskritimai. Jie 

panaudoti aukštesnių eilių pagreičiams tirti. Profesorius sukūrė kintamo inercijos momento 

smagračio apskaičiavimo metodiką, universalų izotachų metodą mašinos judesiui tirti ir matricinį 

harmoninį skaičiavimo metodus, vadovavo keturiems aspirantams, kurie visi apgynė t.m.k. (dabar 

technikos daktaro) disertacijas. 

1971 m. į aspirantūrą buvo priimtas Jonas Bozys ir jau 1975 m. pradžioje jis apgynė techn. m. 

kand. disertaciją, kurioje apibendrino kėlimo mechanizmų kumštelio, užtikrinančio pastovų 

perdavimo skaičių, projektavimo bei jo profilio aproksimavimo ir gamybos klausimus. 

Katedros mokslinio darbo kryptis buvo „Žemės ūkio mašinų ir mechanizmų dinaminė analizė ir 

konstrukcijų tobulinimas.” Naujai įkurtoje katedroje buvo tik trys dėstytojai, turintys mokslo 

laipsnius. Tačiau jau po dvejų metų vyr. dėst. Edvardas Ulickas ir asist. Vytautas Prekeris apgynė 

technikos mokslų kandidato disertacijas, kuriose sprendė žemės ūkio technikos tobulinimo 

klausimus. 

Labai reikšmingi katedros mokymo bazės plėtrai buvo 1976 m., kai III rūmuose buvo gautos 

aštuonios (apie 400 m2 bendrojo ploto) patalpos laboratorijoms ir kabinetams įrengti. Tuo pačiu 

metu čia kūrėsi Ekonomikos bei Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetų katedros, todėl darbai buvo 

atliekami ne taip sparčiai, kaip norėjosi. Kūrimosi laikotarpiu daug ir neskaičiuodami darbo valandų 

dirbo visi katedros dėstytojai ir pagalbinis personalas.  

Fakulteto pedagoginis krūvis ir katedros dėstytojų skaičius nuolat didėjo. Katedroje pradėjo 

dirbti Žemės ūkio mechanizacijos fakulteto absolventai: Algirdas Jonas Raila (1973) ir Viktoras 

Karpus (1977), iš Kauno Politechnikos instituto perėjo Viktoras Atstupėnas (1977). Netrukus 

katedrą papildė dar trys dėstytojai: Henrikas Novošinskas (1979) bei KPI absolventai, buvę prof. 

Kazimiero Ragulskio mokiniai: Juozas Mikelaitis (1979), Edvardas Laužinskas (1987). Technikos 

mokslų kandidato disertaciją apgynė (1979) vyr. dėst. Giedrius Ulozas. Jis išnagrinėjo polimerinių 

guolių taikymo žemės ūkio technikoje galimybes, sukūrė ir užpatentavo unikalų prietaisą tepalo 

plėvelės storiui besisukančiame guolyje matuoti. 

1982 m. Mašinų detalių ir kėlimo transporto mašinų dalykus dėstė: A.J. Raila, E. Ulickas, V. 

Atstupėnas, kurie didelių pastangų dėka pirmieji fakultete aprūpino laboratoriją personaliniais 

kompiuteriais. Dėstytojų sudarytas kompiuterines programas mechanizmams ir jų elementams 
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skaičiuoti ir projektuoti studentai ir dabar sėkmingai taiko kursiniams ir baigiamiesiems darbams 

rengti. Kompiuterių panaudojimas padėjo sutrumpinti projektavimo laiką, suteikė galimybę 

optimaliai nustatyti projektuojamo objekto parametrus, saugoti techninę informaciją. Sukaupta 

patirtis, studijoms taikant kompiuterinę įrangą, pravertė katedrai įsisavinant pavestą dėstyti 

kompiuterinės grafikos dalyką.  

 
 

Katedroje atlikto mokslinio tiriamojo darbo rezultatai buvo žinomi ir už fakulteto ribų. Labai 

daug šioje srityje dirbo doc. Algimantas Urba, kuris 1975–1985 m. sudarė penkias ūkiskaitines 

sutartis su Vladimiro traktorių gamyklos konstruktorių biuru. Pateiktos mokslinio tiriamojo darbo 

ataskaitos apie stūmoklinių variklių balansavimą buvo labai gerai įvertintos užsakovų. Moksliniame 

tiriamajame darbe, vykdant ūkiskaitines sutartis, aktyviai dalyvavo ir studentai. Vadovaujama doc. 

A.Urbos, respublikos teorinės mechanikos komanda, sudaryta iš tuometinio Žemės ūkio 

mechanizacijos fakulteto studentų, visasąjunginėje technikos aukštųjų mokyklų olimpiadoje Iževske 

1984 m. užėmė garbingą trečią vietą.  

1984 m. baigėsi katedros vedėjo doc. A. Talalo kadencija. Savo kruopštumu, darbštumu, 

tolerancija ir dėmesiu studentams ar dėstytojams jis pelnė visuotinę pagarbą ir pripažinimą. 

Mašinų detalių katedra 1978 m.:pirmoje eilėje iš kairės - prof. Albertas Jasiulionis, katedros 
vedėjas, doc. Antanas Talalas, vyr. laborantė Ona Laimutė Šimatonienė, LŽŪA rektorius Jonas 
Dromantas; antroje eilėje - vyr. dėst. Viktoras Ramutis Atstupėnas, vyr. dėst. Giedrius Ulozas, 
doc. Edvardas Ulickas, vyr. dėst. Jeronimas Žalėnas, asist. Vytautas Prekeris, mok. meistras 
Bronius Kuras, vyr. dėst. Viktoras Karpus; viršuje – doc. Algirdas Jonas Raila, asist.. Jonas 
Bozys ir doc. Algimantas Urba 
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Katedros vedėju tapo Akademijos rektorius doc. Jonas Dromantas, kuris gretino šias pareigas iki 

1990 m., kol katedros vedėju buvo išrinktas doc. Edvardas Ulickas.  

Prof. J.Dromantas, docentai E.Ulickas, V.Atstupėnas, A.Raila 1985 m. parašė vadovėlį 

„Mašinų detalių projektavimo pagrindai”. Tai pirmas originalus šios rūšies leidinys lietuvių kalba. 

Juo ir dabar naudojasi Ž.ū. inžinerijos fakulteto, aukštesniųjų ž.ū. mokyklų studentai bei mašinų 

konstruktoriai.  

Pedagoginio personalo kaita beveik sutapo su studijų pertvarka. Įkūrus naujas specializacijas ir 

specialybes ženkliai buvo sumažintas fundamentaliųjų mechanikos inžinerijos dalykų auditorinių 

valandų skaičius, kartu sumažėjo ir bendras valandų skaičius. Todėl iš katedros dirbti kitur išėjo 

docentai: Viktoras Atstupėnas (1988), Edvardas Laužinskas (1992), Algirdas Jonas Raila (1994), 

Henrikas Novošinskas (1994). Į pensiją išėjo profesoriai Albertas Jasiulionis (1993) ir Jonas 

Dromantas (1994), docentai Antanas Talalas (1994) ir Viktoras Karpus (1998), o į katedrą dirbti 

atėjo vyr. asist. Antanas Pocius (1989) ir doc. Petras Ilgakojis (1994). P. Ilgakojo mokslinė veikla 

buvo apibendrinta habilituotu daktaro laisniu bei profesoriaus pedagoginiu vardu, o 1997 m. jis 

išrenkamas katedros vedėju. Vedėjo dėka už projekto TEMPUS JEP12125 gautas lėšas buvo 

modernizuotas automatizuoto projektavimo kabinetas bei aprūpintas naujais kompiuteriais ir kita 

projektavimui skirta įranga. Prof. P. Ilgakojis aktyviai įsijungė plečiant universiteto tarptautinius 

ryšius. Tad katedroje 1998 m. įvyksta tarptautinė konferencija „Man under vibration-98“, kurioje 

aktyviai dalyvauja visi dėstytojai ir doktorantai.  

Katedros dėstytojai labai aktyviai dalyvavo išradybinėje veikloje. Remdamiesi mokslo tyrimų 

rezultatais, katedros darbuotojai įteisino apie 90 išradimų, daugiausiai docentai Juozas Mikelaitis, 

Viktoras Atstupėnas, Giedrius Ulozas, Antanas Talalas.  

Ilga ir labai kruopšti doc. Algimanto Urbos mokslinė veikla 1995 m. apvainikuota technikos 

 
Katedra 1998 m., pirmoje eilėje iš kairės – doc. Edvardas Ulickas, vyr laborantė Ona Laimutė Šimatonienė, katedros 
vedėjas, prof. Petras Ilgakojis, vyr laborantė Birutė Mankienė, rektorius, prof. Jonas Dromantas, prof. Algimantas 
Urba, antroje eilėje – doc. Antanas Pocius, doc. Viktoras Karpus, doc. Giedrius Ulozas, doc. Vytautas Prekeris, doc. 
Jonas Bozys, doc. Juozas Mikelaitis ir dirbtuvių vedėjas Vytautas Bendaravičius 
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mokslų habilitaciniu darbu, kuriame labai detaliai išnagrinėti mechanizmų balansavimo klausimai, 

pasiūlytas naujas metodas geresniems rezultatams pasiekti. Jau po metų A.Urbai suteiktas ir 

profesoriaus pedagoginis vardas. Apsigynusi daktaro disertaciją triukšmo sklidimo klausimais, 2000 

m. katedroje pradėjo dirbti Eglė Jotautienė. Per gana trumpą laiką ji įsisavino kompiuterinės 

grafikos bei teorinės mechanikos dalykus, stažavosi JAV, Prancūzijos ir Vokietijos universitetuose.  

Pagal ilgalaikes sutartis katedroje buvo sprendžiami Lietuvoje gaminamos žemės ūkio 

technikos mechanizmų tobulinimo klausimai: 1) dinaminių veiksnių įtaka trąšų barstomųjų darbo 

kokybei; 2) mechanizmų  balansavimas; 3) mechanizmų skleidžiamo triukšmo tyrimas, kurių 

vykdytojai: J. Bozys, A. Pocius, J. Mikelaitis, E. Jotautienė, E. Ulickas; partnerė – Radviliškio 

mašinų gamykla. 

 

1.3. Mašinų remonto katedra 

Katedros veiklos pradžia trumpai buvo aprašyta 1.1 poskyryje. Įkūrus (1967) Mašinų detalių 

katedrą ir doc. A.Talalui tapus naujos katedros vedėju, Mašinų remonto katedrai vadovauti buvo 

išrinktas doc. V.Rymeikis. Katedroje vyko dėstytojų kaita. Netrukus į Kauno politechnikos institutą 

perėjo dirbti talentingas konstruktorius, geras metalotyros specialistas doc. K.Tolutis. 1969 m. Į KPI 

vibrotechnikos laboratoriją išėjo vyr. dėst. Vytautas Mikalauskas, o 1972 m. į Vilnių išvyko ir kitas 

metalų technologijos dėstytojas Leonas Pinkevičius. Vietoj jų iš kitų fakulteto katedrų atėjo dirbti 

jauni dėstytojai: Antanas Česlovas Pocius, Vaclovas Ramanauskas ir Donatas Adamonis. 

Tuo metu katedra dar neturėjo vientisos mokslinio darbo krypties, nebuvo tinkamos mokslinio 

darbo bazės, todėl dėstytojai pasinaudojo Traktorių – automobilių arba Ž.ū. mašinų katedrų ir kt. 

moksline baze. Šitaip parengė ir apgynė disertacijas V.Partikas (1965 m.), V.A.Audzevičius (1967 

m.), A.Č.Pocius (1972 m.), V.Ramanauskas (1973 m.), D.Adamonis (1975 m.). Vienintelis 

J.Pyrantas katedros metalotyros laboratorijoje sukūrė reikalingą tyrimų bazę, atliko eksperimentus ir 

1969 m. apgynė disertaciją. Jis dėstė medžiagotyrą. Ilgą laiką jam šiame darbe gerai talkino 

asistentas Algirdas Giedrys. 

1972 m. Mašinų remonto katedros vedėju vėl tapo doc. K.Balčiūnas, o doc. V.Rymeikis buvo 

paskirtas prodekanu. Naujasis vedėjas glaudžiai bendradarbiavo su Respublikinio susivienijimo 

„Lietuvos žemės ūkio technika“ vadovais, stiprino katedros mokymo bazę, o 1973 m. įsteigė 

žinybinę Poremontinio ž.ū. mašinų resurso tyrimo laboratoriją. Ši laboratorija turėjo didelę įtaką 

suformuojant mokslinių tyrimų kryptį ir sustiprinant tyrimų bazę. 1973–1992 m. laboratorijoje 

moksliniais bendradarbiais dirbo Petras Stanius, Alfredas Kisielius, Antanas Titirikas, Stanislovas 

Zikas, Valdimaras Ragelevičius, Pranciškus Benediktas Aštrauskas. Įvariais laikotarpiais joje 

moksliniais bendradarbiais dirbo J.Padgurskas, D.Adamonis, V.Jankauskas, V.Barsteiga ir 

R.Rukuiža. Technikais dirbo J.Klasauskas, A.Ambraziūnas, D.Slavinskaitė V.Gurevičienė, 
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mechanikais – L.Ryškus, V.Bendaravičius ir P.Tijušas, inžiniere R.Dambrauskaitė. Be to, 

kiekvienas katedros dėstytojas ilgiau arba trumpiau šiuo laikotarpiu dirbo mokslinį darbą žinybinėje 

laboratorijoje. Reikia pažymėti reikšmingus konstravimo darbus, kuriuos atliko iki tragiškos jo 

mirties asistentas Jonas Steponaitis (1939–1985). 

1975 m. doc. Klemensas Balčiūnas staiga mirė. Katedra neteko gabaus organizatoriaus, gero 

pedagogo, nuoširdaus bendradarbio. Katedros vedėju tapo doc. V.Rymeikis. Jam vadovaujant 

katedroje jau susiformavo bendra mokslinių tyrimų kryptis - žemės ūkio technikos remonto 

technologijų tobulinimas. Toliau buvo siunčiami dėstytojai į tikslinę aspirantūrą. 1984 m. Maskvos 

Goriačkino žemės ūkio universitete disertaciją parengė ir sėkmingai apgynė Juozas Padgurskas, o 

1990 m. Vytenis Jankauskas tą patį padarė Leningrado ž.ū. institute.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katedra nuolat palaikė glaudžius ryšius su gamybininkais. Dėstytojai ir moksliniai 

bendradarbiai padėdavo spręsti gamybinius klausimus, o gamyklos sudarydavo sąlygas studentams 

atlikti gamybines praktikas, rinkti medžiagą kursiniams ir diplominiams projektams. Daug metų 

katedra bendradarbiavo su Garliavos ir Kazlų Rūdos remonto mechaninėmis gamyklomis bei 

Utenos traktorių remonto gamykla. Šios gamyklos finansavo ūkiskaitinius tyrimus ir padėdavo 

katedrai ir žinybinei laboratorijai apsirūpinti įrengimais, įrankiais ir medžiagomis. Garliavos RMG 

 
Katedros ir žinybinės laboratorijos darbuotojai: pirmoje eilėje iš kairės – technikė Virginija Gurevičienė, vyr. 
laborantė Danutė Ramanauskienė, katedros ir laboratorijos vedėjas, doc. Vytautas Rymeikis, mok. meistrė 
Lijana Dėdelienė, antroje eilėje: doc. Juozas Pyrantas, doc. Vaclovas Marijonas Ramanauskas, doc. Vytautas 
Audzevičius, doc. Česlovas Antanas Pocius, doc. Valentinas Partikas, trečioje eilėje: mok. meistras 
Stanislovas Stankevičius, mokslinis bendradarbis Vytautas Barsteiga, technikas Virginijus Umbrasas, mok. 
meistras Povilas Tijušas, mokslinis bendradarbis Juozas Padgurskas, mok. meistras Česlovas Malenskis, doc. 
Donatas Adamonis, viršuje: vyr. mokslinis bendradarbis Petras Stanius, asist.. Algis Giedrys, vyr. mokslinis 
bendradarbis Pranciškus Aštrauskas, mokslinis bendradarbis Valdemaras Regelevičius, asist.. Petras Skučas ir 
mok. meistras Linas Kazlas 
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buvo įkurtas Mašinų remonto katedros filialas. Visų dėstytojų ir darbuotojų pastangomis iki 1992 

m. katedra tapo pakankamai aprūpintu mokymo ir mokslo centru. 

Atstačius Lietuvos nepriklausomybę, katedros dėstytojai aktyviai įsijungė į studijų pertvarkymo 

procesą. 1990 m. katedros docentas Vaclovas Marijonas Ramanauskas (1936-1994) buvo paskirtas 

Akademijos studijų prorektoriumi. Jis kvietė neatsilikti nuo kitų šalies aukštųjų mokyklų ir drąsiai 

keisti senąją studijų sistemą į Vakaruose naudojamą trijų pakopų studijų ir mokslo sistemą. 

Rengiant naujus studijų  planus ypač aktyviai dalyvavo docentai  D.Adamonis ir A.Č.Pocius. 

Netrukus nauji studijų planai buvo parengti ir patvirtinti Fakulteto taryboje.  

1992 m. buvo pakeistas katedros pavadinimas. Mašinų gamybos ir remonto katedros vedėju 

buvo išrinktas jaunas ir aktyvus mokslininkas doc. J. Padgurskas. Keičiantis požiūriui į mašinų 

kapitalinį remontą, vedėjo iniciatyva katedroje pradėta nagrinėti nauja mokslinė tema „Mechaninių 

sistemų tribologinio patikimumo didinimas“. Katedros veiklos tribologijos srityje dėka Akademija 

buvo priimta į tarptautinę organizaciją „Selektyvus pernešimas ir tribologinės dangos“, taip pat tapo 

Baltijos šalių miltelinės metalurgijos asociacijos nare. Vadovaujant J.Padgurskui, studijas pradėjo 

pirmasis magistrantas Audrius Žunda, pradėjo dirbti Aušra Juodienė, kuri paruošė visai naują 

informatikos studijų modulį, buvo įrengtas pirmasis katedroje specializuoto projektavimo 

kompiuteriais kabinetas. Katedroje vėl pradėti rengti mokslininkai, 1993 m. gruodžio mėnesį 

katedroje doktorantūros studijas pradėjo Akademijos tarptautinio skyriaus referentas Raimundas 

Rukuiža. Tyrimai vyko glaudžiai bendradarbiaujant su Kauno technologijos universitetu, Lietuvos 

MA Fizikos, Puslaidininkių fizikos, Moldovos MA Taikomosios fizikos instituto ir Rusijos 

mokslininkais. Pradėta bendradarbiauti su Hamburgo – Harburgo technikos universitetu. 

Žymūs pokyčiai katedroje įvyko 1994 m. Pavasarį į pensiją išėjo ilgametis katedros vedėjas 

doc. V.Rymeikis ir doc. V.Audzevičius, po sunkios ligos mirė doc. V.M.Ramanauskas. Vykstant 

fakulteto pertvarkai, į katedrą perėjo dirbti Mašinų eksploatacijos katedros docentas Leonas Jonaitis 

(1938 – 2003), vyr. asistentai Vytautas Gaurys ir Kazys Ramutis Jonaitis, laboratorijų vedėja Julė 

Kvietkauskienė bei mokymo meistrai Zigmas Gečas (1925-1998) ir Mindaugas Pečiulis. Katedra 

buvo pavadinta Mašinų gamybos ir serviso. Baigiantis tų pačių mokslo metų rudens semestrui, į 

pensiją išėjo doc. V.Partikas, tačiau po to jis ištisus metus dar talkino katedrai. Dėstytojais 

valandininkais katedroje dirbo KTU doc. J.Stanevičius, AB „Auto Sabina“ vyr. technologas 

V.Preikšaitis ir AB „Gamega“ vyr. technologas V.Milevičius. Katedra buvo viena iš iniciatorių 

įkuriant Lietuvos mokslininkų sąjungos skyrių „Tribologija“. Skyriaus vadovu išrinktas doc. 

J.Padgurskas. 

1995 m. už TEMPUS programos gautas lėšas buvo baigtas įrengti automatizuoto projektavimo 

kabinetas, aprūpintas kompiuteriais ir braižytuvu. Dirbant pagal tarptautinį projektą, 1996 m. buvo 

gautas kietmatis „Rocky D“ ir kompiuterizuotas profilometras-profilografas „Hommel Tester 
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T500“. Netrukus katedra įsigijo pakankamai modernų dujų analizatorių „Multigas 488“. Pagerėjo 

magistrantų ir doktorantų darbo sąlygos. Katedroje mokslinį darbą dirbo jau trys doktorantai: 

R.Rukuiža, D.Serafinas ir A.Žunda. 

1997 m. katedros dėstytojai dalyvavo įvairiose kaimo rėmimo fondo finansuojamose 

programose, padidėjo mokslinio darbo apimtis, o doc. D.Adamonis tapo dviejų programų ekspertu. 

1998 m. buvo gautas Amerikos nacionalinio mokslo fondo finansavimas dirbant pagal bendrą 

projektą su JAV ir Lenkijos mokslininkais. Katedros vedėjas J.Padgurskas ir jo doktorantas 

R.Rukuiža pasinaudojo galimybe susipažinti su JAV mokslininkų darbu Atlantoje. R.Rukuiža 

netrukus apgynė daktaro disertaciją „Metalopolimerinių medžiagų įtaka žemės ūkio technikos 

trinties porų patikimumui“. Padažnėjo užsienio mokslininkų vizitai, katedrą aplankė prof. 

D.Garkunovas iš Maskvos; prof. B.C.Fisher iš Didžiosios Britanijos Laughborou universiteto; prof. 

M.Votter iš Hamburgo-Harburgo technikos universiteto; prof. J.Larsen-Basse iš JAV, Nacionalinio 

mokslo fondo programų direktorius; prof. R.F.Salant iš JAV Džordžijos technologijos instituto ir kt. 

1999 m. įvyko dvi tarptautinės mokslinės konferencijos: „BALTTRIB 1999“ ir „Paslaugų 

kooperacija žemės ūkyje“. Buvo baigtos remontuoti beveik visos katedros patalpos, katedra 

atšventė veiklos 50-metį, bet kitų metų pradžioje pelnyto poilsio nutarė išeiti docentai J.Pyrantas, A. 

Č.Pocius ir L.Jonaitis. Tai buvo nemažas praradimas katedrai. 

 

 

 
 

Mašinų gamybos ir serviso katedra 1999 m.: iš kairės mok. meistras Ričardas Guzulaitis, vyr. asist. Kazys 
Ramutis Jonaitis, doc. Vytenis Jankauskas, vyr. asist. Vytautas Gaurys, mok. meistras Mindaugas Pečiulis, doc. 
Leonas Jonaitis, doc. Donatas Adamonis, lab. vedėja Julia Kvietkauskienė, doc. Juozas Kalpokas, asist. Petras 
Skučas, vyr, laborantė Danutė Ramanauskienė, lab. vedėjas Linas Kazlas, doc. Antanas Česlovas Pocius, 
katedros vedėjas Juozas Padgurskas, vyr. laborantas Vytautas Baranauskas, vyr. asist. Raimundas Rukuiža, 
doktorantas Audrius Žunda, doc. Juozas Stanevičius, doktorantas Albinas Andriušis ir mok. meistras Kastytis 
Laurinaitis. Nuotraukoje nėra vyr. asist. Aušros Juodienės ir doktoranto Daliaus Serafimo 
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Toliau plečiant mokslinę veiklą dalyvauta projekte „Kokybės sistemų įgyvendinimo žemės ūkio 

produktų gamybos ir pirminio perdirbimo įmonėse prielaidų parengimas“. Buvo išanalizuotos 

kokybės sistemos įgyvendinimo žemės ūkio gamybos ir pirminio perdirbimo įmonėse prielaidos, 

parengta keletas metodikų, padedančių įgyvendinti kokybės sistemas žemės ūkio produktų gamybos 

ir pirminio perdirbimo įmonėse. Doktorantas Dalius Serafinas parengė ir 2000 m. apgynė daktaro 

disertaciją (vadovas J.Padgurskas). 

 
1.4. Mechanikos katedra 

2001 m., įvykdžius eilinę fakulteto padalinių pertvarką, buvo suformuota Mechanikos katedra. 

Jos vedėju buvo išrinktas prof. habil.dr. Petras Ilgakojis, o jam mirus (2005) trims mėnesiams buvo 

paskirtas laikinas katedros vedėjas doc. J.Mikelaitis. Po to vieneriems metams katedros vedėju buvo 

paskirtas e.prof. p. dr Juozas Padgurskas. Šiuo metu katedrai vadovauja doc.dr.(HP) Eglė 

Jotautienė.  

Sujungus katedras, sustiprėja mokslinė bazė bei įdirbis plėtojant mokslinę veiklą. Katedros 

kolektyvą papildo eilė doktorantų: A. Andriušis, V. Baranauskas, A. Juodienė, Šišlavas, A. 

Vainoraitė. 2001 m. katedroje buvo užbaigtos ir sėkmingai apgintos daktaro disertacijos: 

Sankauskienė T. „Žemės ūkio technikos mechanizmų rezonansinių manipuliacinių sistemų 

 
Mechanikos katedra 2001 m., pirmoje eilėje iš kairės: doc. Antanas Pocius, vyr. laborantė Birutė Mankienė, doc. 
Juozas Stanevičius, lektorė Eglė Jotautienė, katedros vedėjas prof. Petras Ilgakojis, lektorė Aušra Juodienė, prof. 
Algimantas Urba, vyr. laborantė Danutė Ramanauskienė, doc. Donatas Adamonis, doc. Raimundas Rukuiža; antroje 
eilėje: doktorantas Albinas Andriušis, doc. Vytenis Jankauskas, mok. meistras Ričardas Guzulaitis, doc. Juozas 
Padgurskas, vyr. laborantas Vytautas Baranauskas, doc. Edvardas Ulickas, doc. Jonas Bozys, lektorius Audrius 
Žunda; trečioje eilėje: mok. meistras Petras Skučas, lab. vedėjas Linas Kazlas, lab. vedėjas Vytautas Benderavičius ir 
doc. Juozas Mikelaitis 
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dinamikos tyrimai“ (vadovas prof. habil. dr. P.Ilgakojis) ir Žunda A. „Žemės ūkio technikos detalių 

darbinių paviršių stiprinimas panaudojant koncentruotą energiją“ (vadovas doc.dr. J.Pyrantas). 2002 

m. daktaro disertaciją apgynė Ragulskienė J. „Biharmoninių virpesių teorijos taikymas birių žemės 

ūkio produktų rūšiavimui“ (vadovas prof. habil. dr. P.Ilgakojis). Toliau plečiami katedros 

tarptautiniai ryšiai. Nuo 2000 m. užmezgami ryšiai su Kolumbijos universitetu (JAV). Šio 

universiteto prof. Rimo Vaičaičio dėka katedra gauna naujausią literatūrą mechanikos bei 

kompiuterinio projektavimo klausimais, paramą moksline įranga. 2003 m. E. Jotautienė vyksta 

mokslinei stažuotei į Kolumbijos universitetą. Prof. R.Vaičaitis kiekvienais metais skaito paskaitas 

Ž.ū. universitete dėstytojams ir studentams, perduodamas neįkainojamą mokslinę patirtį bei 

supažindindamas su mokslo naujovėmis pasaulyje. 

Nuo 2003 m. Mechanikos katedra pradejo naujos mikro- ir nanotechnologijų krypties 

mokslinius tyrimus, dalyvaudama Lietuvos VMSF finansuojamoje prioritetinių mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros krypčių programoje „Funkcinės nanostruktūros ir molekuliniai 

mechanizmai“ (2003–2006). Programos partneriai:KTU, VU, VDU, LŽŪU ir Puslaidininkių fizikos 

institutas. Komerciniai partneriai: įmonės „Katra“ ir „Festo“. Tarptautinis partneris – Vokietijos 

Kylio taikomųjų mokslų universitetas. Programos vadovas - KTU prof. V. Snitka. Mechanikos 

katedros darbo grupės vadovas - V. Jankauskas. 

2005 m. rudenį katedroje vyko labai plačiai atstovauta tarptautinė tribologų konferencija 

BALTTRIB’2005, kurios organizatorius buvo J.Padgurskas. Tų pačių metų pabaigoje buvo parengti 

ir netrukus patvirtinti nauji katedros nuostatai, kuriais buvo apibrėžta katedros paskirtis. 

Katedros paskirtis (misija) – perimant pažangią pasaulio patirtį, visapusiškai lavinant jaunimą, 

aktyviai plėtojant mokslą ir studijas, gausinti, sisteminti ir skleisti technologijos mokslų srities 

mechanikos inžinerijos ir aplinkos inžinerijos krypčių ir sandūroje su kitomis mokslo sritimis ir 

kryptimis žinias, rengti konkurencingus absolventus, gebančius kūrybingai šias žinias taikyti versle 

ir mokslinėje veikloje, prisidėti prie šios veiklos pažangos. Plėtoti technologijos mokslų srities, 

Mechanikos inžinerijos (žemės ūkio inžinerijos, žemės ūkio technikos bei mechaninės inžinerijos, 

hidraulikos, vakuuminės technologijos, virpesių ir akustikos inžinerijos šakų), Aplinkos inžinerijos 

(aplinkos technologija, užterštumo kontrolė šaka) krypčių mokslinius tyrimus. 

Katedros mokslinės veiklos ir vykdomų studijų objektai yra – Mašinų dinamikos tyrimai, 

projektavimas; konstrukcinės medžiagos, gamybos technologijos bei mechaninių sistemų 

patikimumo inžinerija. 

Nubrėžtai misijai vykdyti Mechanikos katedra turi šias mokymo ir mokslinės laboratorijas: 

Tribologijos, Elektroimpulsinio užpurškimo, Lazerinių technologijų, Elektrinio detalių apdorojimo, 

Medžiagotyros, Teorinės mechanikos ir mašinų mechanizmų, Mašinų elementų, Mechaninių 

technologijų, Techninių matavimų, Mašinų remonto, Variklių remonto, Variklių bandymų, 
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Medienos apdorojimo. Pagrindiniai šių laboratorijų įrengimai, naudojami studijoms ir moksliniams 

tyrimams: moderni trinties ir dilimo bandymų mašina TRM 500 (Vokietija), abrazyvinio dilimo 

tyrimo pagal ASTM G65 mašina, profilometras-profilografas Homel Tester T 500, 

kompiuterizuotas dinamometras pjovimo jėgoms matuoti, lazeris KVANT -16, elektrokibirkštinio 

legiravimo ir elektroerozinio apdorojimo įrenginiai, rotorių balansavimo įrenginys, diržinių pavarų 

tyrimo stendas. 

2005-2006 m. kartu su Aplinkos technologijos cheminių ir biocheminių tyrimų laboratorija 

vykdytas Universiteto remtas projektas „Naujų kompleksinių biokuro, biodegalų ir bioalyvų 

gamybos būdų ir produktų tribologinių savybių tyrimai“. Išanalizuotos tipiškų trinties porų darbo 

sąlygos ir pagrįstos kintamų apkrovų bandymų stendo darbo sąlygos (temperatūra, kinematika, 

apkrova). Sudaryta principinė bandymų stendo schema ir pagrįsta jo techninė  charakteristika.  

2006-2008 m. dalyvauta INTAS (EU) projekte „Elektrochemiškai gautų medžiagų ir jų 

tribologinių savybių tyrimas, pritaikant jas mikro- ir nanogaminiams“. Kiti dalyviai: Leuven 

katalikiškas universitetas (Belgija), Vilniaus universitetas, Kauno TU (Lietuva), Paryžiaus Ecole 

Centrale (Prancūzija), Moldovos MA Taikomosios fizikos institutas (Moldova), V.I.Vernadskio 

Bendrosios ir neorganinės chemijos institutas (Ukraina). Šiame projekte buvo vykdomi 

elektrochemiškai gautų Co-Mo, Co-W, Fe-Mo, Fe-W, Co-Mo-P, Fe-Mo-P, Fe-W-P ir Co-W-P 

dangų tyrimai. Buvo tiriama šių dangų mechaninės, tribotechninės ir cheminės (oksidacija ir 

atsparumas korozijai) savybės.  

2006–2008 m.m. universitetui dalyvaujant Europos sąjungos remiamuose bendrojo 

programavimo (BPD) projektuose ženklus yra ir katedros indėlis. Šiame laikotarpyje fakultetas 

rengė du projektus: „Biomasės resursų valdymo ir konversijos technologijų mokslo ir studijų 

plėtra“ bei „Infrastruktūros modernizavimas biomasės resursų valdymo ir konversijos technologijų 

mokslo ir studijų plėtrai“. Pirmasis projektas buvo skirtas naujų studijų (specializacijų) programų 

bei joms skirtų metodinių priemonių kūrimui, o antrasis – mokslinės- laboratorinės įrangos 

atnaujinimui. Vykdant pastarąjį projektą, katedra įsigijo modernią trinties ir dilimo bandymų 

mašiną TRM 500 (Vokietija), kurią katedros mokslininkai (tame tarpe ir doktorantai) sėkmingai 

eksploatuoja tirdami biologinių alyvų savybes. Vykdant projektą buvo sukurta nauja studijų 

specializacijos programa „Biomasės inžinerija“. Prof. dr. J. Padgurskas ir doc. (HP) V. Jankauskas 

dalyvavo kuriant šios programos skyriaus „Biodegalų ir bioalyvų inžinerija“ programą, parašė vieną 

iš vadovėlio skyrių, t.y. „Biologiniai tepalai ir jų naudojimas“ ir dalyvavo ruošiant šiam dalykui 

metodines priemones. Doc. A.Žunda buvo šių projektų administratorius. 

2006 m. Universitete buvo peržiūrėtos visos studijų programos. Dalykų apimtys ir modulių 

turinys priartinti prie žemės ūkio inžinerijos specialistus ruošiančių užsienio universitetų studijų. 

Nuo to laiko katedroje buvo dėstomi šie privalomi ir pasirenkamieji dalykai. 
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• Magistro studijos: matematinė statistika ir modeliavimas, baigtinių elementų metodas, 

analizinė mechanika, matavimai biosistemų inžinerijoje, mechaninių ir energetinių sistemų 

patikimumas, tribologija, medžiagų inžinerija, neardomų jungčių technologijos.  

• Pagrindinės studijos: mechanika, taikomoji mechanika, medžiagotyra ir medžiagų 

technologijos, techninė braižyba, kompiuterinė braižyba, teorinė mechanika, mechanika ir 

mechanizmų bei mašinų mechanizmų teorija, mašinų elementai, pakeičiamumas, 

standartizacija, metrologija, matavimai, tribotechnika, mašinų gamybos ir remonto 

technologijos, mašinų patikimumas ir valdymas, technikos patikimumas ir remontas, 

technologinė praktika. 

Per paskutinį dešimtmetį Mechanikos katedros dėstytojai vadovavo beveik 60 bakalaurų, kurie 

sėkmingai parašė ir apgynė baigiamuosius darbus. Labai daug ir produktyviai šioje srityje dirbo 

prof. dr. Juozas Padgurskas, doc.dr. Jonas Bozys, doc. dr. V.Jankauskas ir doc.dr. Antanas Pocius. 

Mechanikos katedros magistrantų darbuose nagrinėti mašinų ir mechanizmų kinematikos bei 

dinamikos, jų konstravimo klausimai; mašinų patikimumo ir panaudojimo problemos; mašinų 

gamybos ir remonto technologijos. 2001 - 2009 m. darbus parengę ir sėkmingai apgynę šie katedros 

magistrantai: 

Metai Magistrantas Vadovas
Vytautas Baranauskas doc. J.Padgurskas2001 Tomas Rutkauskas doc. J.Padgurskas
Andrius Milvydas doc. J.Padgurskas
Darius Stonkus doc. V.Jankauskas
Kęstutis Tiškevičius doc. J.Padgurskas
Lina Januševičienė asist. D.Serafinas

2002 

Ričardas Guzulaitis doc. J. Bozys
Dainoras Šimkus doc. V.Jankauskas
Marijus Algėnas doc. J.Padgurskas2003 
Donatas Jurkšaitis doc. A.Pocius
Vaidas Mugauskas doc. D.Adamonis2004 Remigijus Zakarauskas doc. V.Jankauskas
Šarūnas Skirka prof. J.Padgurskas
Nerijus Navarskas prof. J.Padgurskas
Almontas Vilutis doc. V.Jankauskas2005 

Algirdas Triaba prof. P.Ilgakojis
Giedrius Kaminskas doc. E. Jotautienė
Vaidotas Klimas doc. V.Jankauskas2006 
Darius Stakvilevičius doc. A.Žunda
Rimvydas prof. J.Padgurskas
Donatas Čekanavičius doc. A.Žunda
Romualdas Daukša doc. A.Pocius
Raimondas Kreivaitis doc. V.Jankauskas

2007 

Deividas Polivonas doc. A.Žunda
Mindaugas Dagilis doc. V.Jankauskas
Mantas Kabeldzis doc. A.Žunda
Artūras Kupčinskas prof. J.Padgurskas2008 

Donatas Simaitis doc. A.Žunda
2009 Aivaras Mažučiūnas doc. J. Bozys
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Mindaugas Anušauskas doc. A.Pocius
 

2007 m. katedra vėl organizavo, jau tradicine tapusią, tribologų konferenciją BALTTRIB’2007, 

kurios pranešimų autoriais arba bendraautoriais buvo net 104 mokslininkai, atstovavę labai įvairias 

daugelio valstybių mokslo institucijas. Autorių sąraše buvo 9 Mechanikos katedros dėstytojai. 

Labai reikšmingi katedrai buvo 2008 m., nes net 3 katedros dėstytojai dalyvavo habilitacijos 

procedūrose. Savo darbų apžvalgas pateikė ir sėkmingai jas apgynė: Juozas Padgurskas, tema 

„Mechaninių sistemų tribologinių procesų tyrimas“ (Mechanikos inžinerijos, 09T kryptis); Eglė 

Jotautienė, tema „Aplinkos akustinės taršos tyrimai ir jos valdymo galimybės“ (Aplinkos inžinerija 

ir kraštotvarka, 04T) ir Vytenis Jankauskas, tema „Trinties porų dilimo procesai“ (Mechanikos 

inžinerija, 09T). Daktaro disertacijas apgina Sigitas Petkevičius tema „Kukurūzų burbuolių kūlimo 

proceso tyrimai“ ir Jonas Bazaras „Eismo srautų ir jų sukeliamo triukšmo tyrimai“. 

Jubiliejiniais metais katedros darbuotojai dalyvauja šiuose moksliniuose projektuose: 

• „Augalinio aliejaus ir panaudotų riebalų perdirbimo į biologiškai skalių tepalų ir 

degalų komponentus technologijų tobulinimas“ (EUREKA programa). Darbo tikslas – 

augalinio aliejaus ir atliekinių riebalų bei aliejaus panaudojimas biologiškai skalių 

tepalų ir degalų gamybai. Siekiant užsibrėžto tikslo, kartu su Lenkijos partneriais 

numatoma atlikti įvairių rūšių augalinės ir gyvūninės kilmės riebalinių atliekų 

inventorizaciją, nustatyti fizines ir chemines savybes, atlikti biologinių žaliavų 

paruošimo bei perdirbimo procesų tyrimus bei parinkti funkcinius priedus, skirtus 

biologinių tepalų kokybei gerinti, sukurti tepamųjų medžiagų, susidedančių iš bazinių 

biologinių komponentų ir funkcinių priedų, kompozicijas, įvertinti jų fizines chemines, 

eksploatacines bei aplinkosaugines savybes, sukurti integruotą biologinių degalų ir 

biologiškai skalių tepamųjų medžiagų gamybos technologiją ir atlikti gamybinius 

bandymus. Kiti dalyviai - LŽŪU (Aplinkos technologijos cheminių ir biocheminių 

tyrimų laboratorija) ir Lenkijos mokslininkai. Projekto vykdymo trukmė - 2007-2010 m. 

• „Magnetinių nanodalelių suspensijų tribosistemoms kūrimas ir tyrimas“. Tai aukštųjų 

technologijų plėtros projektas. Vykdytojai: LŽŪU, Vilniaus universitetas, Fizikos 

institutas, Chemijos institutas, Moldovos MA Taikomosios fizikos institutas, Gruzijos 

technikos universitetas, UAB „Panevėžio AURIDA“. Projekto vykdymo trukmė - 2008-

2010 m. Projektas yra skirtas geležies ir kitų metalų nanodalelių suspensijų kūrimui ir 

naudojimui įvairiose tribosistemose trinties ir dėvėjimosi problemoms spręsti. Projektu 

yra siekiama apjungti įvairių Lietuvos mokslo bei studijų institucijų potencialą ir 

pastangas vykdant mokslinius tyrimus bei diegiant jų rezultatus. Įgyvendinant projektą 

bus atlikti išsamūs ir kryptingi nanodalelių gamybos, jų modifikavimo, savybių bei jų 
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kitimo, suspensijų sudarymo ir jų įtakos tribologinėms sistemoms tyrimai, sudarantys 

prielaidas šių suspensijų gamybai ir naudojimui mineraliniuose bei biologiniuose 

tepaluose. 

Pagrindinis jubiliejinių metų renginys bus tarptautinė tribologų konferencija BALTTRIB’2009, 

kuri vyks lapkričio 19-24 dienomis. 

 

 
Mechanikos katedra 2009 m., iš kairės: mok. meistrė Daiva Vasiliauskienė, referentė  Birutė Mankienė, doc. 
Vytautas Vasauskas,  lekt. Mečys Palšauskas, lab. vedėjas Linas Kazlas,  katedros vedėja doc. Eglė Jotautienė, doc. 
Jonas Bozys, doc. Audrius Žunda, doc. Donatas Adamonis,  prof. Juozas Padgurskas, mok. meistras Petras Skučas, 
lektorė Aušra Juodienė, doc. Juozas Mielaitis, doktorantas Kupčinskas, doktorantas Raimundas Kreivaitis,  asist. 
Vytautas Bendaravičius,  lektorius Albinas Andriušis, doc. Antanas Pocius, doc. Vytenis Jankauskas ir doc. 
Raimundas Rukuiža;  


