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PRATARMĖ

1946 m. birželio 25 d. tuometinėje Lietuvos žemės ūkio akademijoje buvo įkurti trys inžinerinių mokslų fakultetai, tarp jų ir Žemės ūkio mechanizacijos, 1994 m. pavadintas Žemės ūkio
inžinerijos fakultetu. Taigi šiais metais fakultetas švenčia garbingą 70-mečio jubiliejų.
XXI a. robotizacija, kompiuterizacija tapo kasdieniu reiškiniu įvairiose gyvenimo srityse, taip
pat ir žemės ūkio inžinerijos. Automatizuotos traktorių, kombainų, žemės ūkio mašinų valdymo sistemos, melžimo robotai, saulės, vėjo ir kitų atsinaujinančiųjų energijos šaltinių panaudojimas jau tapo įprasta šių dienų gyvenimo kasdienybe. Išmaniosios technologijos ir jų
poveikis aplinkai, racionalus išteklių panaudojimas – pagrindinės dabartinių fakulteto mokslininkų kūrybos, dėstytojų tobulėjimo ir studentų gairės pasitinkant kitą fakulteto dešimtmetį.
Fakulteto bendruomenė palaiko ryšius su daugybe Lietuvos ir užsienio šalių universitetų ir
mokslo įstaigų, perimdama ir skleisdama pažangiausią pasaulinę patirtį. Universitetą, studijų programas, mokslą vertina tarptautinės ekspertų grupės, o geriausi fakulteto dėstytojai ir
mokslininkai patys dalyvauja tarptautinėse ekspertų grupėse, vertindami kitų šalių universitetų lygį. Dalyvaujant įvairiuose moksliniuose, investiciniuose ir kt. projektuose, tobulėjama mokslo, studijų srityse, stiprinami vadybiniai gebėjimai, atnaujinama studijų ir mokslo
infrastruktūra. Fakulteto dėstytojai ir mokslininkai ugdo naują inžinierių kartą, atsakingą už
tolesnę inžinerinės minties raidą bei technologijų pažangą. Galime didžiuotis absolventais,
džiaugtis nuolat didėjančiu socialinių partnerių būriu, esame atviri naujiems iššūkiams ir su
optimistiškai vertiname ateitį.
Dėkoju visai fakulteto bendruomenei už nuoširdų darbą,– džiaugiamės tuo, ką esame pasiekę. Tikiu, kad ir toliau bendru darbu adekvačiai reaguosime į laikmečio iššūkius, būsime modernūs, šiuolaikiški, atviri pokyčiams. Nuoširdžiai dėkoju visiems fakulteto rėmėjams, socialiniams partneriams, nuolat prisidedantiems prie visų mūsų tobulėjimo, kartu ir prie bendro
mūsų visų darbo rezultato – inžinerinės minties pažangos.
Ši jubiliejinė Žemės ūkio inžinerijos fakulteto knyga skirta fakulteto istorijai ir dabarčiai apžvelgti ir įvertinti. Tikiuosi, kad ji bus įdomi absolventams, dabartiniams ir būsimiems studentams, fakulteto darbuotojams, senjorams, socialiniams partneriams ir visiems kitiems, kam
artima inžinerinė mintis.
Dekanas Rolandas Domeika
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Po Antrojo pasaulinio karo Žemės ūkio akademija buvo pavadinta Lietuvos žemės ūkio
akademija (toliau Akademija arba LŽŪA). Studijos prasidėjo 1944 m. lapkričio 2 d.,
o 1945–1947 m. Akademija buvo perkelta iš Dotnuvos į Kauną. Jai buvo paskirti buvusios Žemės ūkio ministerijos rūmai (Kęstučio g. 27), vėliau pavadinti Centriniais
rūmais. Nuo 1946–1947 studijų metų (toliau s. m.) pradžios čia jau mokėsi du pirmieji
kursai ir buvo persikėlusios katedros, kurių dalykai dėstomi žemesniuose kursuose
(Fizikos, Chemijos, Botanikos ir kt.). Į Kauną buvo perkelta ir Žemės ūkio inžinerijos katedra. Per karą išlikusios mokomosios mašinos buvo patalpintos centrinių rūmų
palėpėse.

Fakulteto pastatas 1946–1963 m. (2006 m. nuotrauka)
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Pirmasis fakulteto kūrimosi ir formavimosi
laikotarpis (1946–1961)

Žemės ūkio mechanizacijos fakultetas (toliau fakultetas) įkurtas kartu su kitais dviem inžineriniais fakultetais (Hidromelioracijos ir Žemėtvarkos) 1946 m. birželio 25 d., tuometės Lietuvos valdžios nutarimu, kuriame buvo nurodyta ir priėmimo kontingentai – po 50 studentų į
kiekvieną fakultetą. Fakulteto branduolį sudarė nuo 1928 m. Akademijoje inžinerinį mokymą
vykdžiusi Žemės ūkio inžinerijos katedra, kuri, įsteigus fakultetą, pavadinta Žemės ūkio mechanizacijos katedra.
1946 m. rudenį Akademija išsinuomojo buvusios bendrovės „Pieno centras“ rūmus Laisvės
al. ir Daukanto g. kampe. Čia įsikūrė inžineriniai fakultetai. Trūkstant vietų bendrabučiuose,
dviejuose viršutiniuose rūmų aukštuose buvo apgyvendinti inžinerinių fakultetų studentai.
Tiesa, dalis studentų apsigyveno tais pat metais Akademijai skirtame buvusiame „Nobies“
viešbutyje (Laisvės al. ir Maironio g. kampas), paverstame bendrabučiu. Čia pat įsikūrė studentų valgykla (dabar SEB bankas). Vėliau fakulteto studentai iš mokymo pastatų buvo iškelti
ir apgyvendinti naujame bendrabutyje, įsikūrusiame buvusios bendrovės „Maistas“ direktoriaus J. Lapienio name (Kęstučio g. 38).
Pokario metų gimnazistų laidos buvo nedidelės, o ir anksčiau jas baigusių jaunuolių, norinčių
studijuoti aukštosiose mokyklose, buvo nedaug. Sunkiai sekėsi komplektuoti visų specialybių
pirmus kursus, o naujų inžinerinių – ypač. Statistikoje nurodyta, kad tais metais į fakultetą
priimta 50 studentų, kaip buvo numatyta plane, tačiau iš tikro buvo priimta daug nepasiruošusių studijoms asmenų, todėl tuoj pat prasidėjo jų „nubyrėjimas“. Be to, priimant studentus
į Akademiją ypatingai atidžiai buvo tikrinami jų dokumentai, atsižvelgiama į socialinę kilmę,
siekiama išsiaiškinti jų pažiūras, buvusią veiklą. Dėl sunkių pokario sąlygų nutraukė mokslą ir
nemažai gerų studentų, todėl mokėsi daug mažiau, ir 1951 m. I fakulteto laidą sudarė mažiau
nei pusė priimtųjų.
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Studentai fakulteto rūmuose, 5-oje auditorijoje (Laisvės al., 1959 m.)
Akademijoje didėjant fakultetų ir studentų skaičiui, reikėjo daugiau dėstytojų. Jų Lietuvoje
labai trūko, nes daug inteligentijos atstovų buvo represuoti pirmosios bolševikų okupacijos
metu, daug pasitraukė į Vakarus baigiantis Antrajam pasauliniam karui. Dar daugiau jų buvo
represuoti pokario metais, o ir iš tuo metu buvusių specialistų dauguma netiko ,,tarybinei
aukštajai mokyklai“ dėl vadinamosios „socialinės kilmės“, ankstesnės veiklos, pažiūrų ir t.t.
Dėl šių priežasčių pokario metais keletas dėstytojų buvo ištremti arba pašalinti iš Akademijos.
Pradėta dėstytojus siųsti iš Maskvos ir kitų Rusijos miestų. Daugiausia atsiųsta marksizmo-leninizmo ir politinės ekonomijos dėstytojų. Daug nelietuvių kilmės karininkų dirbo 1946 m. įkurtoje Karinėje katedroje. Atsiųstų dėstytojų pagausėjo įsteigus inžinerinius fakultetus. 1948 m. į
fakultetą atvyko prof. Borisas Šprinkas, doc. Fiodoras Gusincevas, Borisas Kolesnikovas.
Pokario atmosfera Akademijoje buvo slogi. Okupacinė valdžia baugino gyventojus ir vertė
juos klusniais nurodymų vykdytojais, tačiau jai tai nelabai sekėsi. Prasidėjo represijos, trėmimai. Gyventojai, tarp jų ir aukštųjų mokyklų dėstytojai bei studentai, buvo sekami. Labai
kruopščiai buvo tikrinami jų dokumentai, šalinami iš mokyklų valdžios požiūriu netinkamos
kilmės arba pažiūrų asmenys. Fakultete tvyrojo baimės bei nepasitikėjimo atmosfera. 1948
m. buvo ištremta dėstytojo Povilo Adašiūno šeima, pašalinti iš Akademijos keli studentai net
ir už dalyvavimą pagerbiant mirusiuosius lapkričio 1 d. Kauno kapinėse. Tremtiniais tapo
nemažai studentų, jų tėvų. Dalis studentų, bijodami trėmimų, patys išeidavo iš Akademijos,
keitė gyvenamąją vietą.
Verbavimas į komunistų partijos narius nebuvo „labai savanoriškas“. Partinis komitetas ir
partijos aktyvistai visokiais būdais vertė dėstytojus, ypač jaunus, stoti į partiją. Dažnai jauni
absolventai būdavo paliekami dirbti LŽŪA už pažadą stoti į partiją. Pirmąjį pokario dešimtmetį
daugumos žmonių pažiūra į partiją buvo neigiama, tačiau vėliau jie tapo abejingi. Visu partinės organizacijos veiklos laikotarpiu vienu iš pagrindinių uždavinių buvo „kadrų politika“.
Pokario metais partinė organizacija aktyviai kontroliuodavo dėstytojų paskaitas, tikrino studentų lojalumą tarybų valdžiai. Akademijos partinis komitetas nuolat minėjo prof.
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Pirmieji dėstytojai, 1948-1949 studijų metai
Antano Kondroto pavardę. Jis nepatiko valdžiai, nes nevertė tartum pirštinių savo pažiūrų. Studentai buvo įpareigoti atidžiai konspektuoti jo paskaitas, ir kiekvienas „netinkamas“ sakinys
buvo fiksuojamas. Dabar keistai atrodo studentų paskaitų konspektai, kur raudonu pieštuku
pabraukti profesoriaus žodžiai: „paskaitas baigsime iki Kalėdų“, „švedų plienas – geriausias“
ir kiti.
Įkūrus inžinerinius fakultetus, juos kuruoti pavesta Užsienio kalbų katedros vyr. dėstytojui Petrui Navardaičiui. Tad jį reikia laikyti pirmuoju fakulteto vadovu, šias pareigas ėjusiu iki 1947
m. kovo pabaigos, kai jį pakeitė prorektorius administracijos ir ūkio reikalams inž. Povilas
Sklėrius, vadovavęs fakultetams iki tų pačių metų rugpjūčio mėn. Nuo 1947 m. rugsėjo 1 d.
inžinerinių fakultetų prodekanu paskirtas karinės katedros dėstytojas papulkininkis Eduardas
Mališevskis, kuris 1949 05 01 tapo dekanu, bet jau 1950 m. vasarą, kaip ne specialistas, iš
šių pareigų atleistas. Nuo 1950–1951 s. m. pradžios fakulteto dekanu paskirtas inž. Eduardas Mačys, nuo pavasario semestro fakulteto reikalus tvarkė Hidromelioracijos fakulteto
dekanas doc. P. Sklėrius. 1951 m. gegužės–rugpjūčio mėn. oficialiai dekano pareigas ėjo Hidroįrenginių katedros vedėjas prof. Petras Šipenka. Nuo 1951 m. rugsėjo fakulteto dekanu
paskirtas prof. Borisas Šprinkas. Tais pačiais metais iš Sankt Peterburgo (1924–1991 m. –
Leningrado) žemės ūkio instituto (toliau ŽŪI) pakviestas dėstytojauti ž. ū. mokslų kandidatas
Fiodoras Gusincevas, kuris 1951 09 24 tapo Žemės ūkio mechanizacijos katedros vedėju (pakeitęs atleistą iš darbo prof. Antaną Kondrotą) bei fakulteto dekanu.
Doc. F. Gusincevas fakultetui vadovavo neilgai – 1954–1955 s. m. pradžioje jis išėjo mokslinių
atostogų daktaro disertacijai rengti, grįžo į Sankt Peterburgą. Mokslo metų pradžioje dekano
pareigos laikinai patikėtos jaunam dėstytojui Jonui Dromantui, kuris vėliau šioms pareigoms
patvirtintas oficialiai.
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Katedrų kūrimasis

Žemės ūkio mechanizacijos (nuo 1970 m. Žemės ūkio mašinų) katedros ištakomis buvo
Žemės ūkio inžinerijos katedra, Akademijoje įkurta 1928 m. Įkūrus fakultetą Žemės ūkio inžinerijos katedra buvo pavadinta Žemės ūkio mechanizacijos katedra. Katedros vedėju buvo
prof. Antanas Kondrotas. Buvusios bendrovės „Pieno centras“ rūmuose (Laisvės al. ir Daukanto g. kampas) katedrai skirtas dėstytojų kambarys. Fakulteto gyvavimo pradžioje Žemės ūkio
mechanizacijos katedrai buvo pavesta dėstyti ir traktorių bei automobilių dalyką, mokyti studentus jų vairavimo. 1947 m. vasario pradžioje į katedrą docento pareigoms užimti priimtas
inž. Eduardas Mačys, prieš karą baigęs Prahos aukštąją technikos mokyklą, dirbęs automobilių remonto įmonėse ir pedagoginį darbą Kauno politechnikume. Jam ir buvo pavesta dėstyti
traktorių ir automobilių dalyką, o netrukus ir organizuoti naują katedrą.

Žemės ūkio mechanizacijos katedros darbuotojai (1965 m.): iš kairės sėdi – Vytautas Gerulaitis, Jonas Kantminas, Antanas Kondrotas, Bronius Juralevičius, Albinas Statkevičius, stovi – Augustinas Švenčionis, Vincas Ulvydas, Saulius Lukėnas, Romualdas Petrauskas, Liudvikas Algirdas Špokas,
Vladas Janulevičius, Vytautas Prekeris, Adolfas Mitras, Petras Mintautas Jonuška, Leonas Reveltas
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Traktorių ir automobilių katedra pradėjo veiklą 1947–1948 s. m. pradžioje. Vedėju paskirtas E. Mačys. 1948 m. pabaigoje į katedrą iš Maskvos atvyko dirbti profesorius B. Šprinkas.
Nuo 1949 m. sausio 1 d. jam ir buvo patikėtos šios katedros vedėjo pareigos. Katedra įsikūrė
atskirame pastate, prie Kęstučio g. 51, kur prieš karą buvo įsikūrusi amerikiečių automobilių prekybos ir priežiūros įmonė. Taip formavosi antroji fakulteto katedra. Studentų skaičius
augo – 1949–1950 s. m. pradžioje fakultete jau mokėsi per 160 studentų, o pirmi priimtieji
jau mokėsi IV kurse. Kasmet atsirasdavo naujų dalykų. Trūko dėstytojų, nebuvo laboratorijų.
Skaityti bendrųjų inžinerijos specialybės dalykų (teorinės mechanikos, metalų technologijos,
termodinamikos) paskaitas buvo kviečiami Kauno universiteto Technikos fakulteto dėstytojai,
naudojamasi šio universiteto laboratorijomis. Aktyviai buvo kuriamos laboratorijos, rengiami
savi dėstytojai. Per pirmą darbo penkmetį susiformavo stiprus specialistų būrelis, kuris ėmėsi
mokslinio darbo. Vytautas Filipavičius 1954 m. TSRS išradimų ir atradimų komitete įregistravo išradimą „Hidraulinis dyzelinio variklio sukimosi greičio reguliatorius ir jo korektorius“.
Aspirantas (toliau asp., dabar – doktorantas) Alfonsas Saukevičius užregistravo išradimą
„Karbiuratoriaus degalų dozatorius“ (1953). Visiems į mokslinį tiriamąjį darbą įsitraukusiems
dėstytojams vadovavo prof. B. Šprinkas. Pirmasis fakultete disertaciją apgynė V. Filipavičius
(1953). 1952 m. aspirantu tapo Justas Astrauskas, pradėjo dirbti Antanas Laukevičius, asp.
Jonas Vegys ir Vytautas Baltuškonis (1953), Stasys Šimatonis (1954), Napaleonas Švažinskas
(1955), Vytautas Anikevičius (1957).

Traktorių ir automobilių katedros darbuotojai (1980 m.): 1-oji eilė (sėdi) – Vytautas Grašys,
Kazimieras Giedra, Dalė Milčiūtė, Vytautas Filipavičius, Vytautas Vilkevičius; 2-oji eilė – Algirdas Augutis,
Pranas Jučas, Liudvikas Jakevičius, Stanislovas Tiškevičius, Aleksandras Kirka, Jonas Zikus, Jonas
Dovydėnas; 3-oji eilė – Vilius Trumpa, Algis Sturonas, Česlovas Dilinskas, Vincas Baublys, Antanas
Bukšnys, Kazimieras Liniauskas, Gediminas (pavardė nežinoma)
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Mašinų remonto katedra įkurta 1949 m. Mašinų remonto dalykas buvo pradėtas dėstyti
dar Traktorių ir automobilių katedroje. Be to, studentus reikėjo mokyti metalų technologijos,
reikėjo laboratorijų, mokomųjų dirbtuvių. Įkūrus Mašinų remonto katedrą, iš pradžių atskiro
katedros vedėjo nebuvo – vadovavo tas pats Traktorių ir automobilių katedros vedėjas prof.
B. Šprinkas, jis buvo užsiėmęs ir Akademijos reikalais, todėl kasdienius katedrų reikalus tvarkė dėstytojai E. Mačys ir B. Kolesnikovas. 1952 m. rugpjūtį Mašinų remonto katedrai formaliai
paskirtas atskiras vedėjas, technikos mokslų kandidatas (toliau t. m. k., dabar – daktaras)
Andriejus Rebrijevas. Vieni iš pirmųjų katedros dėstytojais tapo Adolfas Vitartas (mokomųjų
dirbtuvių organizatorius ir kūrėjas), Jonas Gamziukas bei Romanas Ickovičius. Katedroje jau
dirbo asistentas Z. Asauskas, vyr. laborantai A. Grajauskas ir Povilas Tijušas, mokymo meistrai
K. Kapšas ir S. Lencevičius, technikai J. Andriušis ir J. Korzūnas. Netrukus katedroje pradėjo dirbti vyr. dėst. Ksaveras Bieliūnas ir fakulteto III laidos absolventas Vytautas Rymeikis,
1955 m. – metalų liejininkystės specialistas, t. m. k. Vincas Babilius.

Mašinų remonto katedros darbuotojai (1965 m.): iš kairės pirmoje eilėje – doc. Napoleonas
Švažinskas, doc. Kostas Tolutis, vedėjas Klemensas Balčiūnas, lab. Irena Kalkauskaitė-Mitrienė,
doc. Vytautas Rymeikis, mok. meistras Česlovas Malianskis; antroje eilėje – mok. meistras Jonas
Andriušis, asp. Vitoldas Dagys, vyr. dėst. Valentinas Partikas, mok. meistras J. Skrabulis, asp.
A.Laucevičius, mok. meistras Adolfas Ambraziūnas, mok. meistras A. Puišys, doc. Antanas Talalas,
vyr. dėst. Leonas Pinkevičius; trečioje eilėje – vyr. dėst. Vytautas Mikalauskas, asist. Petras Skučas,
mok. meistras Algirdas Giedrys, mok. meistras Povilas Tijušas, asp. Stasys Karosas, mok. meistras
Jonas Ambrazevičius, asp. Antanas Česlovas Pocius

FAKULTETO ISTORIJA. KŪRIMASIS IR VYSTYMASIS (1946-2006)

13

Šiluminės technikos ir žemės ūkio elektrifikacijos katedra įkurta 1949 m. Šiluminė technika, elektrotechniniai dalykai buvo dėstomi tik Žemės ūkio mechanizacijos fakulteto studentams. Nuo 1947 m. pavasario teorinės mechanikos dalyką dėstė Kauno universiteto docentas
Nikolajus Milenskis. Vėliau jam buvo pavesti dėstyti ir termodinamikos bei šiluminės technikos dalykai. Nuo 1949 m. rugsėjo 1 d. jis skiriamas šios kuriamos katedros vedėju, nors tuo
pat metu ir toliau dirbo Kauno universitete.

Mašinų eksploatacijos katedra įkurta 1961 m. Vienu iš specialiųjų mokslų dalykų buvo mašinų eksploatacija. Tokio mokslo Lietuvoje niekas nebuvo mokęsis, ir šios srities specialistų
nebuvo. Šį dalyką skaityti buvo pavesta Žemės ūkio mechanizacijos katedrai, kuri pasikvietė
skaityti dalyko kursą šio mokslo kūrėjus – Maskvos žemės ūkio mechanizacijos instituto (toliau ŽŪMI) profesorių Bronislavą Svirčevskį ir doc. G. Belašą. Į šią katedrą perėjo pagrindiniai
šio dalyko dėstytojai Henrikas Zaleckas ir Mykolas Žukas. Pagrindinį paskaitų kursą skaitė
specializavęsis Maskvos ŽŪMI t. m. k. vyr. dėst. H. Zaleckas, kuris buvo išrinktas pirmuoju
katedros vedėju. 1994 m. rektoriaus įsakymu katedra buvo prijungta prie Mašinų gamybos ir
remonto katedros ir pavadinta Mašinų gamybos ir serviso katedra.

Mašinų eksploatacijos katedros darbuotojai (1965 m.): iš kairės pirmoje eilėje – e. doc. p. Mykolas Žukas, doc. Justas Astrauskas, vedėjas doc. Henrikas Zaleckas, lab. Valentina Česnavičienė,
doc. Vytautas Baltuškonis; antroje eilėje – mok. meistras Vincas Vaitauskas, asist. Vytautas Gaurys,
vyr. dėstytojas Leonas Jonaitis, asp. Julius Ramanauskas, mok. meistras Zigmantas Gečas ir asist.
Kazimieras Giedra

14

Fakulteto darbuotojų ugdymas

XX a. 5-ojo dešimtmečio pabaigoje atsirado didelis žemės ūkio inžinierių mechanikų poreikis – jų reikėjo tada veikusioms mašinų traktorių stotims (toliau MTS), tarybiniams ūkiams, žemės ūkio ir mechanizacijos technikumams, valstybinėms įstaigoms. Tad priėmimas į fakultetą
buvo žymiai padidintas: 1950 m. į I kursą priimta 75, vėlesniais metais – po 125 studentus
kasmet. Nuo 1949 m. pradėta priiminėti studentus į neakivaizdinį skyrių. 1954 m. bendras
fakulteto studentų skaičius jau perkopė 600 (dieniniame skyriuje mokėsi 486, neakivaizdiniame – 135 studentai). Dėl to didėjo ir dėstytojų poreikis. Būtent tuo laiku dirbi dėstytojais į
Žemės ūkio mechanizacijos katedrą priimti inž. Aleksandras Žėčius (1951) ir Andrius Milaknis
(1952), iš karto po baigimo paliktas dirbti Akademijoje fakulteto I laidos absolventas Kazys
Zubrus. 1953 m. katedrą papildė vyr. dėstytojas A. Saukevičius, asistentais paskirti III laidos
absolventai Romualdas Petrauskas ir Pranas Pabrėža, 1954 m. – IV laidos absolventai Mykolas Žukas ir Jonas Kantminas. Traktorių ir automobilių katedroje pradėjo dirbti vyresniosios
kartos inžinierius N. Noskovas, 1953 m. dėstytoju priimtas vienerius metus gamyboje dirbęs
II laidos absolventas Antanas Laukevičius. Į Mašinų remonto katedrą 1953 m. priimtas fakulteto I laidos absolventas Antanas Talalas ir Kauno universiteto auklėtinis inž. Kostas Tolutis,
1954 m. – inž. Leonas Pinkevičius (I laida). Šiluminės technikos ir žemės ūkio elektrifikacijos
katedros kolektyvą 1952 m. papildė du tų metų absolventai – J. Dromantas ir J. Astrauskas.
Jauniems specialistams buvo skiriama daug dėmesio. Paprastai dekanas dar gerokai prieš
jų skirstymą į darbovietes atrinkdavo gabesnius studentus ir pasidomėdavo jų polinkiais, ar
jie norėtų dirbti mokslinį ir pedagoginį darbą, ar galėtų pasilikti dirbti fakultete. Vieniems
būdavo siūloma iš karto dirbti pedagoginį darbą katedrose, kitiems – tobulintis aspirantūroje,
su trečiaisiais buvo tariamasi, kad jie išvyktų pagal paskyrimą ir, įgiję gamybinės patirties,
sugrįžtų dirbti į Akademiją. Tuo metu daug jaunųjų specialistų gavo paskyrimus į aspirantūrą
(V. Asauskas, Bronius Juralevičius, V. Baltuškonis, J. Vegys, S. Šimatonis ir kt.). Daugeliui iš
jų buvo leista eiti antraeiles dėstytojų pareigas (pusė etato). Kai kurie pirmųjų laidų absolventai buvo nukreipti į aspirantūrą Maskvos aukštosiose mokyklose (H. Zaleckas, Leonardas
Kulikauskas, V. Rymeikis). Dauguma šių jaunų specialistų vėliau įsitvirtino Akademijoje, įgijo
mokslo laipsnius ir tapo kvalifikuotais aukštosios mokyklos pedagogais. Ypač daug dėmesio
mokslo ir pedagoginiam personalui tuo metu skyrė fakulteto dekanas doc. F. Gusincevas. Dėstytojus rengti mokslo disertacijas skatino ir jiems bei aspirantams vadovavo prof. B. Šprinkas.
Jau nuo pirmųjų darbo katedroje dienų jis ėmėsi vadovauti asp. A. Saukevičiaus moksliniam
darbui, pasiūlė disertacijų temas dėstytojams. Neseniai susikūrusiame fakultete nebuvo tinkamų moksliniam darbui laboratorijų, trūko mokslinės įrangos, jaunas techniškųjų dalykų
dėstytojų kolektyvas nesuprato mokslinio darbo specifikos, tad jiems neįkainojamą pagalbą
suteikė patyręs mokslininkas prof. B. Šprinkas. Jis buvo įsisavinęs tarybinę mokslinio darbo
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organizavimo specifiką, žinojo reikalavimus, keliamus mokslo darbams, turėjo ryšių įsigyti
mokslinės aparatūros. Vieni iš pirmųjų į mokslinį darbą ir įsitraukė Traktorių ir automobilių
katedros dėstytojai ir aspirantai. Netrukus šis darbas davė vaisių. Baigiantis pirmam fakulteto
dešimtmečiui, pirmas mokslų kandidato disertacijas apgynė dėstytojai V. Filipavičius, E. Mačys, N. Noskovas, asp. A. Saukevičius ir J. Vitkauskas.
Prof. B. Šprinkas atvyko iš Maskvos pagal Aukštojo mokslo ministerijos siuntimą vieneriems
metams, bet išdirbo Lietuvoje beveik devynerius. Oficialiai dokumentuose jis rašėsi esąs
rusas, bet pats neneigė savo vokiškos kilmės. Profesorius vadovavo daugeliui Akademijos
dėstytojų ir aspirantų disertaciniams darbams, jam vadovaujant t. m. k. disertacijas apgynė
37 asmenys, iš jų Akademijoje – 16. Dauguma šių disertacijų autorių apibendrino dyzelinių
variklių bei jų degalų aparatūros darbo tyrimų rezultatus.
Aspirantų ir dėstytojų disertaciniams darbams ėmėsi vadovauti prof. A. Kondrotas (vyr. dėst.
Albinui Statkevičiui, asp. Vladui Janulevičiui ir Jonui Kantminui) ir doc. F. Gusincevas (asp.
B. Juralevičiui). Palankią nuomonę pelnė ir F. Gusincevas, kuris, ir išvykęs iš Lietuvos, palaikė
glaudžius ryšius su Žemės ūkio mechanizacijos katedra ir fakultetu. Deja, tokių atvykėlių
buvo nedaug.
Apibendrinant pirmąjį fakulteto gyvavimo dešimtmetį galima teigti, kad jis susiformavo į
savarankišką, tuo metu dar nedidelį mokslo ir mokymo padalinį, kuriame jau buvo sukurta
minimali būtina mokymo bazė ir sudarytos sąlygos mokslo darbui dirbti. Bet svarbiausias
to laikotarpio laimėjimas buvo tas, kad per jį išleistos pirmosios specialistų laidos, sukaupta
patirtis ir sudarytos prielaidos tolesniam vaisingam fakulteto darbui.
Pradedant 2-ą fakulteto veiklos dešimtmetį, studijuoti buvo priimami 125 studentai į dieninį
ir 50 – į neakivaizdinį skyrius. Vėliau šie skaičiai dar padidėjo – sparčiai augo bendrasis
studentų skaičius. Šio laikotarpio pradžioje katedrose dirbo 22 etatiniai dėstytojai, iš kurių
2 profesoriai ir 4 mokslų kandidatai. Po 5 metų fakultete jau dirbo 32 dėstytojai, daugelis
jų apgynė disertacijas. Ypač aktyviai jas rengė ir gynė pirmajame dešimtmetyje priimti į
aspirantūrą absolventai (H. Zaleckas, B. Juralevičius, V. Baltuškonis, J. Vegys, J. Astrauskas,
L. Kulikauskas, S. Šimatonis, N. Švažinskas, V. Rymeikis, A. Talalas, J. Kantminas, V. Anikevičius, V. Janulevičius ir kt.). Kiek ilgiau padirbėję, parengė disertacijas ir vyresnieji fakulteto
dėstytojai (A. Statkevičius, P. Sokas, S. Lukėnas, K. Petrulis, J. Vileišis, A. Švenčionis) bei jaunesnieji dėstytojai, Kauno universiteto auklėtiniai (P. A. Sirvydas, K. Tolutis, V. Partikas ir kt.).
Daugiausia veržlumo, lėmusio bendrą fakulteto mokslinę pažangą, turėjo jauni fakulteto auklėtiniai, palikti dirbti Akademijoje, tad pasirinkta kadrų komplektavimo politika pasitvirtino.
Kaip parodė tolesnė patirtis, jiems labiausiai rūpėjo fakulteto reikalai – iš esmės jų pastangomis ir buvo užtikrinta darbo sėkmė. Iš 40 fakulteto dėstytojų ir jame pasilikusių dirbti aspirantų, apgynusių disertacijas iki 1970 m., 28 buvo baigę Akademiją ir 12 – kitas aukštąsias
mokyklas. Nemažai pastangų moksliniam darbui skyrė ir vyresnioji dėstytojų karta, susiejusi
savo gyvenimą su fakultetu praktiškai nuo pirmųjų jo įkūrimo dienų.
Tuo laikotarpiu didėjo ne tik studentų ir dėstytojų skaičius, kilo jų mokslinė kvalifikacija, –
toliau buvo tvarkoma fakulteto bei katedrų veikla. Iš pradžių dėstomi dalykai nebuvo labai
griežtai priskiriami katedroms, ypač nemažai painiavos buvo organizuojant studentų praktikas. Nedaug aukštųjų mokyklų galėjo pasigirti tokiu geru praktiniu jaunųjų specialistų parengimu, kokį įgydavo Žemės ūkio mechanizacijos fakulteto absolventai. Jie, nuvykę į darbovietes, mokėdavo dirbti įvairiomis mašinomis, turėdavo traktorininko ir vairuotojo teises,
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sugebėdavo patys dirbti ir savo pavyzdžiu kitus pamokyti, kaip reikia reguliuoti sudėtingus
mašinų agregatus. Tai, žinoma, juos išskyrė iš kitų inžinierių, dėl to fakulteto absolventai
buvo laukiami įvairiose įmonėse ir įstaigose, turėjo galimybę pasirinkti darbovietę. Daugelis
ž. ū. inžinierių mechanikų perėjo dirbti į pramonės įmones, ypač po to, kai buvo panaikintos MTS. Tai vyko vėliau, kai tų inžinierių buvo parengta daugiau. Iš pradžių jų labai trūko,
todėl tekdavo dirbti sudėtingiausius darbus pagal paskyrimą, tačiau geras praktinis parengimas padėjo jiems adaptuotis ir lėmė jaunų inžinierių darbo sėkmę. Visgi praktinis studentų
mokymas ne iš karto įgijo sistemingą pobūdį. Trūko technikos, kvalifikuotų vadovų, nebuvo
tinkamų praktikos bazių. Praktikos organizavimo klausimus spręsdavo dekanas, o vadovauti
jiems buvo skiriami įvairių katedrų dėstytojai, dažnai neatsižvelgiant į jų kvalifikaciją. Paprastai praktikai vadovauti buvo skiriami dėstytojai, kuriems pritrūkdavo dėstomo dalyko
pedagoginio darbo apimties. Pvz., iš pradžių technologinei praktikai vadovaudavo Mašinų
remonto bei Traktorių ir automobilių katedrų, Mašinų eksploatacijos bei Žemės ūkio mašinų
katedrų dėstytojai. Vėliau ir šiame darbo bare buvo įvesta sistema: praktikų vadovais buvo
skiriami tik atitinkamo dalyko dėstytojai. Dėl to labai pagausėjo dėstytojų Žemės ūkio mašinų
katedroje, kur jie dėstė žemės ūkio mašinų ir eksploatacijos dalykus savo fakultete, taip pat
mokė mechanizacijos (inžinerinių dalykų) visų kitų fakultetų studentus.

Fakulteto veiklos problemos
Nuo 1948 m. Akademijoje buvo organizuojami žemės ūkio darbuotojų tobulinimosi kursai. Jų
metu kėlė kvalifikaciją MTS direktoriai, vyriausieji ir barų mechanikai, traktorininkai, dyzelinės aparatūros reguliuotojai (iš tikrųjų daugelis mokėsi, nes jokios kvalifikacijos neturėjo, dirbo kaip praktikai). Kursuose paskaitas skaitė fakulteto dėstytojai, kartu su mokymo meistrais
jie vadovavo ir praktikos darbams. Kursai buvo naudingi ž. ū. techniką eksploatuojančių įmonių darbuotojams, kurie neturėjo pakankamai žinių apie dyzelinius traktorius. Mat kaip tik
tuo metu traktoriai su karbiuratoriniais žibalu varomais varikliais buvo keičiami dyzeliniais.
Labai didelis krūvis teko Traktorių ir automobilių katedros dėstytojui V. Filipavičiui ir šios
katedros mokymo meistrui, patyrusiam dyzelių specialistui Baliui Daškevičiui ir kitiems dėstytojams bei meistrams. Per 1951 ir 1952 m. tobulinimosi kursus baigė beveik visų Lietuvos
MTS ir didelė dalis tarybinių ūkių traktorininkų (daugiau nei 20 grupių). Keletas šių klausytojų (Zigmas Gečas, Kazimieras Grybauskas) visam laikui liko Akademijoje ir tapo mokymo
meistrais, gerais dėstytojų pagalbininkais.
1953 m. į dieninį skyrių buvo priimta viena grupė studentų, turėjusių vidurinį techninį išsilavinimą ir dirbusių gamyboje. Jiems buvo sutrumpinta mokymo programa. Taip per 2,5 metų
buvo parengta dar 12 inžinierių mechanikų.
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Antrasis fakulteto vystymosi laikotarpis
(1961–1976)
Žemės ūkio mechanizacijos fakultetas toliau augo, stiprėjo. 1958–1960 m. dekaną J. Dromantą, laikinai išėjusį mokslinių atostogų, pavadavo vyr. dėstytojas R. Petrauskas. 1965 m.
dekanu buvo išrinktas Klemensas Balčiūnas, kuris taip pat labai nuoširdžiai rūpinosi fakulteto
reikalais. Nuo 1963 m. žymiai padidėjus studentų skaičiui, fakultetui buvo skirta prodekano
pareigybė. Juo buvo paskirtas vyr. dėst. Vladas Janulevičius, o nuo 1969 m., fakultetui skyrus
antrą prodekano pareigybę, ją užėmė vyr. dėst. Mykolas Žukas, kuris rūpinosi neakivaizdinio
skyriaus reikalais.

Paskutinio skambučio šventė (1964 m. Žemės ūkio mechanizacijos fakulteto 201 aud.)

Nuo 1961 m. į fakultetą buvo priimama po vieną grupę studentų, kuriems visi dalykai buvo
dėstomi rusų kalba. Iš pradžių priėmimas vyko pagal bendrąjį konkursą, tačiau pageidaujančių studijuoti „rusakalbių grupėje“ trūko, – dažniausiai susidarydavo tik pogrupis. Likusieji
klausydavo paskaitas lietuviškai. Bet Akademijos mokymo skyrius Maskvai pateikdavo ataskaitas tokias, kokie buvo planai.
1961 m. pradėti priimti pirmieji ž. ū. mašinų konstruktorių specialybės studentai (po vieną
15–25 studentų grupę), o nuo 1962 m. – ž. ū. elektrifikacijos specialybės (po 25 studentus
kasmet). Tiesa, neilgai buvo rengiami – nuo 1965 m. mokytis ž. ū. mašinų konstruktorių specialybės nebuvo priimama dėl mažo jų poreikio. Iš viso buvo parengta 50 inžinierių konstruk-
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torių dieniniame ir 15 neakivaizdiniame skyriuose. Be to paaiškėjo, kad su konstruktoriaus
darbu kuo puikiausiai susidorodavo žemės ūkio mechanizacijos specialybės inžinieriai.
Nuo 1957 m. įmonėms ir organizacijoms leista finansuoti mokslinius tyrimus, vykdomus pagal ūkiskaitines sutartis su mokslo tyrimo įstaigomis arba aukštosiomis mokyklomis. Fakultete
pirmoji tokio tipo sutartis buvo sudaryta 1962 m. su Lipecko traktorių gamykla. Jos sudarymo
iniciatyva priklausė tuometiniam Traktorių ir automobilių katedros vedėjui doc. V. Filipavičiui.
Vėliau sutartys sudarytos su Gomelio žemės ūkio mašinų, Minsko traktorių, Radviliškio mašinų gamyklomis.

Fakulteto persikėlimas į naujus rūmus Noreikiškėse
1957 m. Akademijos rektoriaus prof. Jono Bulavo pastangomis buvo pradėta akademinio
miestelio Noreikiškėse statyba. Fakultetui suprojektuotas atskiras pastatas. Tiek projektuojant, tiek ir statybos metu aktyviai dalyvavo fakulteto dėstytojai, ypač dekanas J. Dromantas,
katedrų vedėjai V. Filipavičius, K. Petrulis ir daugelis dėstytojų. Kai kuriuose fakultetuose apie
įrenginių išdėstymą buvo susimąstyta tik persikėlus į naujus rūmus, o Žemės ūkio mechanizacijos fakultete buvo iš anksto nuspręsta, kur ir kokie bus montuojami įrenginiai, kaip bus organizuojamas studentų mokymas ir mokslinis darbas. Tad persikėlimas minimaliai sudrumstė
mokymo procesą.
Fakulteto kėlimasis į naujus rūmus vyko 1963 m. rudenį (kiti Akademijos fakultetai kėlėsi
1964 m. pavasarį). Jam Noreikiškėse buvo skirtas trijų aukštų pastatas (4.500 m2 bendrojo
ploto) mokymo ir administracijos patalpoms, 1.700 m2 ploto apšildomos garažų patalpos, kuriose įsikūrė Variklių
bandymo laboratorija, šaltkalvių dirbtuvės ir kt., ir 1.850 m2 ploto nešildomas
žemės ūkio mašinų paviljonas.
Fakultetas 1964 m.

Keliant įrenginius, juos montuojant naujoje vietoje, tvarkant mokymo kabinetus bei laboratorijas labai daug pasidarbavo mokymo meistrai Kazimieras Grybauskas, Povilas Tijušas,
Zigmas Gečas, Balys Daškevičius, Jonas Jarmolaitis, Julius Deltuvas, Kazimieras Kaušas,
Jonas Baltušis ir kiti, taip pat ir dėstytojai. Naujos patalpos buvo pritaikytos mokymui ir
moksliniam darbui, todėl sąlygos čia žymiai pagerėjo. Tiesa, iš pradžių ypač trūko auditorijų
paskaitoms, bet vėliau, baigus statyti Akademijos centrinius rūmus, dalis paskaitų perkelta
į juos.
Fakultetas plėtojosi: didėjo studentų skaičius, buvo kuriamos naujos katedros. 1963 m. fakultete buvo 5 katedros, o 1971 m., minint jo veiklos 25-metį, jų jau buvo 9.
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Naujų katedrų kūrimas
Darbo apsaugos ir praktinio mokymo katedra įkurta 1966 m. Tuo metu buvo akcentuojamas
praktinis jaunųjų specialistų parengimas, buvo reikalaujama, kad visi išleidžiami ž. ū. specialistai mokėtų vairuoti automobilius, galėtų dirbti traktoriais ir ž. ū. mašinomis. Tad padidėjo
tokio pobūdžio mokymo, kuriuo tada užsiėmė Traktorių ir automobilių katedra, apimtis. Buvo
priimta daug mokymo meistrų ir instruktorių.

Darbo apsaugos žemės ūkyje katedros darbuotojai (1967 m.): iš kairės – Petras Šimas, Vytautas
Prekeris, Juvencijus Deikus, Jonas Brundza, Stanislovas Tiškevičius, Romas Gražulevičius, Vytautas
Baltuškonis, Petras Vaičiulis, katedros vedėjas Gvidas Kazlauskas, Kazimieras Giedra

Katedrai tai sudarė nemažai sunkumų, todėl ji siekė įsteigti savarankišką, nepriklausomą nuo
katedros mokomųjų mašinų parką, kaip tai buvo padaryta Latvijos žemės ūkio akademijoje.
Fakulteto dekanas K. Balčiūnas iškėlė idėją įkurti Darbo apsaugos ir praktinio mokymo katedrą ir jai pavesti dėstyti darbo apsaugos dalyką bei vadovauti praktiniam mašinų valdymo
mokymui. Dekano mintims pritarė fakulteto visuomeninės organizacijos bei Akademijos vadovybė. Katedros vedėju tapo Akademijos prorektorius administracijos ir ūkio reikalams inž.
Gvidas Kazlauskas. Darbo apsaugos paskaitos glaudžiai siejosi su darbo saugos reikalavimų
taikymu praktiškai mokant studentus valdyti mašinas ir jomis dirbti.
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Gyvulininkystės mechanizavimo ir šiluminės technikos katedra įkurta 1967 m. Tais metais
fakultete vyko dideli organizaciniai pokyčiai. Prielaidas tam sudarė labai padidėjęs kai kurių
katedrų, ypač Žemės ūkio mašinų, dėstytojų skaičius. Iš pastarosios dar 1966 m. gyvulininkystės mechanizavimo dalykas buvo priskirtas Mašinų eksploatacijos katedrai.

Gyvulininkystės mechanizavimo ir šiluminės technikos katedros darbuotojai
(1980 m.): pirma eilė iš kairės – mok. meistras Julius Deltuva, doc. Leonas Reveltas,
sekretorė Virginija Jurgaitienė, Ž. ū. elektrifikacijos fakulteto dekanas doc. Jonas
Kantminas, antra eilė – doc. Povilas Didjurgis, lab. vedėjas Jonas Čėsna, doc. Aloyzas
Stepanas, mok. meistras Vytas Medziukevičius, dėstytojas Jonas Bobinas, dėstytojas
Alvydas Miliūnas

Jis neatitiko katedros profilio, tai buvo atlikta tik turint tikslą įkurti naują katedrą. Iš karto to
padaryti nepavyko, nes gyvulininkystės mechanizavimo dalyką dėsčiusių dėstytojų katedrai
įkurti buvo per mažai (katedrą buvo galima įkurti tik su TSRS žemės ūkio ministerijos leidimu, esant katedroje ne mažiau negu 5 dėstytojams, iš kurių bent 2 turėjo būti įgiję mokslo
laipsnius). Tam naujai kuriamai katedrai priskirtas šiluminės technikos dalykas, ir 1967 m.
įkurta Gyvulininkystės mechanizavimo ir šiluminės technikos katedra, kurios vedėju išrinktas
doc. J. Kantminas.

Mašinų detalių katedra įkurta 1967 m. Tuo metu Žemės ūkio elektrifikacijos ir šiluminės
technikos katedroje buvo dėstomi mašinų ir mechanizmų teorijos, mašinų detalių mokslo bei
transporto ir kėlimo mašinų dalykai, kurie neturėjo jokių sąsajų su elektrifikacija. Taip pat
nelogiška buvo ir tai, kad teorinės mechanikos dalykas, glaudžiai besisiejantis su mašinų ir
mechanizmų teorija, buvo priskirtas Matematikos katedrai. Remiantis šiais argumentais buvo
įkurta bendrųjų inžinerinių mokslų katedra, priskyrus jai dar techninių matavimų ir tolerancijų dalyką, kuris neatsiejamas nuo mašinų detalių mokslo. Ji buvo pavadinta Mašinų detalių
katedra, nes tokių katedrų buvo kitose TSRS žemės ūkio mokyklose. Vedėju buvo išrinktas
doc. A. Talalas. Šioje katedroje dirbo garsūs mokslininkai profesoriai Jonas Dromantas, Albertas Jasiulionis, Petras Ilgakojis, Algimantas Urba.
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Mašinų detalių katedros darbuotojai (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

Iš Žemės ūkio elektrifikacijos ir šiluminės technikos katedros perkėlus minėtus dėstomus dalykus, pakito mokymo turinys ir pavadinimas. Nuo 1967 m. ji vadinama Žemės ūkio elektrifikacijos katedra.

Žemės ūkio elektrifikacijos katedros kolektyvas su neakivaizdinio skyriaus absolventais
(1978 m.)
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Matematikos katedra įkurta 1948 m. ir tuometinės Akademijos vadovybės sprendimu priskirta Hidromelioracijos fakultetui, nors didžiausią šios katedros pedagoginio krūvio dalį
sudarė darbas mechanizacijos fakultete. Fakulteto atstovai nuolat viešino netolygaus bendrųjų mokslų katedrų paskirstymo fakultetams problemą. Hidromelioracijos fakultetui buvo
priskirtos trys bendrųjų mokslų katedros – Matematikos, Fizikos ir Inžinerinių konstrukcijų
(pastarojoje dėstomi dar ir inžinerinės grafikos bei medžiagų atsparumo dalykai). Mokomuosius darbus šios katedros vedė visuose fakultetuose, o jų dėstytojai įpareigojimus gaudavo
tik iš savo tiesioginio pavaldumo dekanato. Tad fakulteto, kuriame bendrųjų mokslų katedrų
nebuvo, dėstytojams tekdavo didesnis krūvis (dirbti studentų grupių kuratoriais, vadovauti
studentams rudens talkų metu kolūkiuose ir pan.). Akademijos vadovybės atsako sulaukta
1969 m., ir Matematikos katedra buvo priskirta fakultetui.

Sėdi iš kairės į dešinę: vyr. dėstytoja R. Vilkelienė, vyr. dėstytoja R. Danielienė, doc. I. Saudargas,
vyr. dėstytoja P. Rimkienė, vyr. dėstytoja J. Liubertienė, vyr. lab. A. Lukšėnienė, stovi iš kairės į
dešinę: vyr. dėstytojas A. J. Lazauskas, vyr. dėstytojas H. Bucevičius, doc. A. Patackas, doc. A. Bartaševičius, vyr. dėstytojas R. Matuliauskas, vyr. dėstytojas K. Ruseckas

Elektros mašinų katedra įkurta 1975 m., jos vedėju tapo doc. Vladas Melnikas, kuris, subūręs
veiklią mokslininkų grupę – Algirdą Gaidį, Ričardą Dalibogą, Antaną Daubarą, Aleksandrą
Savilionį, Donatą Stanikūną, Daivą Valentaitę, Rimantą Šakėną – vadovavo žemės ūkio technologijų ir pramonės elektros mašinų tyrimams. Ši grupė buvo Elektros mašinų katedros branduolys. Katedra turėjo daug žemės ūkio ir pramonės įmonių užsakomųjų darbų, jų rezultatai
buvo plačiai diegiami. Tiriamais klausimais buvo parengtos ir apgintos 5 disertacijos. Mokslininkai, bendradarbiaudami su kolegomis iš Maskvos K. Timiriazevo ŽŪA, tyrė efektyvaus
transformatorių pastočių galios efektyvumo ir reaktyviosios galios kompensavimo problemas.
Gauti rezultatai panaudoti projektuojant ir rekonstruojant gamybinių objektų elektros pastotes ir tinklus. 9-ame dešimtmetyje doc. D. Stanikūnas sutelkė aktyvią mokslininkų grupę, kūrusią ir tyrusią panardinamuosius variklius, naudojamus žemės ūkio vandentiekos sistemose.
Gerų rezultatų pasiekta tiriant šių variklių patikimumą, kontrolės ir valdymo įtaisus, remonto
technologijas.
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Metodinis darbas
Pirmame fakulteto gyvavimo dešimtmetyje pagrindinė mokomoji literatūra buvo rusiška.
Dauguma dėstytojų suprato, kad būtina ruošti ir leisti mokslinę techninę ir metodinę literatūrą lietuvių kalba. Akstiną šiam darbui davė rektoriaus prof. Jono Bulavo įsakymas, kad paskaitos studentams turi būti skaitomos lietuviškai. Dėl to tada iš Lietuvos išvyko visi dėstytojai,
nemokėję lietuvių kalbos, tarp jų ir minėti iš Rusijos atvykę B. Šprinkas, F. Gusincevas, A. Rebrijevas. Iki to laiko iš rusų kalbos buvo išverstos kelios knygos apie žemės ūkio techniką. Vyr.
dėst. M. Žukas 1957 m. išleido knygą „Traktorių techninės priežiūros ir jų pagrindinės operacijos“, kuri iš esmės buvo pirmasis fakulteto dėstytojų parengta priemonė laboratoriniams
darbams atlikti. 1958 m. Traktorių ir automobilių katedros dėstytojai (V. Filipavičius, E. Mačys,
S. Šimatonis, H. Zaleckas ir kt.) parengė ir išleido laboratorinių darbų žurnalus su metodiniais
patarimais variklių bandymų, traktorių ir automobilių konstrukcijų nagrinėjimo ir jų techninių priežiūrų klausimais. Netrukus išleistas E. Mačio, S. Lukėno ir kitų dėstytojų parengtas
„Žemės ūkio mechanizacijos žinynas“ (1959) bei S. Lukėno ir R. Petrausko knyga „Žemės ūkio
mašinos, jų nustatymas ir reguliavimas“ (1961). Tai nebuvo aukštosioms mokykloms skirti
vadovėliai, bet jomis studentai naudojosi kaip papildomomis mokymo priemonėmis. 1962 m.
leidykla ,,Mintis“ išleido pirmą oficialų techniškosios literatūros S. Lukėno vadovėlį aukštųjų
mokyklų neinžinerinių specialybių studentams „Žemės ūkio mašinos“. Dėstytojai K. Balčiūnas, L. Kulikauskas ir V. Rymeikis parengė ir išleido vadovėlį „Mašinų remontas“ (1965), o
dėst. V. Baltuškonis – knygą „Kuras ir tepalai žemės ūkiui“ (1965). V. Gerulaitis – „Melioracijos
darbų mechanizacija“ (1968), dėstytojai V. Anikevičius, V. Filipavičius, S. Šimatonis ir kt. parengė ž.ū. mechanizacijos specialybės studentams skirtą vadovėlį „Traktoriai ir automobiliai“,
o J. Kantminas ir A. Kondrotas – vadovėlį „Gyvulininkystės fermų mechanizavimas“ (abu
1969). Išleista ir kitų vadovėlių bei mažesnės apimties knygų, žinynų, metodinių patarimų,
iš kurių studentai mokydavosi techniškųjų dalykų, iš jų susipažindavo su tos srities terminija.
Taip iš studentų ir specialistų kalbos buvo šalinami terminai „šatūnai“, „špindeliai“, „kolenvalai“, tuo metu plačiai vartoti mechanizatorių.

Fakulteto augimas
Fakultete didėjo priimamųjų studijuoti ir bendrasis studentų skaičiai. 1970–1971 s. m. į žemės ūkio elektrifikacijos specialybę buvo priimta po 75 studentus, 1972 m. šis skaičius vėl
sumažintas iki 50, bet nuo tada pradėtas priėmimas į šios specialybės neakivaizdinį skyrių
(po 25–30 studentų). Daugiausia jų buvo priimama į pagrindinę žemės ūkio mechanizacijos
specialybę: 1972–1974 m. priimta po 175, o nuo 1975 m. – po 225 studentų. Į neakivaizdinį
skyrių buvo priimama po 125 studentus. 1975 m. fakultete mokėsi daugiau nei 1850 studentų, iš jų daugiau kaip 1000 dieniniame skyriuje ir beveik 800 – neakivaizdiniame.
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Rektorius J. Dromantas įteikia diplomus absolventams

Kartu didėjo ir dėstytojų skaičius fakulteto katedrose. Daugiausia dirbti pasilikdavo jauni
fakulteto absolventai, dalis jų, kaip ir anksčiau, būdavo skiriami asistentais tiesiog po aukštosios mokyklos baigimo, bet dabar jau didesnė dalis patekdavo po aspirantūros arba padirbėję
moksliniais bendradarbiais ir parengę arba bebaigią rengti disertacijas. Disertacijas apgynė daugelis jaunesnės kartos dėstytojų, priimtų į darbą dar ankstesniu laikotarpiu (Juozas
Pyrantas, Donatas Adamonis, Vytautas Grašys, Kazimieras Giedra, Antanas Česlovas Pocius,
Jonas Brundza, Juozas Eičinas, Darius Juknius, Vaclovas Ramanauskas, Algirdas Raila, Giedrutis Ulozas ir kt.). Buvo priimami dėstytojais ir asmenys, baigę kitas aukštąsias mokyklas,
bet jau turį mokslų kandidato laipsnius (Algimantas Bartaševičius, Petras Ilgakojis, Viktoras
Ramutis Atstupėnas, Juozas Mikelaitis, Antanas Lapinskas, Rimantas Didžgalvis ir kt.), arba to
paties fakulteto auklėtiniai, bet įgiję laipsnius mokslinio tyrimo institutuose (Viktoras Karpus,
Vladas Vilimas, Pranciškus Vytautas Vilkevičius, Vytautas Audzevičius). Visais būdais stengtasi, kad fakultete dirbtų kuo daugiau kvalifikuotų darbuotojų.

Trečiasis fakulteto gyvavimo laikotarpis (1976–1991)
Fakultetas smarkai plėtėsi. 1976 m. fakultete buvo 11 katedrų, ruošiami dviejų specialybių
inžinieriai. Į pirmą kursą buvo priimami 275 studentai į dieninio skyriaus studijas ir 150 – į
neakivaizdinį skyrių. Susidarė prielaidos įkurti Ž. ū. elektrifikacijos fakultetą. Įsteigti atskirą
fakultetą dar buvo paranku ir todėl, kad buvo baigta naujo mokomojo korpuso (III rūmų) sta-
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tyba. Dviem inžineriniams fakultetams buvo didesnė galimybė gauti daugiau patalpų nei vienam. Nauji rūmai pradėti eksploatuoti 1976 m., jų bendras naudingasis plotas – 10.800 m2.
Į šiuos rūmus buvo numatyta perkelti bendrųjų mokslų (Matematikos, Fizikos, Chemijos) katedras. Naujas patalpų paskirstymo projektas, kurį parengė mokymo reikalų prorektorius, buvo
patvirtintas Akademijos Taryboje dar 1975 m. pabaigoje. Mašinų detalių katedra naujuose
rūmuose gavo 8 patalpas (per 400 m2), Matematikos katedra – 4 patalpas (140 m2).
Žemės ūkio elektrifikacijos specialybė fakultete įkurta 1962 m. ir priimti pirmieji 25 studentai, o 1976 m. išleista 10-oji inžinierių elektrikų laida bei į pirmą kursą priimta 50 studentų.
Didėjo ir šios mokslo srities dėstytojų poreikis. Jų kolektyvą papildė tokie kvalifikuoti elektrotechnikos žinovai kaip V. Melnikas, B. Prialgauskas, J. Čepelė, A. Gaidys, R. Dalibogas,
D. Valentaitė. 1976 m. buvo įkurtas Žemės ūkio elektrifikacijos fakultetas, kuriam iš Žemės ūkio mechanizacijos fakulteto priskirtos Žemės ūkio elektrifikacijos, Elektros mašinų ir
Gyvulininkystės mechanizavimo katedros. Fakulteto dekanu išrinktas doc. J. Kantminas. Šiose trijose katedrose dirbo 22 etatiniai dėstytojai, iš jų 15 turėjo mokslo vardus ir laipsnius.
Vėliau dėstytojų skaičius padidėjo iki 30, be to, katedrose dirbo 12 pagalbinio personalo narių. Nuo 1984 m. įsteigiama prodekano pareigybė. 1989 m. dekanu išrinktas doc. Evaldas
Čerškus, šias pareigas užėmęs iki 1994 m., prodekane iki 1989 m. dirbo doc. D. Valentaitė, o
iki 1993 m. – vyr. asist. Vytautas Kazėnas. Nuo 1991 m. stojančiųjų į inžinerinius fakultetus
ėmė mažėti. 1992 m. į Žemės ūkio elektrifikacijos fakulteto dieninį skyrių buvo priimti 40, o
1993 m . – tik 7 nauji studentai. Į neakivaizdinį skyrių tais metais išvis nebuvo priimta.

Elektrotechnikos laboratorijoje (apie 1980 m.)
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1994 m. rugsėjo 1 d. Žemės ūkio elektrifikacijos fakultetas buvo sujungtas su Žemės ūkio
mechanizacijos fakultetu ir pavadintas Žemės ūkio inžinerijos fakultetu. Žemės ūkio elektrifikacijos fakultetas gyvavo 18 metų (1976–1994 m.). Per šį laikotarpį jame parengti 1266
diplomuoti inžinieriai elektrikai, iš jų 1033 dieniniame ir 233 neakivaizdiniame skyriuose.
Akademijoje 1978 m. įsteigta nauja inžinieriaus pedagogo specialybė. Nustatyta kasmet į
pirmą kursą priimti 50 studentų, sumažinant priėmimą studijuoti ž. ū. mechanizacijos specialybę. Šios specialybės studentai buvo vadinami tiesiog pedagogais. Tokių specialistų labai
reikėjo. Mechanizatoriai po karo buvo ruošiami prie MTS veikusiuose kursuose. Vėliau tam
įkurtos kaimo profesinės technikos mokyklos, kurių buvo beveik visuose rajonuose, o kai kuriuose net ir po dvi. Be to, tuo laiku buvo gausu žemės ūkio technikumų, kur jaunimas taip pat
buvo mokomas mechanizacijos. Šiose įstaigose technikos dalykus dažniausiai dėstė fakulteto
parengti inžinieriai mechanikai, neturintys pedagoginio išsilavinimo pradmenų. Daugelis jų
buvo siunčiami tobulintis į ž. ū. pedagogikos fakultetus už Lietuvos ribų arba studijuodavo
neakivaizdiniu būdu Lietuvoje, dažnai Vilniaus pedagoginiame institute (VPI). Tai mokykloms
ir patiems mokytojams sudarė sunkumų, todėl ir buvo nutarta rengti inžinierius pedagogus
Akademijoje. Šios specialybės absolventai buvo rengiami inžinerinių dalykų dėstytojais žemės ūkio technikumams, kaimo profesinėms technikos mokykloms.
Pedagogikos ir dėstymo metodikos katedra įkurta 1985 m. Įsteigus fakultete inžinieriaus
pedagogo specialybę, tapo būtina dėstyti pedagogikos dalykus. Iš pradžių jiems dėstyti
buvo kviečiami kitų aukštųjų mokyklų dėstytojai (K. Miškinis, S. Masiokas). 1979 m. į Kalbų
katedrą buvo priimta dėstytoja VPI auklėtinė, biologijos mokslų kandidatė Rima Adamonienė, kuri pradėjo dėstyti pedagogikos ir psichologijos dalykus. 1980 m. III rūmuose įsteigtas
Metodikos kabinetas, kuris ir buvo Pedagogikos katedros užuomazga (prieš karą tokia katedra Akademijoje buvo). Visgi katedrai sukurti nepakako reikiamo pedagogų skaičiaus, dėl to
imtasi gudrauti: šalia pedagogikos ciklo dalykų būsimosios katedros dėstytojams buvo paskirti dėstyti ir kiti dalykai, skaitomi inžinieriaus pedagogo specialybės studentams. Katedros
vedėju buvo pasiūlytas Akademijos mokymo reikalų prorektorius S. Šimatonis (pagal tada
galiojusius nuostatus aukštųjų mokyklų rektoriai ir prorektoriai galėjo būti katedrų vedėjais,
neužimdami dėstytojų etatų, bet jie buvo laikomi katedrų nariais). Taip susidarė pakankamas
dėstytojų skaičius, ir katedra 1985 m. buvo įsteigta, – ji buvo pavadinta Pedagogikos ir dėstymo metodikos katedra. III rūmuose jai buvo skirtos 5-ios bendrojo 340 m2 ploto patalpos.
Tiesa, 1987 m. TRSR Aukštojo mokslo ministerijos revizoriai, tikrinę inžinerinės pedagogikos
specialistų rengimą, nustatė, kad traktorių ir automobilių bei lietuvių kalbos dalykams, kurių
dalis čia buvo dėstoma, ne vieta Pedagogikos ir dėstymo metodikos katedroje, bet tikslas
buvo pasiektas – katedra dirbo.
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Mokslinė veikla, metodinis darbas
Nors 1976 m. nuo fakulteto atsiskyrė Žemės ūkio elektrifikacijos fakultetas, Žemės ūkio mechanizacijos fakultete dėstytojų nesumažėjo, o paskutiniame dešimtmetyje netgi pagausėjo.
Šio laikotarpio pabaigoje fakultete dirbo per šimtą dėstytojų, iš kurių beveik 60 proc. turėjo
mokslo laipsnius arba pedagoginius vardus. Beje, reikėtų pažymėti, kad fakulteto dėstytojai
šiuo laikotarpiu plačiai publikavo mokslinius laimėjimus spaudoje, daug dirbo mokslinio metodinio darbo srityje rengdami vadovėlius, metodinius patarimus studentams, kūrė lietuvišką
techninę terminiją. Per šį laikotarpį išėjo keli mokslinių darbų ir pranešimų mokslinėse konferencijose rinkiniai ž. ū. mechanizacijos tematika, darbuotasi žodynų ir enciklopedijų leidyboje, paskelbta daug straipsnių moksliniuose žurnaluose, išleista per 40 dėstytojų parengtų
knygų. 1984 m. Traktorių ir automobilių katedros kolektyvui (S. Šimatoniui, V. Filipavičiui,
K. Giedrai, P. Jučui, V. Grašiui ir S. Tiškevičiui) už vadovėlį „Traktoriai ir automobiliai“ paskirta
Valstybinė premija. Nemažai mokslinių darbų buvo įvertinti Liaudies ūkio pasiekimų parodos
(Maskvoje) medaliais, pelnė kitokį įvairių organizacijų pripažinimą, pinigines premijas.
Vertinant mokslinį darbą reikėtų pažymėti, kad šiuo laikotarpiu labai pagausėjo tyrimų pagal ūkiskaitines sutartis su įmonėmis ir organizacijomis. Susivienijimas „Lietuvos žemės ūkio
technika“ finansavo mašinų remonto technologijos tyrimus. Tad 1973 m. prie Mašinų remonto
katedros buvo įsteigta Poremontinių mašinų resursų mokslinių tyrimų laboratorija (vadovas
doc. V. Rymeikis). Lietuvos žemės ūkio ministerija skyrė nemažai lėšų darbo apsaugos problemoms tirti – 1977 m. buvo įsteigta Darbo sąlygų gerinimo žemės ūkyje mokslinių tyrimų
laboratorija. Žemės ūkio mašinų ir kitų katedrų dėstytojų grupė, suburta doc. V. Vilimo iniciatyva, 1985 m. įsteigė žinybinę Bulvių, vaisių ir daržovių laikymo mokslinių tyrimų laboratoriją. Mokslinį darbą pagal ūkiskaitines sutartis dirbo daugelio kitų katedrų kolektyvai ir
pavieniai dėstytojai. Taip jie užsidirbdavo lėšų mokslinei ir mokymo įrangai įsigyti. Padidėjus
ūkiskaitinių mokslinių darbų apimčiai, fakultete buvo įsteigta neoficiali dekano padėjėjo pareigybė šiai veiklai organizuoti. Padėjėjais dirbo docentai J. Eičinas, V. Gerulaitis, V. Karpus.

Traktoriaus agregatų darbingumo tyrimai (apie 1970 m.)
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Mokymo bazės plėtra
Pastačius naują mokymo korpusą (III rūmus), žymiai išsiplėtė fakulteto katedrų laboratorijų
ir kabinetų plotai, bet studentų pagausėjo dar daugiau, todėl patalpų trūko ir toliau, dėl to
pačios katedros stengėsi pasistatyti jų savo jėgomis.
Darbo apsaugos ir praktinio mokymo katedra, kuriai vadovavo doc. J. Deikus, ir Darbo sąlygų
gerinimo žemės ūkyje mokslinių tyrimų laboratorija (įkurta 1977 m., vadovas doc. G. Kazlauskas), panaudodamos ūkiskaitiniu būdu už mokslinius tyrimus gautas lėšas bei padedant
žemės ūkio organizacijoms 1978–1980 m. inicijavo pastatyti trijų aukštų priestatą prie katedrai priklausančio garažo. Priestate, kurio bendrasis plotas 380 m2, įsikūrė katedros dėstytojų
ir laboratorijos mokslinių darbuotojų kabinetai, šaltkalvystės kabinetas, mokslinė laboratorija
triukšmui tirti ir kt.
Didelės statybos vyko ir katedros kuruojamame poligone, kur vykdavo traktorių ir ž. ū. mašinų mokomosios praktikos daugumos fakultetų studentams. Sąlygos ten buvo blogos. Darbo
apsaugos ir praktinio mokymo katedros kolektyvo rūpesčiu 1987 m. poligone buvo pastatytas
2.100 m2 ploto pastatų kompleksas. Ten buvo perkeltos visos praktiniam mokymui skirtos
mašinos, tarp jų ir mokomieji automobiliai, kai kurios laboratorijos, įrengtos dirbtuvės.

Praktikos darbai (1968 m.)

1982 m. pastatytame Akademijos ūkio dalies sandėlio pastate (populiariai vadintu BAM’ u)
Mašinų eksploatacijos katedra jos vedėjo M. Žuko rūpesčiu įsirengė 480 m2 ploto mašinų dia-
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gnozavimo ir techninių priežiūrų laboratoriją. Tai labai pagerino darbo ir mokymo katedroje
sąlygas, nes jos patalpos padidėjo daugiau nei dvigubai.
Didžiausios statybos vyko 1983–1987 m. Nešildomas ž. ū. mašinų paviljonas jau praktiškai
netiko mokymo procesui: iškrypo didžiulės durys, skirtos įvežti didelių matmenų mašinas, pro
plyšius švilpė vėjai, pripustydavo sniego, o laboratoriniai ž. ū. mašinų konstrukcijų nagrinėjimo darbai vyko praktiškai visų specialybių studentams. Katedros vedėjas prof. B. Juralevičius
pasiekė, kad paviljonas būtų iki pamatų išardytas, o jo vietoje pastatytas pastatas, pritaikytas
ir studijoms, ir mokslui, ir įvairioms žemės ūkio mašinoms laikyti. Žemės ūkio mašinų katedros pastatas, kurio bendrasis plotas – 4.100 m2 , buvo baigtas statyti 1985 m. Jame išsiteko
visos katedros laboratorijos, kabinetai bei įsteigta Bulvių, vaisių ir daržovių laikymo mokslinių tyrimų laboratorija (vadovas doc. V. Vilimas).
Fakulteto kieme 1977–1985 m. buvo pastatytos surenkamosios arkinio tipo pastogės (arkiniai garažai). Tuomet jau visa
brangesnė technika buvo laikoma po stogu. Po atviru dangum liko tik kelios nebrangios, griozdiškos mašinos, dažniausiai rodomos studentams kaip muziejinės.
Kitame tokio tipo pastate buvo Mašinų
remonto, Darbo apsaugos ir praktinio
mokymo, Traktorių ir automobilių katedrų
bei ūkio dalies patalpos.
Žemės ūkio mašinų katedros pastato statyba (apie 1984 m.)

Studijos
Didžiausi fakulteto klestėjimo metai – XX a. 8 ir 9 dešimtmečiai. Tada daugiausia buvo priimama studentų – nuo 1981 m. po 200 į žemės ūkio mechanizacijos specialybės ir po 50 į
inžinerinės pedagogikos dieninį skyrių (į neakivaizdinį skyrių priėmimas nepakito). Nors tais
metais Žemės ūkio elektrifikacijos fakultetas buvo savarankiškas, Žemės ūkio mechanizacijos
fakulteto studentų skaičius būtent tuo laiku buvo didžiausias (1985 m. dieniniame skyriuje
mokėsi daugiau kaip 1150 studentų). Tuo laikotarpiu sumažėjo vadinamasis studentų „nubyrėjimas“, o specialistų laidos buvo didžiausios (kasmet dieninį ir neakivaizdinį skyrius baigdavo apie 250 absolventų).
Nuo 1959 m. kolūkiams ir kitoms ž. ū. įmonėms buvo suteikta teisė siųsti į aukštąsias mokyklas savo darbuotojus arba jų vaikus ir jiems mokėti stipendijas (15 proc. didesnes nei
valstybinės).
Apie 1980–1982 m. labai padidėjo stojančiųjų į Akademiją konkursai, nes tarybų valdžios nutarimu iš aukštųjų mokyklų vaikinai buvo pradėti šaukti į būtinąją karinę tarnybą, o iš LŽŪA
ir Kauno medicinos instituto – ne. Bet tai truko, tik kelerius metus.
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Kadangi Akademija buvo kritikuojama, kad ne visi įstojusieji ją baigia, todėl dalį jaunimo ji
pasilikdavo kaip kandidatus į studentus, kurie į statistikos duomenis nebuvo įtraukti, o tapdavo tikrais studentais, kai tik kuris iš oficialiai priimtų išeidavo arba būdavo išbraukiamas kaip
nepažangus. Taip aritmetiškai mažėjo vadinamasis „nubyrėjimas“. Ūkių ir kitų organizacijų
stipendininkai ypatingomis privilegijomis nesinaudojo, bet jie turėjo pranašumą – stipendijų
už akademines skolas negaudavo tik tą laiką, kol tų skolų nelikdavo, o valstybės stipendijas
gaunantys studentai stipendijų netekdavo visam semestrui. Todėl ūkių ir įmonių stipendininkai rečiau palikdavo fakultetą negu valstybiniai.
Tuo metu ypač sustiprėjo vadovybės Maskvoje reikalavimai vykdyti specialistų rengimo planus, net mažinant žinių lygio reikalavimus. Visi šie veiksniai lėmė tai, kad specialistų būdavo
parengta daugiau negu anksčiau. Baigusiųjų skaičius sudarė 75–80 proc. priimtųjų į dieninio
skyriaus pirmą kursą skaičiaus (anksčiau šis skaičius buvo apie 70 proc.), bet į šio laikotarpio
pabaigą šis rodiklis taip pat žymiai sumažėjo.
Tarybiniais laikais visos šalies gyvenimui vadovavo partija. Nebuvo išimtis ir LŽŪA. Partijos
eilės gausėjo, bet nuo 1980 m. dėstytojų priėmimas į partiją apribotas, mat reikėjo išlaikyti
reikiamą proporciją partijoje tarp darbininkų ir inteligentijos. Be to, aukštoji partijos vadovybė, matyt, suprato, kad darbininkams ir paprastiems kolūkiečiams lengviau komanduoti nei
inteligentams. Vėliau partinė organizacija dažniau svarstė mokslo, mokymo, kultūros ir viso
fakulteto veiklą, mažiau politikavo, nors ir vadovavo dėstytojų ir studentų politiniam auklėjimui. Nebuvo katedros, kurios vedėjas būtų nepartinis...
1976 m. Fakulteto taryba „neperrinko“ doc. Antano Patacko. Vėliau taryba neperrinko vyr.
dėst. Jono Lazausko, kuris per paskaitas leisdavo studentams pasakyti gerokai per daug – to,
ko netoleravo partija. 1980 m. Jonui Voronavičiui baigus aspirantūrą neatsirado vietos katedroje. Partijos politikos atžvilgiu nebuvo lankstus ne tik prof. A. Kondrotas, bet ir prof. Albertas
Jasiulionis. Prieš pastarojo mokslininko autoritetą ,,partiniai vėjai“ buvo bejėgiai...
Metams bėgant fakulteto partinė organizacija ir jos nariai buvo vis mažiau iniciatyvūs vykdydami aukštesnių instancijų nutarimus, ypač po 1986 m., kai Tarybų Sąjungoje prasidėjo
„perestrojka“. Po 1990 m. LKP persiorganizavus į LDDP, prasidėjo spartus partijos irimas.
Darbuotojų profsąjunga buvo visuomeninė organizacija, kuriai priklausė visi fakulteto darbuotojai. Akademijos profsąjungai vadovavo komitetas, turintis nuolatines komisijas (rūpinosi darbo sąlygų gerinimu, kultūrine ir sportine veikla, poilsio organizavimu), o fakultetuose
veikė profsąjungos biurai. Pagal profsąjungų nuostatus, jos privalėjo ginti savo narių teises,
spręsti darbo ginčus su administracija. Tačiau profsąjungos vadovybė buvo renkama prieš tai
kandidatus suderinus su partine organizacija ir administracija... Vadovai dažniausiai vykdydavo jų valią, žmonės dėl savo teisių retai į juos kreipdavosi, nes nelabai pasitikėjo.
Profsąjungos mokslo ir mokymo komisija praktiškai dubliavo dekanato ir partinės organizacijos darbą, todėl jos veikla buvo formali. Maždaug nuo 1970 m. imta organizuoti soclenktynes tarp katedrų ir dėstytojų, jų darbą vertinti balais. Balai buvo skaičiuojami už mokomąjį,
metodinį, politinį auklėjamąjį darbą, mokslo rezultatų skelbimą, pagalbą gamybai, kabinetų
ir laboratorijų įrengimą, visuomeninę veiklą. Vertinimo sistema buvo absurdiška, nes buvo
pagrįsta nuopelnų savideklaracija...
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Studijų organizavimas 1946–1991 m.
Stojančiųjų į naujai įkurtą Fakultetą iš pradžių buvo nedaug – konkursų nebuvo. Vėliau norinčiųjų studijuoti daugėjo, susidarė konkursas. Išlaikiusiųjų stojamuosius egzaminus būdavo
daugiau nei buvo galima priimti. Pradžioje dar buvo atsižvelgiama į vadinamąją „socialinę
kilmę“ (reikėjo pristatyti pažymą iš gyvenamosios vietos). Tokio pažymėjimo buvo reikalaujama visose aukštose mokyklose, ir tai trukdė daliai jaunuolių studijuoti. Po 1958 m. to atsisakyta.
Maždaug nuo 1970 m. į stojamųjų egzaminų balų skaičių, lemiančių vietą konkurse, būdavo
įskaitomas ir atestato vidurkis. Tai geriems mokiniams padėdavo lengviau įveikti konkursą.
Be to, tuo metu galiojusios priėmimo taisyklės leido kaimo jaunimui taikyti lengvatas: pridėti
1–2 balus prie bendrosios balų sumos. Jei vienodą balų sumą surinkdavo kilę iš miesto ir iš
kaimo jaunuoliai, pirmenybė būdavo taikoma kaimo gyventojams.
Nuo 1961 m. Maskvos nurodymu fakultete buvo priimama po vieną grupę studentų kasmet,
kurioje visi dalykai buvo dėstomi rusų kalba. Į šią grupę daugiausia stodavo iš Vilniaus, Trakų, Šalčininkų rajonų baigusieji rusų ar lenkų mokyklas. Pasitaikydavo ir tremtinių vaikų,
kurie vidurines mokyklas buvo baigę Sibire. Iš pradžių į šią grupę buvo bendras konkursas,
todėl dažnai visa grupė nesusidarydavo. Vėliau Akademija buvo priversta į šią grupę priimamiems studentams rengti atskirą konkursą, tačiau norinčiųjų studijuoti rusų kalba nelabai
padaugėjo. Dažniausiai grupė būdavo ne visa (mažiau kaip 25 studentai), o kartais susidarydavo tik pogrupis (10–15 studentų).
Baigę aukštąsias mokyklas tokie jaunuoliai buvo skiriami į tas įmones, kurios jiems mokėjo
stipendijas. Iš pradžių įmonių stipendininkų buvo nedaug. Tačiau 8-ame dešimtmetyje jų
labai padaugėjo, – kai kuriais metais jie sudarydavo 70–80 proc. visų priimtųjų į pirmą kursą
studentų. Tad būdavo didesni konkursai, įstodavo geriau pasiruošę jaunuoliai, mažiau „nubyrėdavo“, specialistų pagausėjo. Vidutiniškai dieninį skyrių baigdavo 65–70 proc. priimtųjų
į pirmą kursą, neakivaizdinį – 25–27 proc.
Pirmųjų fakulteto gyvavimo metų mokymo planuose buvo labai akcentuojamas praktinis
specialistų rengimas, juose buvo numatyta daug praktikų. Jau nuo pirmo kurso studentai
mokomosiose dirbtuvėse buvo mokomi tekinti, kalvystės, šaltkalvystės ir kitų darbų, vėliau
šiuos įgūdžius įtvirtindavo technologijos praktikos metu. Nuo 1950 m. šios praktikos bazė
buvo Lipecko traktorių gamykla, nes Lietuvoje panašių gamyklų dar nebuvo. Studentai čia
dirbdavo darbininkais prie metalo apdorojimo staklių, agregatų surinkimo cechuose, susipažindavo su visu traktorių gamybos procesu, išnagrinėdavo jų konstrukciją. Vėliau atlikti
praktiką buvo siunčiami į kitas traktorių bei žemės ūkio mašinų gamyklas, bet technologijos
praktikos pobūdis dėl to nepasikeitė.
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Kiekvieną rudenį (rugsėjo arba spalio mėnesį) visos studentų grupės keliaudavo į kolūkius bei tarybinius ūkius padėti nuimti derlių – kasti bulvių,
skinti obuolių ir dirbti kitų menkai kvalifikuotų
darbų. Žinoma, kad mėnesiu sutrumpintas rudens semestras neišvengiamai turėjo įtakos žinių
kokybei, tačiau realybė buvo būtent tokia...
Vyresnių kursų studentai atlikdavo eksploatacijos
praktiką, kurios metu mokėsi dirbti traktoriniais
agregatais bei organizuoti mechanizuotus darbus – jie būdavo siunčiami iš pradžių į MTS, vėliau
į kolūkius ir tarybinius ūkius. Kartais šią praktiką
studentai atlikdavo ne Lietuvoje. Pvz., 1951 m.
būsimieji fakulteto II laidos absolventai eksploatacijos praktiką atliko Pamaskvio, o 1953 m. IV
laidos – Kubanės krašte. Vėliau kelerius metus iš
eilės (1957–1962) ši praktika buvo organizuojama Kazachstano stepių plėšiniuose. Tuometinė
valdžia stengėsi pasiųsti daugiau studentų į TSRS
gilumą, kad jie ten savo akimis galėtų pamatyti
„socializmo pranašumus“. Studentai dažniausiai
III kurso studentų gamybinė praktika: remontų „pranašumų“ taip ir nepastebėdavo, – atvirkštuojamas kombainas (Upininkai, 1962 m.)
čiai, patirdavo neigiamų įspūdžių dėl paplitusios
netvarkos ir gyvenimo sąlygų. Nepaisant to, fakulteto vadovybė skatindavo studentų išvykas
praktikoms į tolimesnius kraštus. Ten studentai, pamatydavo daugiau pasaulio, pakeliui aplankydavo Maskvą, susipažindavo su jos įžymybėmis, apžiūrėdavo muziejus, tiesiog įgydavo
gyvenimiškos patirties.

Studentai talkose (Veiviržėnai, Tauragės r., 1976 m.)

FAKULTETO ISTORIJA. KŪRIMASIS IR VYSTYMASIS (1946-2006)

33

Maždaug nuo 1979–1980 m. rengtuose mokymo planuose daugiau reikšmės buvo skiriama
fundamentaliesiems mokslams (matematikai, fizikai, teorinei mechanikai), nes geras teorinis
parengimas visada naudingas būsimiesiems specialistams. Būtent teoriniu pagrindu suformuotas inžinerinis mąstymas suteikia galimybę patiems susirasti reikiamų žinių, pritaikyti jas
įvairiapusei specialisto veiklai. Be to, dėl anksčiau susiformavusių tradicijų fakultete rengiamų specialistų skaičius nesumažėjo.

Fakulteto studentai rudeninėje talkoje (1959 m.)

Dėstomus dalykus ir mokymo trukmę reglamentavo mokymo planai, kuriuos tada sudarydavo
TSRS Žemės ūkio ministerija, o tvirtindavo TSRS Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija. Mokymo planuose būdavo nurodomas laikas, skiriamas egzaminams, mokomajai ir
gamybinei praktikai, nustatoma, kokias profesines kvalifikacijas (pvz., traktorininko, automobilio vairuotojo, elektromonterio ir kt.) turi įgyti būsimieji specialistai. Mokymo planai dažnai
būdavo keičiami, nuolat didėjo privalomųjų dalykų skaičius, o daugelis fakultatyvų (laisvai
pasirenkamų) dalykų buvo paverčiami privalomaisiais. Pvz., žemės ūkio mechanizacijos specialybės 1949 m. mokymo plane buvo įrašyti 32 privalomieji dalykai, o 1983 m. plane – jų
jau buvo 43.
Akademija turėjo teisę šiek tiek koreguoti mokymo planus, juos pritaikyti Lietuvos sąlygomis.
Buvo galima keisti teorinio mokymo ir praktikos laiką, pakeisti vieną kitą dalyką atsižvelgiant
į vietinius žemės ūkio gamybos ypatumus, mokslo ir technikos pažangą. Tipiniuose planuose
būdavo paliekamas rezervas, skirstomas fakulteto tarybos nuožiūra. Inžinerinių fakultetų vadovybė šį rezervą paprastai paskirdavo pagrindinėms specialybės dalykams.
Studijos fakultete truko 4 metus ir 10 mėn. Pagal tuometinius mokymo planus apie 24–25
proc. viso studijų laiko tekdavo paskaitoms, 35–36 proc. – laboratoriniams darbams, pratyboms, seminarams ir fizinio lavinimo pratyboms, apie 20 proc. – mokomajai ir gamybinėms
praktikoms. Likęs laikas (apie 20 proc.) – egzaminams, įskaitoms, kursiniams ir diplominiams
projektams rengti, taip pat atostogoms. Atostogų studentams buvo skiriama po 6 savaites per
metus (2 savaitės žiemą ir 4 savaitės vasarą).
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Inžinerinio profilio specialybių mokymo planuose apie 15 proc. paskaitų laiko tekdavo visuomenės ir socialiniams-ekonominiams mokslams, kurie tuomet buvo skirti valdančiosios
partijos propagandai... Bendriesiems inžineriniams dalykams (teorinės mechanikos, medžiagų atsparumo, mašinų ir mechanizmų teorijai, mašinų detalių, bendrosios elektrotechnikos,
hidraulikos ir kt.) buvo skiriama maždaug trečdalis laiko. Praktiniams specialybės dalykams
tekdavo apie pusę auditorijose ir laboratorijose praleisto laiko.
Dalykų tipines programas taip pat tvirtindavo TSRS žemės ūkio ministerija, bet jas buvo leidžiama kažkiek keisti. Šiose programose būdavo nurodomos temos, kurias studentai turėdavo išklausyti ir išnagrinėti, taip pat ir ką patys studentai turėdavo išmokti. Pagal tipines
programas katedros parengdavo konkrečias savo darbo programas, kuriose buvo nurodomos
aktualios Lietuvos žemės ūkiui problemos, rekomenduojama literatūra (visų pirma lietuviška).
Programos buvo dauginamos, kad jomis galėtų naudotis katedros dėstytojai, su jomis supažindinami studentai. Darbinės programos galėjo dar daugiau skirtis nuo tipinių, todėl čia ir
atsispindėdavo Lietuvos aktualijos. Neaktualios mūsų sąlygomis temos (pvz., apie medvilnę,
vynuoges ir t.t.) nebuvo įtraukiamos.

Fakultetas 1991–2006
Lietuvai tapus nepriklausoma, fakulteto darbuotojai patys sudarė naujus studijų planus, kuriuos tvirtino fakulteto taryba. Aišku, pirmieji savi planai nedaug skyrėsi nuo ankstesnių, bet
jie buvo nuolat tobulinami, keičiami. 1991 m. Akademijoje vyko studijų organizavimo pertvarka Vakarų šalių universitetų pavyzdžiu. Remiantis Akademijos tarybos nutarimu, mokslas
dabar susideda iš pagrindinių studijų, trunkančių 4 metus, ir aukštesniųjų studijų (vienerių
arba dvejų metų).
Baigusiems pagrindines studijas asmenims suteikiamas bakalauro laipsnis, kurį įgiję jie galėjo palikti Akademiją arba tęsti studijas dar vienerius metus ir tapti diplomuotais inžinieriais.
Absolventai, norintys toliau studijuoti pasirinktus specialybės dalykus moksliniu pagrindu,
gali pasirinkti dar 2 metų magistratūros studijas. Po šių studijų apgynę baigiamąjį darbą, jie
įgyja mechanikos inžinerijos kvalifikacinį magistro laipsnį, kuris suteikia absolventams teisę
dirbti mokslo tiriamąjį darbą, studijuoti doktorantūroje.
Pertvarkant mokymo ir studijų organizaciją, fakultete įsteigtos kelios naujos specialybės ir
specializacijos, kurių studijų planai panašūs – turi tam tikrą bendrą dalį, o kita dalis specialioji (specialybės). Sudarant šiuos planus naudotas studijuojamų dalykų apimties vienetas – kreditas (toliau kr.), t. y. 40 studento darbo valandų, įskaitant paskaitas ir pratybas bei
savarankišką darbą namuose ar bibliotekoje. Bakalauro studijų apimtis yra ne mažesnė kaip
160 kr., specialiųjų studijų (norint gauti inžinieriaus kvalifikaciją – 40 kr.), magistrantūros
studijų – 60–80 kr.
Tapo aišku, kad fakultete rengiamų specialistų įvairovė netenkina rinkos poreikių. Tad nuo
1993–1994 s. m. vietoje buvusios žemės ūkio mechanizacijos specialybės suformuojamos
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dvi – žemės ūkio technikos ir žemės ūkio produktų gamybos technologijų inžinerijos. Žemės
ūkio technikos specialybės studijų planas sudarytas taip, kad būtų galimybė specializuotis pageidaujamoje siauroje inžinerinės veiklos srityje. Pirmosios specializacijos buvo žemės
ūkio technikos konstravimas, žemės ūkio technikos servisas, žemės ūkio technikos komercija,
darbų sauga ir inžinerinė ekologija ir kt. Vėliau kai kurios iš jų – žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo technologijų inžinerija, žemės ūkio produktų gamybos inžinerija, profesinė
pedagogika (edukologija) tapo specialybėmis.
1994 m. birželio 15 d. reorganizuota Gyvulininkystės mechanizacijos ir šiluminės technikos
katedra pertvarkyta į Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerijos katedrą, pavedant jai dėstyti gyvulininkystės mechanizacijos, šiluminės technikos ir šilumos naudojimo,
žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo specializacijos dalykus. Šiai katedrai priskirta
Žemės ūkio mašinų katedros Bulvių, vaisių ir daržovių laikymo mokslinė laboratorija, kuri
nuo tos dienos pavadinta Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo technologijų tyrimo
laboratorija. Katedroje dirbo 9 dėstytojai, o vedėju tapo prof. A. Sirvydas.
Atkūrus Lietuvai nepriklausomybę, dėl įvairių priežasčių labai sumažėjo studentų (1997 m.
jų tebuvo 449), tai lėmė fakulteto dėstytojų ir darbuotojų sudėties pokyčius. 1992–1995 s. m.
užtarnauto poilsio išėjo profesoriai A. Jasiulionis, B. Juralevičius, S. Šimatonis, J. Dromantas,
docentai H. Zaleckas, A. Statkevičius, S. Lukėnas, J. Astrauskas, A. Kantminienė, V. Baltuškonis, V. Ulvydas, V. Gerulaitis, A. Švenčionis, V Janulevičius, V. Vilimas, A. Talalas, R. Petrauskas,
V. Audzevičius, V. Rymeikis, J. Kantminas, P. Didjurgis, M. Žukas. Dalis jų nepasitraukė iš
fakulteto visuomeninio gyvenimo.
1993 m. habilituoto daktaro disertacijas apgynė docentai A. Sirvydas, kiek vėliau P. Ilgakojis,
A. Urba, A. Raila, L. Špokas, V. Vilimas. Šie mokslininkai daug prisidėjo plėtojant mokslą,
vadovavo doktorantams.
Dauguma sunkumų kilo dėl nepakankamo finansavimo. Labai trūko šiuolaikinės mokslo įrangos, metodinių priemonių. Įrangos trūkumą šiek tiek sumažino parama, kurią suteikė bendradarbiaujančios su Akademija užsienio šalių įstaigos ir organizacijos.
Apie 1995–1997 m. didelių pokyčių įvyko taikant mokymui ir tyrimams kompiuterius. Tuomet
personalinius kompiuterius pradėjo įsigyti ir katedros (pirmoji iš jų – Žemės ūkio elektrifikacijos katedra). Tuo metu fakultete buvo keliasdešimt kompiuterių, įjungtų į vietinį kompiuterių
tinklą, todėl fakulteto darbuotojai jau galėjo naudotis elektroniniu paštu ir internetu.
Pradžia buvo sunki. Mažiausi per fakulteto istoriją studijuojančiųjų skaičiai, 1998 m. ūkio
krizė turėjo įtakos fakulteto veiklai. Labai trūko lėšų įrangai. Žemės ūkio specialybių populiarumas menko, todėl fakultete mažėjo studentų. Vis sunkiau prikalbinti dirbti fakultete ir
išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus.
Šeštajame fakulteto veiklos dešimtmetyje įvyko nemažai reikšmingų įvykių Universiteto ir
fakulteto gyvenime. Vienas iš jų – tai mūsų Alma mater statuso pasikeitimas – 1996 m. spalio
mėn. 2 d. Lietuvos žemės ūkio akademija tapo Lietuvos žemės ūkio universitetu. Tam ruoštasi
keletą metų, tobulinant studijų programas, sutelkiant mokslinius tyrimus, glaudžiau bendradarbiaujant su kitomis mokslo ir studijų institucijomis, gamybininkais ir visuomene.
Įsteigus Universitete naujus padalinius – mokslo ir studijų institutus bei stambinant katedras
keitėsi fakulteto struktūra. Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Profesinės pedagogikos katedra
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perkelta į Kaimo kultūros institutą, Matematikos katedra – į Informacinių technologijų institutą. 1996 m. fakulteto taryba sudarė naują struktūrą. Agroenergetikos bei Elektrotechnikos
ir informacinių sistemų katedros sujungtos į Agroenergetikos katedrą, Mašinų gamybos ir
serviso katedra sujungta su Mašinų mechanikos katedra į Mechanikos katedrą, o mašinų serviso dalykus dėstantys dėstytojai bei bazė sujungta su Transporto ir jėgos mašinų katedra. 2000
m. fakultetą sudaro Agroenergetikos, Mechanikos, Transporto ir jėgos mašinų, Profesinės
saugos ir inžinerijos vadybos, Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos bei Žemės ūkio mašinų katedros. Veikia Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo technologijų tyrimo, Žemės
ūkio produktų kokybės tyrimų, Darbo sąlygų tyrimo ir mašinų saugos bandymo mokslinės laboratorijos.
Tuo metu fakultete dirbo 149 darbuotojai: 53 mokslininkai, iš jų 6 prof., 41 doc. dr., 5 dr. lektoriai, 12 lektorių ir asistentų, kiti – pagalbinis personalas. Dar apie 10 mokslininkų dirba iš kitų
mokslo institucijų. Kinta dėstytojų kolektyvas – iš aktyvios veiklos pasitraukė 10 docentų, juos
pakeitė jauni mokslų daktarai: Audrius Spirgys, Audrius Žunda, Egidijus Šarauskis, Egidijus Zvicevičius, Eglė Jotautienė, Alvydas Šarlauskas, Kęstutis Lukošiūnas, Dalius Serafinas, Jonas Čėsna,
Rimantas Vėjelis.
Studijos. Fakultete yra penkios studijų programos, apimančios svarbiausias agrarinio sektoriaus ir su juo susijusių įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklos sritis. Tai žemės ūkio technika
(nuo 2006 m. Žemės ūkio mechanikos inžinerija), Žemės ūkio inžinerijos vadyba, Žemės ūkio
produktų gamybos technologijų inžinerija, Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo technologijų inžinerija, Žemės ūkio energetikos inžinerija. Analogiškos studijų programos yra ir magistrantūroje bei neakivaizdiniame skyriuje.
2001–2005 m. dieniniame skyriuje studijuoja per 750 studentų, neakivaizdiniame – per
600 studentų, doktorantūroje – apie 20 doktorantų. Nors valstybinis studijų finansavimas
mažėja, studentų skaičius per dešimtmetį padidėjo apie 1,7 karto. Stojančiųjų į vieną valstybės
finansuojamą vietą konkursas yra apie 2,8.
Mokslas. Nuolat tyrimus vykdo 5–6 profesoriai, apie 40 docentų, 20 doktorantų ir 30–40
magistrantų. Mokslo veiklai plėtoti ieškoma partnerių užsienyje, mokslo darbai spausdinami vis
solidesniuose žurnaluose, nes Lietuvos mokslo taryba (toliau LMT) kelia naujus reikalavimus –
nuo 2006 m. dėstytojų produkcijos aplanke turi būti straipsniai, esantys Tarptautinio mokslo
instituto duomenų bazėse.
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Fakulteto įvaizdžio gerinimas Lietuvos visuomenėje
Nors stojančiųjų skaičius į Žemės ūkio inžinerijos fakultetą didėjo, vis daugiau moksleivių
stoja į fakultetą nepasirengę inžinerinėms universitetinėms studijoms. Gabūs abiturientai
iš kaimiškųjų vietovių pasirenka studijų programas kituose Lietuvos universitetuose. Viena
iš priežasčių yra informacijos stoka apie fakultetą. Tam pasitelkta žiniasklaida – „Žemyna“, „Ūkininko patarėjas“ ir „Valstiečių laikraštis“, kur nušviečiamas studijų patrauklumas,
studentiški renginiai, darbas užsienyje atostogų metu, inžinierių poreikis agrariniame sektoriuje ir verslo įmonėse. Fakultete, pasitelkus studentus ir dėstytojus, buvo atgaivinami
tradiciniai studentiški renginiai: „krikštynos“, „paskutiniai skambučiai“, automobilių sporto
renginiai. Ypatingas dėmesys skirtas fakulteto dienos šventei kiekvieną pavasarį. Šventės
metu vykdavo teatralizuotos studentų eisenos Akademijos miestelyje ir Kaune, automobilių
valdymo atrakcionai ir t. t.
Norėdami moksleivius sudominti fakultete ir Universitete esančiomis studijų programomis, lankėme vidurines ir specialias vidurines mokyklas, susitikdavome su būsimaisiais
abiturientais, aiškindavome apie studijas, specialybes, įsidarbinimo galimybes. Sudarėme
kūrybinio bendradarbiavimo sutartis su Jurbarko A.Giedraičio-Giedriaus gimnazija, Joniškio žemės ūkio mokykla, Marijampolės kolegija, Žemaitijos kolegija. Didelį atgarsį turėjo
fakulteto organizuotos LŽŪU dienos Jurbarke 1998 m. ir Joniškyje 1999 m., kurių metu vyko
dėstytojų bei studentų susitikimai su moksleiviais, mokytojais ir moksleivių tėvais, koncertavo LŽŪU kaimo kapela, vyko krepšinio rungtynės. Pradėjus Lietuvoje bendrą priėmimą į
aukštąsias mokyklas, šią studijų populiarinimo formą pakeitė studijų mugės.
Fakultetas neatsiejamas nuo jaunatviško šėlsmo, išdaigų, o fakulteto gyvenimą puošė ir
tebepuošia studentų organizuojami renginiai...

1990 m. Mechaniko diena. Dėstytojų atvykimas į šventę jau istorija
tapusia transporto priemone – „letučka“ (GAZ-51)
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Norint paruošti paklausius darbo rinkoje inžinierius, reikia žinoti, kaip mūsų absolventams
sekasi susirasti darbą, spręsti socialinius klausimus. Tam užmegzti kontaktai su Lietuvos darbo birža, Darbo ir socialinių santykių institutu, iš jų gaudavome informaciją apie mūsų ruošiamų inžinierių poreikį, įsidarbinimo problemas. Gauti duomenys rodė, kad inžinierių poreikis
nemąžta, jie sėkmingai randa darbą įvairiose agrarinio sektoriaus įmonėse ir organizacijose,
valdymo institucijose. Šią informaciją platinome susitikimuose su moksleiviais per studijų
muges ir LŽŪU atvirų durų dienas.

Mokslo ir studijų bazė
Nors vidiniai finansiniai ištekliai labai kuklūs, bendromis pastangomis pavyko stiprinti studijų ir mokslo bazę. Vadovėlių ir mokymo priemonių apie šiuolaikinę techniką ir technologijas
trūkumą kompensavome savo jėgomis rengdami metodines priemones, vadovėlius. Techninių
leidinių įsigyjame bendradarbiaudami su užsienio universitetais, per tarptautines programas.
Per 10-metį išleidome daugiau kaip 100 sp. l. metodinių leidinių (4 vadovėlius, vieną iš jų
net keturiomis užsienio kalbomis, 51 mokymo priemonę). Iš užsienio kalbų išversta per 10
mokymo priemonių.

Viename iš pirmųjų šešių darbo vietų Automatizuoto projektavimo kabinete (1996 m.)

Pamažu didėjo kompiuterių skaičius bendrojo naudojimo klasėse ir katedrose. Fakultete buvo
naudojama per 160 kompiuterių, iš jų 30 – bendrojo naudojimo auditorijose. Buvo įsigyta būtina projektavimo programinė įranga ir kt. specialiesiems dalykams dėstyti. Paramą
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kuriant techninę mokslo ir studijų bazę teikė gamybinės organizacijos, ypač tos, kuriose
dirba Universiteto absolventai. Studijų metu mes nagrinėjome jų laikinai pasiskolintą naujausią techniką. Naujus traktorius ir žemės ūkio techniką mokymui mums davė įmonės UAB
„Rovaltra“, AB „Lytagra“, UAB „Biržų žemtiekimas“, UAB „Ivabaltė“, taip pat mums padėjo
UAB „Dotnuva Baltic“, UAB „Laumetris“, UAB „Dojusagro“, UAB „Įtampa“, AB „Radviliškio
mašinų gamykla“. Fakulteto renginiuose dalyvauja ir automobilių verslu užsiimančios įmonės: UAB „Autotoja“, UAB „Ford Vista“ ir kt.
Kai kurios įmonės daug prisidėjo įrengiant jų profilio laboratorijas. Iš stambiausių investuotojų paminėtina „Alfa Laval Agri“ (dabar „Delaval“), pateikusi įrangą Gyvulininkystės technologijų laboratorijai įkurti ir paskyrusi keturias stipendijas šios krypties studijoms, UAB „Rovaltra“ su UAB „Festo“, padovanojusi įrangą ir metodinę medžiagą Hidraulikos ir pneumatikos
laboratorijai.
2001 m. pasirašyta sutartis tarp Minsko traktorių gamyklos, LŽŪU ir ŽŪB „Džeirana“ dėl
„Belarus“ mokymo-mokslo metodinio centro įkūrimo LŽŪU fakultete, o jau 2002 m. Transporto
ir jėgos mašinų katedroje pradėjo veikti MTZ ir bendrovės „Džeirana“ lėšomis įrengta metodinė laboratorija.
Teigiamą įtaką mokslui, studijoms ir fakulteto ryšiams su gamybinėmis organizacijomis turi
LŽŪU vykstančios kasmetinės parodos- mugės „Ką pasėsi...“ ir „Lietuvos agropanorama“.
Padidėjus ž. ū. technikos serviso kompanijų skaičiui parodose, pradėjo trūkti plotų žemės
ūkio technikai eksponuoti. Žemės ūkio technikos demonstracijų aikštei skirtas nenaudojamas
plotas fakulteto rūmų rytinėje pusėje (apie 3 000 m2). Suburta iniciatyvinė grupė 1999 m.
pasirašė ketinimų protokolą finansuoti aikštelės statybą (AB „Lytagra“, UAB „Rovaltra“, UAB
„Biržų žemtiekimas“, UAB „Ivabaltė“, UAB „Garliavos agrotechnika“), o jau 2001 m. projektas
buvo įgyvendintas.
UAB „Lytagra“ 2004 m. įrengė modernų vardinį Technikos komercijos ir vadybos kabinetą
II rūmų 204 auditorija 2006 m. UAB ”Dojusagro” atnaujino pagrindinę fakulteto 130 vietų
srautinę auditoriją, UAB „Rovaltra“ – Transporto ir jėgos mašinų konstrukcijų kabinetą, firma
„DeLaval“ – Gyvulininkystės technologijų laboratoriją, kitų rėmėjų lėšomis padaryta daug
fakultetui naudingų darbų gerinant darbo ir studijų aplinką, aprūpinant laboratorijas naujausiais įrenginiais.
Daug dėmesio skirta ryšių su užsienio ir studijų institucijomis plėtrai. Kiekvienais metais užsienio mokslo institucijose lankėsi, dalyvavo seminaruose, konferencijose ar stažavosi per
20 dėstytojų. Kartu su užsienio mokslininkais dalyvavome keliuose studijų ir mokslo plėtros
projektuose. Dalyvavome vykdant LŽŪU ir užsienio universitetų kūrybinio bendradarbiavimo sutartis. Pasirašėme dešimtis bendradarbiavimo sutarčių su užsienio ir šalies partneriais
(Drezdeno technikos universiteto Mašinotyros fakultetu, Ukrainos nacionaliniu agrariniu universitetu ir kt.). Bendravome su Lietuvos techniškaisiais universitetais, kolegijomis.
Fakulteto ir Lietuvos įstaigų, įmonių ir organizacijų, dirbančių technikos srityje, tarpusavio
ryšiams plėtoti 1997 m. kartu su Lietuvos žemės ūkio technikos asociacija pradėjome leisti
mokslo ir gamybos žurnalą „Agroinžinerija ir energetika“.
Docentas Jonas Brunza, profesorius Vytenis Jankauskas
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Septintąjį fakulteto veiklos dešimtmetį galima vadinti permainų ir išbandymų laikotarpiu.
Fakulteto darbuotojams teko daug ir nuoširdžiai dirbti, kad būtų rengiami inžinerijos srities
specialistai, atitinkantys nuolat kintančius darbdavių poreikius. Nauji mokslo ir technologijų
laimėjimai, nauji įstatymai, įsakymai, potvarkiai, norminiai dokumentai ir kiti LR Seimo, LR
Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos, Žemės ūkio ministerijos, Studijų kokybės vertinimo centro, Universiteto administracijos sprendimai ir jų gausa turėjo įtakos nuolat besikeičiančiai situacijai mokslo ir studijų aplinkoje, kurioje, fakulteto bendruomenei lanksčiai ir
išmintingai tvarkantis su naujais iššūkiais, daugumą iš jų pavyko paversti naujomis galimybėmis.
2006 m. fakultetą sudarė šešios katedros: Agroenergetikos, Mechanikos, Profesinės saugos
ir inžinerijos vadybos, Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos, Transporto ir jėgos mašinų, Žemės ūkio mašinų. Tuo metu fakultetui vadovavo dekanas prof. Algirdas Raila, vėliau – doc.
Vidmantas Butkus (2009–2010), doc. Rolandas Domeika (nuo 2011). Prodekanais, atsakingais
už studijas, iki 2011 m. dirbo docentai Rolandas Domeika, Egidijus Zvicevičius (2011–2014)
ir Edvardas Vaiciukevičius (nuo 2014). Visą šį laikotarpį prodekanu, atsakingu už mokslą ir
plėtrą, dirbo doc. Jonas Čėsna, o visuose fakultetuose 2013 m. įsteigus prodekano studijų
programoms etatą, darbą pradėjo doc. Rasa Čingienė. Fakulteto tarybai vadovavo pirmininku išrinktas doc. Audrius Žunda (iki 2009), vėliau doc. Eglė Jotautienė (2009–2012), o nuo
2012 m. – doc. Ričardas Butkus.

Darbuotojų etatų skaičiaus kaita fakultete 2006–2015 m.

SEPTINTASIS FAKULTETO VEIKLOS DEŠIMTMETIS (2006-2015): DABARTIS IR AKTUALIJOS
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2006 m. fakultete dirbo 82 dėstytojai (71,5 etato), 2 mokslo darbuotojai (1,25 etato) ir 44
aptarnaujančiojo personalo darbuotojai (48,5 etato), čia studijavo 1853 pirmosios ir antrosios
pakopų studentai ir 8 doktorantai.
Dėstytojų ir aptarnaujančiojo personalo etatų skaičiaus mažėjimą vėlesniais metais lėmė studentų skaičiaus mažėjimas dėl bendros Lietuvos demografinės padėties– mažėjantis bendrojo
lavinimo mokyklų abiturientų skaičius, intensyvėjanti jaunų žmonių emigracija. Norinčiųjų
studijuoti skaičių mažino metų metus besitęsianti moksleivių „profiliavimo“ problema – vyresnėse klasėse jie nenoriai renkasi būsimą mokslų sritį – nelengvus matematikos ir fizikos
egzaminus, taip pat smuko aukštojo mokslo diplomo svarba. 2009 m. įvykusi mokslo ir studijų
reforma, įsteigusi studijų krepšelius, buvo nepalanki visam Universitetui, kartu ir fakultetui,
kadangi gerokai sumažėjo valstybės finansuojamas vietas gaunančių studentų skaičius. Populiarumą prarado ištęstinės studijos. 2011 m. nuolatinių ir ištęstinių studijų studentų skaičius tapo beveik vienodas, o vėliau nuolatinių studijų studijuojančiųjų skaičius tapo didesnis
nei ištęstinių studijų. 2013–2015 m. studentų ir darbuotojų skaičius fakultete nusistovėjo.
2015 m. studijavo 740 1-osios ir 2-osios pakopos studentų ir 21 doktorantas, dėstytojams
skirti 39,55 etatai, mokslo darbuotojams – 4,9 etato, aptarnaujančiojo personalo darbuotojams – 22,75 etato.

Studentų skaičiaus kaita fakultete 2006–2015 m.

2009 m. prasidėjo Žemės ūkio inžinerijos instituto reorganizacija. LR Vyriausybės nutarimu
institutas buvo prijungtas prie tuometinio Lietuvos žemės ūkio universiteto, o kitais metais
Senato sprendimu jis tapo atskiru Žemės ūkio inžinerijos fakulteto padaliniu.
2011 m. prasidėjo naujas Universiteto, kartu ir fakulteto, raidos etapas, kurio pradžią galima
sieti su birželio mėn. 28 d., kuomet Lietuvos žemės ūkio universitetas tapo Aleksandro Stulginskio universitetu, o fakultetas pradėjo 66-uosius gyvavimo metus. Didžiausios permainos
vyko 2012 m.
Dar 2008 m. Universitete įsteigtame integruotame mokslo, studijų ir verslo centre slėnyje
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„Nemunas“, skirtame Lietuvos žemės, miškų ir maisto sektoriui plėtoti, 2012 m. vasario mėn.
įsteigtas Biosistemų inžinerijos, biomasės energetikos ir vandens išteklių centras, kuriame iš
12 laboratorijų 6 priklausė Žemės ūkio inžinerijos fakultetui: Progresyvios augalininkystės
inžinerijos, Termoenergetinių procesų ir emisijos, Mašinų technologinių sistemų ir procesų
automatinio valdymo, Technologijų saugos, Biomasės paruošimo, logistikos ir kietojo kuro
procesų, Biodujų.
2012 m. Universitete, kartu ir fakultete, vyko esminiai struktūros pertvarkymai. Siekiant sutelkti esamus išteklius ir padidinti konkurencingumą tiek Lietuvos, tiek tarptautinėje mokslo
erdvėje, šešios fakulteto katedros ir Žemės ūkio inžinerijos institutas pagal mokslinės veiklos kryptis ir studijas sujungti į tris institutus: Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos, Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos, Žemės ūkio inžinerijos ir saugos. Tų pačių metų rudenį su Universiteto strateginiais dokumentais kartu parengta ir fakulteto taryboje patvirtinta
„Žemės ūkio inžinerijos fakulteto strategija–2020“ ir trimetis fakulteto strategijos įgyvendinimo planas, kasmet peržiūrimas ir atnaujinamas. 2012 m. pabaigoje kartu su visa Universiteto
bendruomene džiaugėmės, kad Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) sudaryta tarptautinė
ekspertų komisija, atlikusi išorinį Universiteto veiklos vertinimą, pateikė teigiamas išvadas
Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijai, ir SKVC priėmė sprendimą Universitetą akredituoti
maksimaliam 6 metų laikotarpiui.
Dar fakulteto veiklos 7-ojo dešimtmečio pradžioje buvo atliktas fakulteto pagrindinio pastato – II rūmų energetinis vertinimas. 2009 m. pradėta rūmų rekonstrukcija sėkmingai baigta
2012 m.

Fakulteto dekanas doc. Rolandas Domeika, Universiteto rektorius prof. Antanas Maziliauskas ir
fakulteto studentų atstovybės pirmininkas studentas Domas Rimeika perkerpa simbolinę juostelę
atidarant renovuotus II rūmus (2012 m.)
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Tų pačių metų pabaigoje duris atvėrė atnaujintas ir modernizuotas buvęs Žemės ūkio mašinų
katedros pastatas. Šio pastato dalyje įsikūrė slėnio ,,Nemunas“ laboratorijos, atviros prieigos
nacionalinis Žemės ir miškų jungtinių tyrimų centras, o likusi dalis atiteko fakulteto institutų
auditorijoms, laboratorijoms ir dėstytojų kabinetams. Pastatas pavadintas VIII rūmais.
Struktūriniai pokyčiai, modernizuoti pastatai, laboratorijos, aprūpintos modernia įranga, tapo
tarsi nauju atskaitos tašku ne tik mokslinių tyrimų plėtrai, bet ir vienu iš veiksnių priimant į
fakultetą daugiau pirmakursių ir pirmuosius studentus iš užsienio į nuolatines magistrantūros
studijas, o vėlesniais metais – ir į pirmosios pakopos nuolatines studijas. Sulaukėme studentų
iš Nigerijos, Nepalo, Indijos, Kazachstano.
Tarptautinių mainų programų, tarptautinių konferencijų, tarptautinių projektų
dėka nuolat plečiasi fakulteto mokslininkų ryšiai su užsienio universitetais ir
kitomis mokslo ir studijų institucijomis.
Vyksta glaudus bendradarbiavimas ne
tik su kaimyninių šalių – Latvijos, Estijos, Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos, bet
ir su Vokietijos, Italijos, Ispanijos, Portugalijos, Prancūzijos, Danijos, Švedijos, Suomijos, Norvegijos, Graikijos, JAV,
Turkijos, Ukrainos, Kazachstano ir dar
daugelio kitų šalių mokslininkais.
Fakultetas didžiuojasi nuolatiniais ryšiais su šalies valstybinėmis institucijomis, giminingais fakultetais kituose
šalies universitetuose ir kitomis mokslo ir studijų institucijomis, žemės ūkio
technika prekiaujančiomis ir kita inžinerine veikla užsiimančiomis įmonėmis.
Per 7-ąjį fakulteto veiklos dešimtmetį
už glaudų bendradarbiavimą ir nuolatinę paramą gerinant mokslo ir studijų
bazę fakultetas inicijavo Universiteto
mecenato vardų suteikimą UAB „DePirmasis užsienietis Universitete gavęs mechanikos
Laval“ (2006 m.), UAB „DOJUS agro“
inžinerijos krypties magistro diplomą – E.I. Johns iš
(2007 m.), UAB „Biržų žemtiekimas“
Nigerijos (2014 m.)
(2012 m.), UAB „Ivabaltė“ (2012 m.),
UAB „East West Agro“ (2014 m.). Džiaugiamės tolesniu glaudžiu bendradarbiavimu ir su kitais mecenatais – UAB „Rovaltra“, AB „Lytagra“, UAB „Dotnuva Baltic“, UAB „Agrokoncerno grupė“ bei socialiniais partneriais UAB „Festo“, ŽŪB „Griškabūdis“ ŽŪB „Džeirana“, UAB
„Įtampa“, UAB „Konekesko Lietuva“, UAB „Kauno Autotoja“, UAB „Silberauto“, firma „Ginalas“, UAB „Manfula“, UAB „Laumetris“, Lietuvos biomasės energetikos asociacija „Litbioma“,
nuolat gausėja naujų socialinių partnerių. Rėmėjų lėšomis fakultete padaryta labai daug naudingų darbų, gerinant mokslo ir studijų aplinką, aprūpinant laboratorijas modernia įranga.
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Sumaniosios gyvulininkystės laboratorijos, įrengtos UAB „Biržų žemtiekimas“ kartu su įmone GEA
Farm Technologies, atidarymas 2015 m. Dalyvauja LR Ministras Pirmininkas A. Butkevičius ir LR
Žemės ūkio ministrė V. Baltraitienė

Fakulteto bendruomenės susitikimas su UAB „Ivabaltė“ ir UAB „Daivida“ vadovais Rokiškio dvare
(2013 m.)
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Fakulteto bendruomenė aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose, puoselėdama esamas ir
kurdama naujas tradicijas. Fakulteto dėstytojai noriai dalyvauja Universiteto bendruomenei
rengiamame „Kalėdiniame vakarėlyje“, visuomet originaliai ir nuotaikingai pasirodo fakulteto kūrybinė grupė. Kiekvieną pavasarį balandžio mėnesio antroje pusėje studentai organizuoja „Inžinierių dieną“, kurios akcentas yra „Inžinieriaus karjeros diena“. Tuomet studentai
tiesiogiai pabendrauja su būsimaisiais darbdaviais, susiranda praktikų vietas, o kai kurie iš
jų – ir būsimų darbdavių. Fakulteto absolventai organizuoja tradicinę „Paskutinio skambučio
šventę“, simbolizuojančią visų egzaminų pabaigą ir baigiamųjų darbų gynimo pradžią. Susiklostė graži kasmetė tradicija studijų ir mokslo metus užbaigti fakulteto dėstytojų, mokslo
ir aptarnaujančiojo personalo darbuotojų išvyka, aplankant tam tikras įmones (fakulteto socialinius partnerius) ir svarbesnes apžvalgines kultūrines vietas, esančias netoli nuo lankomų
įmonių.
Rugsėjo 1-osios šventė sukviečia visus fakulteto bendruomenės narius kartu su naujai priimtais pirmakursiais pradėti naujus studijų ir mokslo metus, o po mėnesio laukia tradicinės
pirmakursių „krikštynos“.
2015 m. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, pasitelkęs tarptautinius ekspertus,
Lietuvoje atliko 17 universitetų ir 13 mokslinių tyrimų institutų, iš viso 126 vertinamųjų vienetų mokslinės veiklos palyginamąjį tyrimą. Vertinant Aleksandro Stulginskio universiteto
technologijos mokslų sritį, Žemės ūkio inžinerijos fakultetas, Vandens ūkio ir žemėtvarkos
fakultetas ir Aplinkos technologijos cheminių ir biocheminių tyrimų laboratorija buvo sujungti
į Biosistemų inžinerijos vienetą. Buvome įvertinti kaip „svarbus nacionalinis dalyvis su stipriu
potencialu tapti tarptautiniu dalyviu“ – tapome lyderiais Lietuvoje.

Fakulteto dekanato darbuotojai, pirmakursių kuratoriai kartu su pirmakursiais 2015 m. rugsėjo 1 d.
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2014–2015 studijų ir mokslo metus užbaigėme išleisdami 64-ąją nuolatinių ir 63-iąją ištęstinių bakalauro bei 22-ąją magistrantūros studijų absolventų laidas, palydėdami į gyvenimą
69 bakalaurus ir 43 magistrus. 2015–2016 studijų ir mokslo metus sutikome gerai nusiteikę.
Į pirmosios pakopos studijas priėmėme 120 pirmakursių, į antrosios pakopos studijas – 59
magistrantus, 5 doktorantai papildė trečiosios pakopos studentų gretas. Daugiau kaip du
trečdaliai studijų programų vertintos SKVC paskirtų tarptautinių ekspertų komisijų ir dauguma iš jų akredituotos 6 metų laikotarpiui. Rengiamos kai kurių dar neseniai pradėtų vykdyti
studijų programų savianalizės, – tikimės taip pat palankaus tarptautinių ekspertų komisijų
vertinimo. Žinome, kad mokslas ir mokymasis visą gyvenimą yra mūsų kasdienybė. Sudarydami visas reikiamas prielaidas, tikimės sulaukti daugiau motyvuotų studentų, neabejojame,
kad mecenatai, rėmėjai, socialiniai partneriai ir ateityje mums padės.

Fakulteto darbuotojai 2015 m. rugsėjo 1 d.

Žemės ūkio inžinerijos fakulteto 8-ąjį dešimtmetį pradedame tikrai žinodami, kas mes esame,
dėl ko esame ir kokie norime būti – atviri naujiems iššūkiams ir pokyčiams, pasiruošę dirbti
susitelkę ir toliau atlikti savo misiją, įgyvendinti viziją.
Misija: perimant pažangią pasaulio patirtį, visapusiškai lavinant jaunimą, aktyviai plėtojant
mokslą ir studijas, gausinti, sisteminti ir skleisti technologijos mokslų srities žinias, reikalingas techninei ir technologinei pažangai ir siekiančias užtikrinti saugaus ir sveiko maisto bei
visavertės gyvenimo aplinkos sukūrimą.
Vizija: pripažinti tarptautiniu mastu moksliniuose tyrimuose ir studijose, atviri naujovėms, jas
kuriantys ir nuolat tobulėjantys technologijos mokslų srityje.
Docentas Rolandas Domeika
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STUDIJŲ KOKYBĖ
Fakultete, kaip ir Universitete, studijos grindžiamos mokslu. Fakultetas kuria ir puoselėja motyvuojančią studijų aplinką, skatinančią studentus tapti aktyviais studijų proceso dalyviais,
atsakingais už mokymąsi, o dėstytojus – nuolat šią aplinką tobulinti ir bendradarbiauti su
studentais, nes kokybiškos studijos yra prielaida verslo ir mokslo partnerystės rezultatams
siekti, sėkmingos karjeros pagrindas ir pasirengimo gyvenimui dalis.
Per pastarąjį dešimtmetį fakultete įvyko nemažai pokyčių. Daug laiko ir darbo buvo skiriama
studijų kokybei gerinti, ieškant bendro sutarimo, kas yra studijų kokybė ir kas ją lemia. Diskusijos šiuo klausimu tęsiasi iki šiol, dėstytojų, studentų ir vadovybės požiūriai dažniausiai
skiriasi, vyksta nuolatinė kompromisų paieška. Vienija bendras siekis – dirbti taip, kad galutinis rezultatas džiugintų ir studentus, ir dėstytojus.
Vykusiems pokyčiams didžiausią įtaką turėjo 2009 m. priimtas naujasis Lietuvos Respublikos
mokslo ir studijų įstatymas, atvėręs galimybes vykdytoms studijų reformoms, kuriant naujas
studijų programas. Nacionalinį kreditą pakeitė naujai įdiegta europinė studijų kredito (ECTS)
sistema, įsigaliojusi nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. Dabartinė studijų sistema grindžiama nauja
studijų kredito sąvoka, orientuota į studentus, jos esmė – studijų programų (studijų dalykų,
modulių) aprašuose suformuluotas studijų rezultatais grįstas studijų modelis. Keitėsi suvokimas, kas yra studijų programa, buvo aiškiai suformuluoti studijų programų tikslai, siekiamos
žinios ir gebėjimai, kurie dabar, esant reikalui, tik tobulinami, atsižvelgiant į studijas reglamentuojančius tarptautinius ir nacionalinius dokumentus, mokslo ir technologijų raidą bei
darbo rinkos poreikius.
2006/2007 m. fakultete vyko tik dviejų (mechanikos inžinerijos ir energetikos) krypčių studijos (1 lentelė). Mechanikos inžinerijos krypties bakalauro studijos (I pakopa) vyko pagal
penkias studijų programas, o magistrantūros (II pakopa) – pagal keturias studijų programas,
energetikos studijų krypties – bakalauro ir magistrantūros – po vieną studijų programą.
Tuo metu buvo atliktas fakulteto studijų programų išorinis vertinimas, kurį pirmą kartą 2008
m. pavasarį atliko Studijų kokybės vertinimo centro sudaryta Lietuvos ekspertų grupė. Vertinamos buvo visos abiejų pakopų studijų programos (1 lentelė). Galutinės vertinimo išvados
nebuvo palankios. Ekspertų pateiktose išvadose visas programas buvo siūloma akredituoti
be sąlygų 6 metams (maksimalus akreditavimo laikotarpis), tačiau Studijų vertinimo centro
Ekspertų taryba tam nepritarė, ir studijų programos buvo akredituotos lygtinai (3 metams) su
rekomendacija jas sujungti sukuriant atskiras šakas.
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1 lentelė. 2006/2007 m. fakulteto studijų programos
Eil.
Nr.

Studijų programa

Studijų
forma

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis

PAGRINDINĖS UNIVERSITETINĖS STUDIJOS
Mechanikos inžinerijos studijų kryptis
1.

Žemės ūkio mechanikos inžinerija

D/N

2.

Žemės ūkio inžinerija ir vadyba

D/N

3.

Žemės ūkio produktų gamybos inžinerija

D/N

4.

Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo
inžinerija

D/N

5.

Kaimo komunalinė inžinerija

D/N

Mechanikos inžinerijos bakalauras
arba inžinierius*
Mechanikos inžinerijos bakalauras
arba inžinierius*
Mechanikos inžinerijos bakalauras
arba inžinierius*
Mechanikos inžinerijos bakalauras
arba inžinierius*
Mechanikos inžinerijos bakalauras
arba inžinierius*

Energetikos studijų kryptis
6.

Žemės ūkio energetikos inžinerija

D/N

Energetikos bakalauras arba
inžinierius*

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS
Mechanikos inžinerijos studijų kryptis
1.

Žemės ūkio mechanikos inžinerija

D/N

Mechanikos inžinerijos magistras

2.

Žemės ūkio inžinerija ir vadyba

D/N

Mechanikos inžinerijos magistras

3.
4.

Žemės ūkio produktų gamybos inžinerija
D/N
Mechanikos inžinerijos magistras
Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo
D/N
Mechanikos inžinerijos magistras
inžinerija
Energetikos studijų kryptis

5.

Žemės ūkio energetikos inžinerija

D/N

Energetikos magistras

D – dieninė, N – neakivaizdinė, * – priimtiesiems iki 2005 m. į neakivaizdines studijas suteikiama
inžinieriaus kvalifikacija.

Ekspertų ir vietinės vadovybės priimti sprendimai bei 2009 m. priimtas naujas Mokslo ir studijų įstatymas paskatino kai kurių studijų programų pertvarkymą. 2008 m. rudenį nebuvo
priimama studijuoti kaimo komunalinės inžinerijos studijų programą. 2009 m. abiejose pakopose buvo pertvarkytos žemės ūkio inžinerijos ir vadybos studijų programos ir užregistruotos
kaip bendrosios inžinerijos krypties, žemės ūkio energetikos inžinerijos studijų programos
– energijos inžinerijos krypties, o pavadinimas pakeistas į agroenergetikos inžinerijos studijų
programą. 2011 m. nutrauktas priėmimas studijuoti žemės ūkio produktų gamybos inžinerijos bei žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerijos studijų programose.
Pradėtos kurti naujos studijų programos. Įvertinus fakulteto mokslininkų turimą įdirbį biomasės srityje (moksliniai tiriamieji darbai vykdomi nuo 1994 metų), numatytas biomasės specialistų poreikis. Pradžia pradedant rengti biomasės gamybos – konversijos specialistus buvo
jau 2006 m., kuomet įgyvendinant BPD 2.5 priemonės projektą „Biomasės resursų valdymo
ir konversijos technologijų mokslo ir studijų plėtra“ buvo parengti ir įtraukti į žemės ūkio mechanikos inžinerijos (mechanikos inžinerijos kryptis) magistrantūros studijų programą keturi
nauji dalykai, išleisti aštuoni mokomieji leidiniai.

SEPTINTASIS FAKULTETO VEIKLOS DEŠIMTMETIS (2006-2015): DABARTIS IR AKTUALIJOS

51

Susitikimas su pirmo kurso studentais Rugsėjo 1-ąją (2006 m.)

Taigi besidomintys studentai galėjo gilinti žinias biomasės resursų srityje. Per ketverius metus
parengta ir sėkmingai apginta 16 magistrantūros studijų baigiamųjų darbų biomasės naudojimo ir perdirbimo klausimais. Po kelerių metų į integruoto mokslo, studijų ir verslo centro
(slėnio) „Nemunas“ programą įtraukti atskiros studijų programos „Biomasės inžinerija“ įkūrimo planai. 2009–2010 m. Lietuvos žemės ūkio universitete parengtas ir 2010 m. spalio 26
d. patvirtintas projektas „Žemės ūkio tematikos I ir II pakopos studijų programų tobulinimas
ir dėstytojų kompetencijų ugdymas“ (ŽŪ-SPDKP), viena iš jo veiklų – pirmos pakopos studijų
programos biomasės inžinerija parengimas (kartu taip pat buvo kuriama tokio paties pavadinimo antrosios pakopos studijų programa). Jos skirtos parengti naujos kartos specialistus,
gebančius dirbti augalinės biomasės auginimo, nuėmimo, transportavimo, paruošimo, sandėliavimo ir perdirbimo į biokurą, biodegalus ir biomedžiagas srityje. Tai vienintelės tokio
pobūdžio studijų programos Lietuvoje. 2011 m. biomasės inžinerijos studijų programa (pirmosios ir antrosios studijų pakopų) buvo įregistruota. Pirmieji keli studijų metai nebuvo labai
sėkmingi. Ieškant priežasčių, 2013 m. pirmosios pakopos biomasės inžinerijos studijų programos pavadinimas buvo pakeistas į atsinaujinančių energijos išteklių inžinerijos. Tuomet
pagerėjo studentų priėmimo į pirmą kursą rezultatai. 2014 m. vykęs šios studijų programos
abiejų pakopų išorinis tarptautinis ekspertų vertinimas taip pat buvo palankus, ir programa
akredituota maksimaliam (6 metų) laikotarpiui.
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Kompiuterių klasėje 2014 m.

2012 m. buvo užregistruotos dar dvi naujos studijų programos. Tai pagal ES struktūrinės paramos projektą parengta ir užregistruota pirmosios pakopos bendrosios agroinžinerijos studijų
programa, apimanti prieš tai sėkmingai gyvavusias studijų programas. Tačiau lūkesčiai nepasitvirtino – programa taip ir nebuvo įgyvendinta (2015 m. išregistruota). Kur kas sėkmingesnė
buvo 2012 m. įregistruota pirmosios pakopos transporto inžinerijos studijų programa, praplėtusi ir fakultete vykdymų studijų krypčių sąrašą (programa priskirta sausumos transporto
inžinerijos studijų krypčiai). Ji vis labiau domina abiturientus, priimamų studentų skaičius
kasmet didėja. Sukurta ir antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programa transporto
mašinų inžinerija, ir pirmieji studentai priimti 2014 m.
Tuo metu buvo kuriama daug naujų studijų programų, ieškota galimybių jaunimui suteikti
įvairiapusiškesnį išsilavinimą. Bendradarbiaudami kartu su Mykolo Romerio universitetu, sukūrėme naują pirmosios pakopos studijų programą inžinerija ir teisė, apimančią dvi (inžinerijos ir teisės) studijų kryptis, ir tai leido skirtingų dalykinių sričių žinias integruoti į mokymo
procesą. Visgi programa nesudomino jaunimo – buvo įvairiapusė, bet kartu ir neapibrėžta.
Įsiklausydami į socialinių partnerių išsakytą nuomonę dėl gyvulininkystės specialistų rengimo problemos bei įvertinę pokyčių žemės ūkyje poreikį, ieškojome naujų tarpdalykiškumo
ir integralumo galimybių. 2014 m. fakultete buvo įregistruota dar viena žemės ūkio mokslų
studijų krypties pirmosios pakopos (3,5 metų studijų trukmės) sumaniosios gyvulininkystės
studijų programa. Programoje formuojamas naujas požiūris į gyvulininkystę, diegiant ir valdant sumaniąsias gyvūnų laikymo ir šėrimo technologijas, parenkant pažangius gyvulių veisimo metodus.
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Gražvydas Gerulaitis pirmas iš kairės su Erasmus studijų kolegomis (Universidad de Huelva,
Ispanija) (2014 m.)

Įgyta patirtis leido suvokti, kad konkurencija pagal studijų programų gausą nėra pati sėkmingiausia, todėl daugiausia dėmesio skirta esamų, pagrindinių ir laikmečio patikrintų studijų
programų kokybei. Pradėta glaudžiau bendradarbiauti su socialiniais dalininkais, agroverslo
atstovais, galimais fakultete ruošiamų studentų darbdaviais, įsiklausoma į studentų nuomones. Tobulinant studijų programas daug dirbo studijų programų komitetai, sudaryti ne tik
iš fakulteto dėstytojų, bet ir iš socialinių dalininkų (darbdavių) ir studentų atstovų. Komitetai atsakė už nuolatinį studijų programos tobulinimą įvertinant rinkos poreikius, darbdavių
siūlymus ir studentų pageidavimus, už studijų dalykų aprašų tobulinimą ir aprobavimą bei
programos parengimą savianalizei.
Kadangi 2008 m. fakultete vykęs nacionalinis studijų programų akreditavimas buvo nelabai
sėkmingas, reikėjo imtis intensyvaus darbo. 2011 m. vyko dar vienas, bet jau tarptautinis
išorinis studijų programų vertinimas. Su šiuo iššūkiu buvo susidorota kur kas sėkmingiau:
žemės ūkio mechanikos inžinerijos studijų programos abi pakopos (bakalauro ir magistrantūros studijos) akredituotos 6 metams; žemės ūkio inžinerijos ir vadybos studijų programos
pirmoji pakopa (bakalauro studijos) akredituota 6 metams, o antroji pakopa (magistrantūros
studijos) – 3 metams; agroenergetikos inžinerijos studijų programos (iki 2011 m. buvo žemės
ūkio energetikos inžinerija) pirmoji ir antroji pakopos akredituotos 3 metams. Studijų programų komitetai (ypač jų pirmininkai) stengiasi programas atnaujinti, tobulinti, kad patikrintos
studijų programos būtų išsaugotos. Agroenergetikos inžinerijos studijų programos komitetas,
įvertinęs studentų nuomonę ir rinkos poreikius, nutarė pakeisti programos (abiejų pakopų)
pavadinimus: pirmosios pakopos studijų – į energetikos inžineriją, o antrosios pakopos – į
tvariosios energetikos.
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Per visą šį laikotarpį fakultete sėkmingai gyvuoja tiek naujos, tiek laiko patikrintos studijų
programos. Išsiplėtė studijų krypčių sąrašas. Prieš dešimtmetį vyko tik dviejų krypčių studijos, o pastaruoju metu jau šešių krypčių (2 lentelė). Tai suteikia ne tik didesnes pasirinkimo
galimybes studentams, bet plečiasi ir mūsų vykdoma veikla.
Per pastarąjį dešimtmetį fakultete taip pat buvo taikomos įvairios studijų formos, suteikiančios
galimybę įgyvendinti „mokymosi visą gyvenimą“ principą. Dalinės studijos, skirtos pasirengti
stoti į aukštesniuosius kursus arba savo noru pagilinti tam tikro dalyko žinias; išlyginamosios studijos buvusiems neuniversitetinių studijų (koleginių) studijų absolventams pasirengti
studijuoti pagal bakalauro studijų programas nuo aukštesnio kurso. Papildomosios studijos
skirtos kolegijų absolventams pasirengti magistrantūros studijoms.
2 lentelė. 2015/2016 m. fakulteto studijų programos
Eil.
Nr.

Studijų programa

1.

Energetikos inžinerija

NL

Energijos inžinerijos

Energijos inžinerijos bakalauras

2.

Atsinaujinančių energijos
išteklių inžinerija

NL

Gamtos išteklių inžinerija

Biomasės inžinerijos bakalauras

3.

Transporto inžinerija

NL

Sausumos transporto
inžinerija

Sausumos transporto inžinerijos
bakalauras

Bendroji inžinerija

Bendrosios inžinerijos bakalauras

4.
5.
6.

Žemės ūkio inžinerija ir
vadyba
Žemės ūkio mechanikos
inžinerija
Sumanioji gyvulininkystė

Studijų
Studijų kryptis
forma
BAKALAURO STUDIJOS

NL/I

Mechanikos inžinerija

NL

Žemės ūkio mokslai

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis

Mechanikos inžinerijos
bakalauras
Žemės ūkio mokslų bakalauras

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS
1.

Tvarioji energetika

NL

2.

Biomasės inžinerija

NL

3.
4.
5.

Transporto mašinų
inžinerija
Žemės ūkio inžinerija ir
vadyba
Žemės ūkio mechanikos
inžinerija

NL

Energijos inžinerijos
Gamtos išteklių
technologijos
Sausumos transporto
inžinerija

Atsinaujinančios energijos
inžinerijos magistras
Biomasės inžinerijos magistras
Sausumos transporto inžinerijos
magistras

NL

Bendroji inžinerija

Bendrosios inžinerijos magistras

NL/I

Mechanikos inžinerija

Mechanikos inžinerijos magistras

NL – nuolatinės studijos iki 4 metų trukmės, I – ištęstinės studijos iki 6 metų trukmės

Didindami studijų programų skaičių, be abejo, rūpinamės studentais. Įsiklausydami į jų lūkesčius, siekiame sukurti ne tik palankias studijavimo sąlygas, bet ir daugiau galimybių tobulėti. Kadangi įstojusių studentų skirtingas pasirengimas, fakultete organizuojami papildomi
matematikos, fizikos ir chemijos kursai. Universiteto ir fakulteto materialinis apsirūpinimas
studijoms, integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ galimybės ir fakulteto ryšiai su verslo įmonėmis sudaro palankias sąlygas puoselėti profesinius įgūdžius ne tik
studijuojant, bet ir atliekant praktikas.
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Ir vėl gyvenimo sprendimų kryžkelėje (2013 m. „paskutinio skambučio“ šventės akimirka)

Siekiant studijų kokybės reikia dar padirbėti. Būtina kiekvienam prisiimti atsakomybę: pirmiausia sudaryti studijų dalyko turinį, jį įgyvendinti, tobulinti studijų programas. Būtina nuolat ieškoti glaudesnio verslo ir mokslo dialogo, kuris padėtų studentams išsiugdyti gebėjimus,
reikalingus darbo rinkai. Reikia keisti susiklosčiusius tradicinius hierarchinius santykius su
studentais: dėstytojas ne tik kuria mokymosi aplinką, sudarančią galimybes studento mąstymo ir veiklos kaitai, skatinančią jo atsakomybę, bet, bendradarbiaudamas su studentais,
mokosi, kaip šią aplinką nuolatos tobulinti. Kokybiškos studijos – tai vadovybės, dėstytojo ir
studento atsakomybės rezultatas.

Studentų priėmimas
Studijų kokybės sąvoka ir pats studijų procesas susiję su studentų priėmimo rezultatais ir studijų finansavimu. Pastarojo dešimtmečio pirmojoje pusėje priimamų studentų skaičius buvo
stabilus. Jį planine tvarka nustatydavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, –
šios vietos buvo priskiriamos studijų programoms. Studentų priėmimu rūpinosi Universiteto
administracija, kuri ruošdavo studentų priėmimo taisykles ir paskirstydavo studentų vietų
skaičių. Buvo nusistovėjusi tvarka, tuomet dieninių studijų studentams buvo skiriamos valstybės finansuojamos vietos, o neakivaizdinių studijų studentai už mokslą mokėjo patys. Pras-
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čiau besimokantys studentai, kurių sesijos vidurkis neatitiko nustatyto lygio kriterijų, turėjo
už studijas mokėti. 2008 m. įsigaliojus Konstitucinio teismo sprendimui ir į dienines studijas
buvo priimami studentai, patys mokantys už studijas. Vadovaujantis šia tvarka, iki 2008 m.
į fakultetą buvo priimama studijuoti vidutiniškai po 450 pirmos ir antros pakopos studentų.

Studentų priėmimo į pirmą kursą (I ir II pakopų studijų) skaičiaus kaita fakultete 2006–2015 m.

Esminis pokytis įvyko 2009 metais priėmus naująjį Mokslo ir studijų įstatymą, įteisinusį aukštojo mokslo reformą, kuri suteikė pasirinkimo galimybę geriausiems vidurinį išsilavinimą įgijusiems moksleiviams. Valstybės finansuojamos studentų vietos buvo skirstomos visos šalies
mastu pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatytas studijų sritis ir
jose esančias krypčių grupes. Geriausiais įvertinimais vidurines mokyklas baigę moksleiviai
galėjo gauti valstybės finansuojamas vietas ir rinktis pageidaujamas studijų programas, kiti
patys turėjo mokėti visą, kiekvienos aukštosios mokyklos patvirtintą studijų kainą. Visos fakulteto studijų programos buvo priskirtos technologijos mokslų studijų sričiai, lygiaverčiai
konkuruojančiai su kitais universitetais šios studijų srities įvairiose krypčių grupėse. 2009 m.
fakultetui teko 27 valstybės finansuojamos pirmosios pakopos studijų programų vietos. Antrosios pakopos Švietimo ir mokslo ministerijos skiriamos valstybės finansuojamų vietų skaičius
priklausė nuo mokslo rezultatų vertinimo ir pirmąją pakopą sėkmingai baigusiųjų absolventų
studentų skaičiaus. 2009 m. studijuoti fakultete buvo priimti tik 193 pirmosios ir antrosios
pakopos studentai. Studentų skaičiaus sumažėjo ir dėl vidurinėse mokyklose taikomo profiliavimo modelio, besikeičiančios demografinės padėties šalyje, dėl migracijos į užsienio šalis
dirbti ar studijuoti.
Šie pokyčiai kėlė nerimą Universiteto vadovybei ir fakulteto administracijai. Pradėta ieškoti
naujų būdų populiarinti esamas studijų programas, daugiau dėmesio skiriant rinkodarai ir
suteikiant programoms išskirtinumo. Tačiau kiekvienais paskesniais metais studentų priėmimo rezultatai nebuvo palankūs. Prastesnius priėmimo rezultatus sąlygojo ir sumažėjęs ištęstinių studijų patrauklumas – 2009 m. į ištęstines studijas buvo priimta apie 4 kartus mažiau
studentų.
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Stabilumo suteikė 2012 m. pradėtas vykdyti priėmimas į tikslines finansuojamas pirmos pakopos studijų vietas. Inžinerinės studijos tapo populiaresnės. Taikyti du tikslinio finansavimo
būdai. Pirmuoju būdu tikslines finansuojamas studijas finansuoja Švietimo ir mokslo ministerija kartu su būsimu darbdaviu, antruoju – Žemės ūkio ministerija ir Švietimo ir mokslo
ministerija. Abiem atvejais studentai, baigę studijas, turi trejus metus atidirbti pagal baigtą
studijų programą, kaip nurodyta sutartyje su darbdaviu, arba Lietuvos žemės ūkio sektoriuje,
jei pagrindinis studijų rėmėjas Žemės ūkio ministerija. Tiksliniu būdu finansuojamų vietų
skaičių kiekvienais metais tvirtina Švietimo ir mokslo ministerija. Šį finansavimą turėjo galimybę gauti studentai ne tik priimti į pirmą kursą, bet ir studijuojantys aukštesniuose kursuose
ir už mokslą mokantys. 2012 m. fakultete buvo pasirašyta tik viena tikslinio finansavimo sutartis, o 2014 m. – net 61. Per 2012–2015 metų laikotarpį pasirašyta 117 tikslinio finansavimo
sutarčių, tai pagerino bendruosius priėmimo rezultatus. Sutarčių pasiskirstymas tarp atskirų
studijų programų buvo nevienodas, daugiausia buvo norinčiųjų studijuoti žemės ūkio mechanikos inžinerijos studijų programoje (37 sutartys) ir naujojoje sumaniosios gyvulininkystės
studijų programoje (41 sutartis). Gauti tikslinį finansavimą pageidauja didžioji dalis į valstybės finansuojamas vietas nepatekusių studentų, tačiau ne visi atitinka kiekvienais metais
besikeičiančius priėmimo studijuoti reikalavimus.

2012–2015 m. fakultete pasirašytų tikslinio finansavimo sutarčių skaičius

Kadangi per pastarąjį dešimtmetį įvyko daug pokyčių studijų procese, kito ir studijų programų skaičius. Į vienas programas (žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija;
žemės ūkio produktų gamybos inžinerija; komunalinė inžinerija) nutraukus studentų priėmimą, jas keitė naujos studijų programos (atsinaujinančių energijos išteklių inžinerija; biomasės
inžinerija, transporto inžinerija, sumanioji gyvulininkystė). Jau penkerius metus priimama
studijuoti pirmosios pakopos atsinaujinančių energijos išteklių inžinerijos studijų programą
(kasmet vidutiniškai po 12 studentų); ketverius metus studentai priimami studijuoti transporto inžinerijos studijų programą, kasmet vidutiniškai po 16 studentų (2014 m. buvo priimti
net 27 studentai) ir antrus metus iš eilės studentų priėmimo rezultatais džiugina sumaniosios
gyvulininkystės studijų programa (2014 m. priimti 33, o 2015 m. – 23 studentai).
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Per pastarąjį dešimtmetį išliko trys studijų programos: žemės ūkio mechanikos inžinerija; žemės ūkio inžinerija ir vadyba bei energetikos inžinerija (buvusi agroenergetikos inžinerija).
Tik gaila, kad studentų priėmimas į paskutiniąsias dvi kasmet vis prastėja, programos tampa
nerentabilios. Pagrindinė išlieka žemės ūkio mechanikos inžinerijos studijų programa, kurią
kasmet pasirenka apie trečdalis visų į fakultetą priimamų studentų. Per dešimtmetį visiškai
nepopuliarios ne tik mūsų, bet ir kituose Lietuvos universitetuose tapo ištęstinės studijos. Nuo
2009 metų studijuoti fakultete visas studijų programas norinčiųjų buvo daug mažiau, o 2015
metais į ištęstines studijas tik vieną žemės ūkio mechanikos inžinerijos studijų programą pasirinko 14 studentų. Į magistrantūros studijas kasmet įstoja apie 60–65 studentai – tai stabiliausias laikotarpio rodiklis.
Nors bendrieji studentų priėmimo rezultatai nuo 2009 metų stipriai pasikeitė, tačiau tai neturėjo esminės įtakos norinčiųjų studijuoti žemės ūkio mechanikos inžinerijos studijų programą
skaičiui. Po 2010 m. buvusio studentų priėmimo nuosmukio (priimti 33 studentai) priėmimo
rezultatai stabilizavosi, ir kasmet studijuoti šią studijų programą priimama vidutiniškai po 52
studentus. Kelerius paskutiniuosius metus didėja abiturientų susidomėjimas inžinerinėmis
studijomis, todėl programa ir toliau turėtų sėkmingai gyvuoti.

Pasirinkusiųjų studijuoti žemės ūkio mechanikos inžinerijos studijų programą skaičius

Studentų priėmimo rezultatai tiesiogiai lemia studijas baigusiųjų studentų skaičių.
Nuo 2006 iki 2011 metų kasmet fakultetą baigdavo apie 180 bakalaurų ir apie 40 magistrų. Nuo 2012 metų šis skaičius pradėjo mažėti – iki 2015 metų studijas baigusių bakalaurų
skaičius sumažėjo apie 42 proc. Pastaraisiais metais baigusių studijas bakalaurų skaičius
stabilizavosi, pastebima didėjimo tendencija.
Džiugina ne tik studijas baigusių studentų skaičius, bet ir jų galimybė įsidarbinti pagal įgytą
specialybę bei profesinė karjera. Fakulteto administracijos ir dėstytojų glaudus bendradarbiavimas su socialiniais dalininkais sudaro galimybes studentams jau bakalauro studijų metu,
atliekant praktikas, įsidarbinti bei sužinoti potencialių darbdavių poreikius. Todėl didžioji
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dalis studijas baigusių absolventų paklausūs darbo rinkoje, yra plėtojančių savo verslą. Tą
patvirtina ir absolventų įsidarbinimo stebėsenos sistema naudojama nuo 2007 m. Informacija
apie absolventų įsidarbinimą renkama praėjus 6 mėnesiams po studijų baigimo telefoninės
apklausos būdu. Susisteminta informacija byloja, kad apie 60 procentų baigusių studijas bakalaurų įsidarbina pagal įgytą specialybę, kiti tęsia studijas magistrantūroje arba dirba su
įgyta specialybe nesusijusį darbą, tik nedidelė dalis absolventų išvažiuoja dirbti bei gyventi į
užsienį. Po magistro studijų apie 75–80 procentų absolventų dirba su įgyta specialybe susijusį
darbą.

Fakulteto absolventų skaičius 2006–2015 m.

Nuolat mažėjantis abiturientų, kartu ir studentų skaičius kiekvienais metais skatino Universiteto ir fakulteto vadovybę studentų žvalgytis užsienyje ir organizuoti studijas užsieniečiams.
Dalis fakultete esančių studijų programų pritaikytos dėstyti anglų ir rusų kalbomis. Pirmieji
12 užsienio studentų į fakulteto pirmosios pakopos žemės ūkio mechanikos inžinerijos studijų
programos nuolatines studijas priimti 2012–2013 studijų metais. 2014 m. sėkmingai nuolatines magistrantūros studijas baigė ir mechanikos inžinerijos magistro kvalifikaciją įgijo
studentas iš Nigerijos, jis buvo pirmas tiek fakultete, tiek ir visame Universitete. Kasmet užsieniečių studentų skaičius pasipildo vienu kitu studentu. Sėkmingai studijuojantys užsienio
studentai gauna stipendijas. Dalis užsienio universitetų studentų atvyksta studijuoti vieną semestrą pagal Erasmus akademinių mainų programą arba tam tikrų dėstomų mūsų fakultete
dalykų studijoms. Vienokia ar kitokia forma fakultete studijavo iš Turkijos, Indijos, Nigerijos,
Kazachstano atvykę studentai. Antrosios pakopos užsienio studentai ne tik studijuoja, bet,
pasinaudodami fakulteto laboratorijose esama įranga, atlieka mokslinius tyrimus, kai kurie iš
jų dalyvauja kasmetinėse tradicinėse konferencijose „Jaunasis mokslininkas“.
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Erasmus studentai Mechatronikos laboratorijoje (2015 m.)

Fakulteto studentai ir dėstytojai vyksta į įvairios trukmės studijas ir stažuotes užsienio universitetuose. 2015 m. Universitetas buvo sudaręs 82 dvipuses Erasmus mainų sutartis su Europos
universitetais. Studentai pagal šią programą dalyvauja tarptautiniuose mainuose ir gali vykti
dalinių studijų (nuo 3 iki 12 mėn.) į Vokietijos, Danijos, Italijos, Čekijos, Švedijos, Estijos ir
kitų šalių universitetus. Studijos užsienyje suteikia galimybę mūsų studentams gilinti žinias
ir gebėjimus geriausiuose Europos universitetuose, plečia jų akiratį ir leidžia susipažinti su
tų užsienio universitetų studijų sąlygomis. Studijoms užsienio universitetuose mūsų studentai
renkasi dalykus, atitinkančius studijų programos rezultatus. Gaila, kad į tarptautinius studijų
mainus įsitraukia santykinai nedaug fakulteto studentų. 2011–2012 metais pagal Erasmus
mainų programą buvo išvykę 7 pirmosios pakopos ir 5 antrosios pakopos studentai. 2015–
2016 metais studijuoti užsienio universitetuose ruošiasi 5–7 studentai. Mažą studentų aktyvumą lemia nepakankami studentų užsienio kalbos įgūdžiai, bet ši problema kasmet mažėja.
Kita priežastis yra ta, kad vis daugiau studentų laisvu laiku dirba ir nenori palikti darbo vietų.
Kiekvienais metais skaityti paskaitų užsienio universitetuose pagal akademinių mainų programą išvyksta vidutiniškai 6 fakulteto dėstytojai – tai atitinka fakulteto strategijoje numatytą
minimalų kiekį (10 proc. dėstytojų). Kai kurie dėstytojai važiuoja skaityti paskaitų du kartus
per einamuosius metus. Dėstytojai ir mokslo darbuotojai ne tik skaito paskaitas, bet ir kelia
kvalifikaciją užsienio universitetuose. Užsienio universitetų dėstytojai taip pat atvyksta skaityti paskaitų mūsų dėstytojams bei studentams.
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Fakulteto dėstytojų (prof. J.Padgurskas, doc. R.Kreivaitis, doc. A. Žunda), vizitas Sfax‘o universitete
(Tunisas, 2014 m.)

Fakulteto dėstytojų vizitų skaičius į užsienio universitetus 2006–2015 m.

Per dešimtmetį studijų procese įvykę pokyčiai leido patiems pastebėti savo klaidas, įvertinti
nuveiktus darbus ir numatyti ateities planus. Svarbiausi ateities darbai – užtikrinti stabilumą,
daugiau dėmesio skirti studijų kokybei ir jų patrauklumui. Viena iš pagrindinių kokybiškų ir
patrauklių studijų komponenčių yra dėstytojai. Tik dėstytojų dalykinės, pedagoginės-mokslinės, komunikacinės kompetencijos ir sugebėjimo įvertinti individualius studentų skirtumus
ir į juos atsižvelgti dėka įmanoma organizuoti ir plėtoti pageidaujamo kokybinio lygmens
studijų procesą.
Docentė Rasa Čingienė, docentas Edvardas Vaiciukevičius
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MOKSLO KRYPTYS IR TEMATIKA
Vienas iš svarbiausių Universiteto uždavinių yra plėtoti fundamentaliuosius bei taikomuosius
mokslinius tyrimus, rengti mokslininkus bei aukščiausios kvalifikacijos specialistus, skleisti
mokslo žinias, didinti gamybos technologijų pažangą diegiant naujausias technologijas, vadybos bei apskaitos sistemas.
Fakulteto taikomieji moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra sutelkti technologijos mokslų
srityje: jie yra mechanikos inžinerijos, aplinkos inžinerijos, transporto inžinerijos ir energetikos inžinerijos krypčių. Atliekami ir biomedicinos mokslo srities moksliniai tyrimai.
Nuo 2006 metų fakulteto katedrų darbuotojai vykdė šių mokslo krypčių mokslinius tyrimus:
žemės ūkio technika ir technologijos bei jų poveikis aplinkai;
biomasės inžinerija ir energetiniai procesai biotechnologijose.
Keičiantis poreikiams, plečiant mokslinę veiklą, reorganizavus fakulteto struktūrą, 2012 06 18
ASU Senatas patvirtinto papildomas mokslo kryptis:
atsinaujinantys energetiniai ištekliai, jų tausojantis naudojimas;
biomasės inžinerija ir energetiniai procesai biotechnologijose;
nanomedžiagos ir nanotechnologijos;
taršos poveikio vertinimas, prognozavimas ir prevencinės priemonės;
tribologiniai procesai mechaninėse ir mechatroninėse sistemose;
žemės ūkio technika ir technologijos bei jų poveikis aplinkai.
Siekiant racionaliai planuoti ir organizuoti mokslinę veiklą, optimaliai panaudojant lėšas,
skatinančias siekti geresnių rezultatų ir įgyvendinti Universiteto strateginius tikslus bei uždavinius, 2012 metais buvo parengtas biudžeto lėšomis finansuojamos mokslinės veiklos
planavimo, vykdymo bei stebėsenos tvarkos aprašas. Šiame apraše nustatyta tvarka atliekamas akademinio padalinio ir kiekvieno dėstytojo bei mokslo darbuotojo mokslinių tyrimų,
jų rezultatų viešinimo, populiarinimo, pristatymo visuomenei planavimas. Pagal patvirtintas
mokslinių tyrimų kryptis padaliniai formuoja biudžetinių tyrimų temas ir atlieka šios tematikos tyrimus:
žemės ūkio technikos, transporto priemonių dinamikos tyrimai, modeliavimas ir tobulinimas;
žemės ūkio technikos, transporto priemonių patikimumas;
mechaninių sistemų tribologiniai tyrimai;
augalininkystės ir gyvulininkystės produktų laikymo ir perdirbimo technologijos;
šilumos gamyba ir racionalus jos naudojimas žemės ūkyje;
palankios gyvūnams ir aplinkai gyvulininkystės techninės sistemos;
technologinių veiksnių įtaka gyvūnų produktyvumui ir produkcijos kokybei;
degalai, biodegalai ir alyvos, jų naudojimas vidaus degimo varikliuose ir hidraulinėse
sistemose;
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aplinkai draugiškos tepamosios medžiagos;
transporto ir jėgos mašinos, jų servisas bei eksploatacija;
mechatroninės sistemos transporto mašinose, žemės ūkio technikoje ir technologijose;
mašinų hidraulinės, pneumatinės ir elektrinės pavaros;
augalininkystės ir derliaus dorojimo technologijų inžinerija ir technika;
miškų ir komunalinio ūkio technika;
žemės ūkio technikos ir įrenginių operatoriaus saugos gerinimas techninėmis organizacinėmis priemonėmis;
darbo sąlygų tyrimas ir gerinimas, profesinės rizikos prevencija;
aplinkos vibroakustinės ir elektromagnetinės taršos mažinimas;
atsinaujinančios energijos technologijos;
elektrotechnologijų ir automatinio valdymo sistemų taikymas žemės ūkyje, transporte;
biomasės ir organinių atliekų energetinės konversijos procesai;
tradicinės ir aplinkai draugiškos konstrukcinės medžiagos.

Mokslo projektai
Fakulteto mokslininkai vykdė taikomuosius, fundamentinius ir eksperimentinės plėtros tyrimus. Daugiausia atlikta taikomųjų tyrimų (apie 53 proc. visų darbų apimties), fundamentinių
tyrimų (apie 26 proc.), o eksperimentinės plėtros darbų – apie 21 proc. 2006–2015 m. fakulteto darbuotojai kasmet vykdė vidutiniškai 17 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
(MTEP) projektų (vidutiniškai 530 tūkst. Lt per metus). Pagrindiniai MTEP projektų užsakovai
– Valstybinis mokslo ir studijų fondas, Lietuvos mokslo taryba, Žemės ūkio ir kitos ministerijos,
Lietuvos ūkio subjektai, savivaldybės, tarptautiniai fondai ir kiti užsienio subjektai.
Mokslininkai nuolat siekia dalyvauti tarptautiniuose projektuose, dalyvauti ir koordinuoti nacionalinius mokslinius tyrimus ir programas.
Per pastarąjį dešimtmetį vykdant tarptautinius mokslo projektus dalyvauta Europos Komisijos
finansuojamose programose 6 BP, 7 BP ir kitose bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais iš įvairių šalių. Vykdomų tarptautinių projektų Lietuvos grupės vadovai: prof. J. Padgurskas, doc. K. Navickas, doc. G. Vilkevičius, doc. S. Petkevičius, doc. R. Zinkevičius.
Nacionalinių projektų lygmenyje išskirtini šie projektai: aukštųjų technologijų plėtros – „Magnetinių nanodalelių suspensijų tribosistemos kūrimas ir tyrimas“ (2008–2010; vadovas prof.
J. Padgurskas); „Biodujų gamybos iš atsinaujinančios žaliavos ir jų naudojimo energetikos bei
transporto srityse galimybės“ (2008–2009; vadovas doc. K. Navickas); „Galvijų gerovės gerinimas optimizuojant jų guoliavietes ir mikroklimatą“ (2008–2009; vadovas doc. R. Bleizgys);
„Žemės ūkio gamybinių statinių technologinio projektavimo mokslinis pagrindimas“ (2010;
vadovas prof. A. Raila); „Dirvą, aplinką ir energiją tausojančių žemės dirbimo mašinų technologinių procesų tyrimai“ (2012–2014; vadovas prof. E. Šarauskis).
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Užsakomųjų mokslo darbų vertės dinamika 2006–2015 metais

Fakulteto mokslininkai, turėdami palankią moksliniams tyrimams infrastruktūrą ir skirtingose
mokslo kryptyse bendradarbiaudami su kitų fakultetų bei mokslo ir studijų institutų mokslininkais, vykdo tarpdalykinius ir daugiadalykinius tyrimus:
projekte „Inovatyvus piktžolių terminis naikinimas“ atliekant garo panaudojimo ekologinėje žemdirbystėje tyrimus bendradarbiauja mechanikos inžinerijos, agronomijos, ekologijos
ir aplinkotyros krypčių mokslininkai;
projekte „Topinambų (Helianthus tuberosus) biomasės auginimo ir perdirbimo technologijų
energetinei konversijai mokslinis pagrindimas ir įvertinimas“ atliekant augalų biomasės
auginimo ir perdirbimo tyrimus, kartu dirba mechanikos inžinerijos, aplinkos inžinerijos,
agronomijos krypčių mokslininkai;
projekte „Dirva, aplinka ir energija tausojančių žemės dirbimo mašinų technologinių procesų tyrimai“ optimizuojant dirvos dirbimo sistemas, tyrimus atlieka mechanikos inžinerijos, agronomijos, ekologijos ir aplinkotyros krypčių mokslininkai;
projekte “Added value from high protein & high oil industrial co-streams APROPOS” tyrimus kartu atlieka įvairių krypčių mokslininkai: mechanikos inžinerijos, aplinkos inžinerijos, agronomijos, ekonomikos, ekologijos ir aplinkotyros.
2006–2008 metais įgyvendinti 2 ES projektai: „Infrastruktūros modernizavimas biomasės resursų valdymu ir konversijos technologijų mokslo bei studijų plėtra“ (investicijos į tyrimų įrangą,
1,259 mln. Lt, administravo doc. A. Žunda) ir „Biomasės resursų valdymo ir konversijos technologijų mokslo ir studijų plėtra“ (metodinei literatūrai rengti, apsirūpinti kompiuterine programine įranga – 0,41 mln. Lt, administravo doc. J. Čėsna).
Mokslo projektų lėšos vienam sąlyginiam mokslo darbuotojo etatui 2006–2015 m. kito nuo
10 tūkst. Lt (2006 m.) iki 50 tūkst. Lt (2015 m.). Šį padidėjimą lėmė naujos mokslinės įrangos
įsigijimas ir tarptautinių projektų pagausėjimas, tarptautinio lygmens tyrimai.
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Kvalifikaciją keliantys mokslininkai (Neuburg an der Donau bibliotekoje Vokietijoje 2007 m.)

Konferencijos
Per dešimtmetį fakultete suorganizuota per 40 mokslinių konferencijų. Kasmet vyksta jaunųjų
mokslininkų, magistrantų konferencija ,,Jaunasis mokslininkas“ (perskaityti 378 pranešimai)
bei tarptautinė mokslinė konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga“. Konferencijų organizavimas suaktyvėjo 2005 m., – kas antri metai vyksta „Balttrib“, nuo 2010 m. – „Mobilioji
technika“ (kas antri metai), „Žemės ūkio technologijų inžinerija“ (vyko 2006, 2008, 2011,
2013 m.). Taip pat 2006 m. vyko „Žemės ūkio inžinerinių studijų problemos Lietuvoje ir Europoje“, ,,Biokuro ir biodegalų gamybos technologijos“, 2007 m. – „Galios ir transporto mašinų
darbo procesų tyrimai“, „Production and utilization of Crops for Energy“, 2008 m. – „Biodujų
gamyba ir jų panaudojimas“, 2009 m. – „Biosistemų inžinerija ir aplinka“.
Per šį laikotarpį Fakulteto mokslininkai aktyviai dalyvavo tarptautinėse bei respublikinėse
konferencijose Lietuvoje, – perskaitė per 800 pranešimų. Užsienyje vykusiose konferencijose
pristatyta per 200 mokslinių pranešimų. Nuolatos buvo organizuojami seminarai, kur perskaityta per 300 pranešimų.

66

Habilitacijos procedūra
Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinimu, 2003
m. parengė Habilitacijos procedūros dokumentą, kuris nurodė, kad mokslininkai, turintys
daktaro mokslo laipsnį, atlikę reikšmingų mokslo ir studijų krypties darbų, sugebantys metodiškai nepriekaištingai viešai išdėstyti savo darbų rezultatus ir tos mokslo šakos problemas, turintys motyvuotą tolesnių mokslinių tyrimų programą ir pasirengę eiti profesoriaus ar
vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas, turėjo pereiti habilitacijos procedūrą. Ši procedūra
panaikinta 2009 m. Per šį laikotarpį 10 fakulteto mokslininkų perėjo habilitacijos procedūrą.
Deikus J. Aplinkos akustinės taršos žemės ūkyje mažinimo problemos ir jų sprendimas. Technologijos mokslai (T 000), aplinkos inžinerija ir kraštotvarka (04 T), LŽŪU, 2006;
Šateikis I. S. Aplinką tausojančių energijos šaltinių naudojimo žemės ūkyje inžinerinės problemos ir jų sprendimai. T 000, 04 T, LŽŪU, 2006;
Kerpauskas P. Šiluminiai procesai piktžolių terminio naikinimo technologijose. T 000, energetika ir termoinžinerija (06 T), KTU, 2007;
Bukšnaitis J. Kintamosios srovės trifazių elektros mašinų apvijų elektromagnetinis efektyvumas. T 000, elektros ir elektronikos inžinerija (01T), KTU, 2008;
Jankauskas V. Trinties porų dilimo procesai. T 000, mechanikos inžinerija (09T), KTU, 2008;
Jotautienė E. Aplinkos akustinės taršos tyrimai ir jos valdymo galimybės. T 000, 04 T, LŽŪU,
2008;
Merkevičius S. Aplinkos energinės taršos problemos ir jų sprendimas žemės ūkyje. T 000, 04
T, LŽŪU, 2008;
Padgurskas J. Mechaninių sistemų tribologinių procesų tyrimas. T 000, 09 T, KTU, 2008.
Stašelis A. Elektromagnetinių laukų poveikis žemės ūkio augalams ir aplinkai. Biomedicinos
mokslai (B 000), agronomija (06 B), LSDI, 2009;
Šarauskis E. Aplinką tausojančių žemės dirbimo ir sėjos mašinų darbo technologiniai procesai. T 000, 04 T, LŽŪU, 2009.

Laureatai
Kasmet Universitete rengiami mokslo darbų konkursai. Apdovanojimus konkurso nugalėtojams Universiteto rektorius įteikia minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Džiugu, kad
kiekvienais metais fakulteto mokslininkai tapdavo Mokslo darbų konkurso laureatais ir buvo
apdovanoti:
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2006 m. už mokslinių straipsnių rinkinį „Augalininkystės produktų mikrobiologinė tarša ir priemonių jai mažinti paieška“ prof. A. J. Raila, doc. H. Novošinskas, dr. M. Railienė (Šilumos ir
biotechnologijų inžinerijos katedra);
2007 m. už mokslo darbų rinkinį „Energiniai procesai žemės ūkio technologijose“ prof. P. A. Sirvydas, doc. P. Kerpauskas, dr. R. Vasinauskienė (Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedra);
Už monografiją „Kintamosios srovės trifazių elektros mašinų apvijų elektromagnetinis efektyvumas“ doc. J. J. Bukšnaitis (Agroenergetikos katedra);
2008 m. už mokslo darbų rinkinį „Traktorių dinaminių bei ekonominių rodiklių tyrimai ir optimizavimas“ doc. A. Janulevičius, doc. K. Giedra, doktorantas A. Juostas (Transporto ir jėgos
mašinų katedra);
Už mokslinių straipsnių rinkinį „Tribologiniai procesai mechaninėse sistemose“ prof. J. Padgurskas, doc. V. Jankauskas, doc. V. S. Vasauskas, dokt. R. Kreivaitis (Mechanikos katedra);
2009 m. už mokslo darbų rinkinį „Dyzelinio variklio darbo rapsų aliejaus, benzino ir etilo spirito mišiniais tyrimas“ prof. G. Labeckas, doc. S. Slavinskas (Transporto ir jėgos mašinų katedra);
2010 m. už mokslo darbų rinkinį „Traktorių galios panaudojimo ir degalų sąnaudų tyrimai ir
optimizavimas“ doc. A. Janulevičius, dr. G. Pupinis, dokt. A. Juostas, dokt. V. Damanauskas
(Transporto ir jėgos mašinų katedra);
Už mokslo darbų rinkinį „Džiovinimo aplinkos įtaka augalininkystės produktų kokybės išsaugojimui“ jaunoji mokslininkė (iki 33 metų) dr. A. Kemzūraitė (Žemės ūkio mašinų katedra);
2011 m. už mokslo studiją „Toksiški junginiai, jų susidarymas aplinkoje ir maiste“ prof. S. Urbienė (Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedra);
Už mokslo darbų rinkinį „Technologinių įrenginių ir mašinų darbo proceso ir jo poveikio aplinkai tyrimas“ prof. S. Merkevičius, doc. E. Jotautienė, doc. V. Butkus (Profesinės saugos katedra,
Mechanikos katedra, Žemės ūkio mašinų katedra);
Už eksperimentinės vaistažolių džiovyklos sukūrimą parodos „Sprendimų ratas 2011“ medaliu
apdovanoti Žemės ūkio inžinerijos fakulteto prof. A. Raila, doc. H. Novošinskas, doc. E. Zvicevičius (Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedra);
2012 m. už mokslo darbų rinkinį „Tribologiniai procesai mechaninėse ir mechatroninėse sistemose“ prof. J. Padgurskas, lekt. A. Andriušis, doc. R. Rukuiža, doc. A. Žunda (Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutas);
Už mokslo darbą „Aplinkai draugiškų alyvos tribologinių savybių vertinimas“ jaunasis mokslininkas (iki 33 metų) dr. R. Kreivaitis (Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutas);
2013 m. už mokslo darbą „Amoniako emisija iš galvijų mėšlo kintančių mikroklimato veiksnių
aplinkoje“ jaunoji mokslininkė (iki 33 metų) dr. I. Bagdonienė, (Energetikos ir biotechnologijų
inžinerijos institutas) ;
2014 m. už mokslo darbų rinkinį „Netradicinių augalų paruošimo ir naudojimo biokurui įvertinimas“ doc. A. Sakalauskas, vyresn. m. d. V. Kučinskas, vyriaus. m. d. doc. A. Jasinskas (Žemės
ūkio inžinerijos ir saugos institutas);
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Doktorantūra
Inžinerija glaudžiai susijusi su moksliniais tyrimais ir taikomąja moksline veikla. Tai mokslinių tyrimų, praktikos pagrįsti sistemingi darbai, kurių tikslas – kurti naujas arba tobulinti jau
sukurtas medžiagas, produktus, technologijas. Pažangūs inžineriniai sprendimai – tai varomoji jėga kurti naujas technologijas ir spręsti aplinkosaugines problemas. 2006 m. fakultete
studijavo 14 doktorantų, vienas iš jų – mechanikos inžinerijos krypties, daktaro disertaciją
apgynė KTU. Dauguma doktorantų atliko aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos krypties mokslinius tyrimus, kur doktorantūra buvo patvirtinta 2003 10 29 d. LŽŪU senato. Aktyvūs fakulteto
mokslininkai: prof. A. P. Sirvydas, prof. A. J. Raila, prof. G. Labeckas – dirbo aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos krypties doktorantūros komitete.
2010 m. prasidėjo doktorantūros studijų reforma. Tais pačiais metais patvirtintas naujos sudėties Aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos krypties doktorantūros komitetas. Doktorantūros
proceso dalyviams buvo iškelti dideli reikalavimai, todėl buvo keičiami komitetų nariai. Į
komiteto darbą įsitraukė prof. E. Šarauskis. Pasikeitus doktorantūros reglamentui, parengtos
paraiškos su kitomis institucijomis mechanikos inžinerijos, transporto inžinerijos ir aplinkos
inžinerijos krypčių doktorantūros teisei gauti. 2011 m. ASU su kitomis institucijomis suteikta technologijos mokslų srities 2 krypčių doktorantūros teisė: mechanikos inžinerijos – 09T
(KTU – koordinuojantis universitetas, ASU partneris). Doktorantūros komitete dirbo prof.
J. Padgurskas, prof. V. Jankauskas. Taip pat suteikta transporto inžinerijos teisė – 03T (VGTU –
koordinuojantis universitetas, partneriai ASU ir KU). Doktorantūros komitete dirbo prof. S. Slavinskas, prof. G. Labeckas (nuo 2015 m. – doc. A. Janulevičius). 2012 m. gauta aplinkos
inžinerijos – 04T krypties doktorantūros studijų teisė (KTU – koordinuojantis universitetas,
partneriai ASU ir LEI). Doktorantūros komitete dirbo prof. A. J. Raila.
Per šį laikotarpį fakultete 25 doktorantai parengė ir apgynė technologijos mokslų srities daktaro disertacijas. Iš jų 22 apgynė aplinkos inžinerijos (04T) krypties, 2 – mechanikos inžinerijos (09T) krypties ir 1 – transporto inžinerijos (03T) (1 lentelė).
Fakulteto mokslininkų 2006–2015 metais apgintos daktaro disertacijos:
Aušra Steponavičienė. Aplinkos veiksnių įtaka grūdų užterštumui popjūtinio apdorojimo technologijose. 04T. 2007. Prof. A. J. Raila.
Ernesta Liniauskienė. Aplinkos, palankios gyvuliui šaltoje karvidėje, formavimas. 04T. 2007.
Prof. P. A. Sirvydas.
Sigitas Čekanauskas. Aukštatemperatūrės aplinkos veiksniai termiškai naikinant piktžoles.
04T. 2007. Prof. P. A. Sirvydas.
Sigitas Petkevičius. Kukurūzų burbuolių kūlimo proceso tyrimai. 09T. 2008. Prof. L. Špokas.
Vaidas Povilaitis. Sėjamosios judros ir miežių sėklų derinių sėjos ekologinėje žemdirbystėje
techninių priemonių tyrimas. 04T. 2009. Dr. L. Germanas.
Rasa Čingienė. Statiškai stabilių putų aplinkos taikymas terminėje piktžolių kontrolėje. 04T.
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2009. Prof. P. A. Sirvydas.
Kęstutis Venslauskas. Aplinkos taršos mažinimas perdirbant žemės ūkio organines atliekas į
biodujas. 04T. 2009. Doc. K. Navickas.
Aurelija Kemzūraitė. Džiovinimo aplinkos įtaka vaistinės augalinės žaliavos kokybės išsaugojimui. 04T. 2010. Prof. A. J. Raila.
Rasa Staniulienė. Aukštatemperatūrės aplinkos poveikis sunkiai termiškai sunaikinamoms
piktžolėms. 04T. 2010. Doc. P. Kerpauskas.
Antanas Kavolynas. Saulės ir vėjo energijos naudojimas pastatų kaimo vietovėse šilumos poreikiams tenkinti. 04T. 2011. Doc. I. Šateikis.
Raimondas Kreivaitis. Oksidacijos įtakos biologinės kilmės bazinių alyvų savybėms tyrimas.
04T. 2011. Prof. J. Padgurskas.
Gediminas Vasiliauskas. Akustinės aplinkos įtaka girdimosios informacijos signalų suvokimui.
04T. 2012. Doc. J. Nadzeikienė.
Antanas Juostas. Vidutinės galios traktorių variklių apkrovos, degalų sąnaudų ir deginių emisijos racionali sąveika. 04T. 2012. Doc. A. Janulevičius.
Marius Mažeika. Variklio biodegalų sąnaudas ir deginių emisiją įtakojančių veiksnių optimizavimas. 04T. 2012. Prof. G. Labeckas.
Artūras Kupčinskas. Aplinkai draugiškų plastinių tepalų gaminimas ir jų savybių vertinimas.
04T. 2013. Prof. J. Padgurskas.
Birutė Skukauskaitė. Rapsų aliejumi ir dyzelino mišiniais veikiančio variklio darbo proceso
gerinimas. 04T. 2013. Prof. S. Slavinskas.
Indrė Bagdonienė. Amoniako emisija iš galvijų mėšlo kintančių mikroklimato veiksnių aplinkoje. 04T. 2013. Doc. R. Bleizgys.
Sidona Buragienė. Skirtingų žemės dirbimo technologijų poveikis aplinkai. 04T. 2013.
Prof. E. Šarauskis.
Kastytis Laurinaitis. Dyzelinio variklio darbo proceso homogeniniu oro ir bioetanolio mišiniu
tyrimas. 04T. 2014. Prof. S. Slavinskas.
Arvydas Nekrošius. Daugiamečių žolių naudojimo biodujų gamybai tvarumas ir įtaka aplinkos taršai. 04T. 2014. Doc. K. Navickas.
Solveiga Kalinauskaitė. Šiaudų paruošimo ir konversijos technologijos aplinkosauginis
energinis įvertinimas. 04T. 2014. Doc. A. Sakalauskas.
Aušra Čiplienė. Saulės energijos naudojimas vaistinių-prieskoninių augalų džiovinimo
technologijose. 04T. 2015. Prof. A. Raila.
Vidas Damanauskas. Vidutinės galios MFWD traktorių eksploatacinių ir aplinkosauginių
rodiklių gerinimas įvertinant padangų deformacijas. 04T. 2015 Doc. A. Janulevičius.
Kristina Vaitauskienė. Juostinio žemės dirbimo mašinos darbo parametrų tyrimas. 09T. 2015.
Prof. E. Šarauskis.
Tomas Mickevičius. Dyzelino ir biodegalų mišinių savybių įtaka „COMMON RAIL“ sistemos
įpurškimo procesui. 03T. 2015. Prof. S. Slavinskas.
Džiugu, kad daugiau kaip pusė apgynusių daktaro disertacijas liko fakultete dirbti ir tęsti
mokslo tyrimus.
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Nuo 2009 m. trečiosios pakopos universitetinių studijų absolventams, daktarams suteikta galimybė praturtinti patirtį gretimo dalyko atradimais, įgyvendinti naujas idėjas – tokios galimybės atsivėrė jauniems, perspektyviems šalies mokslininkams, dalyvaujantiems dvejų metų
trukmės LMT finansuojamose podoktorantūros stažuočių programoje (Lietuvoje). Jei tyrimų
temos, kurias laisvai pasirenka mokslininkai, yra aktualios, jiems sudaromos sąlygos pradėti
savarankiškus mokslinius tyrimus bei pasirengti mokslinei pedagoginei karjerai. Per šį laikotarpį fakultete du jaunieji daktarai, vadovaujami prof. E. Šarauskio ir prof. V. Jankausko,
sėkmingai baigė podoktorantūros studijas.
2015 m. fakultete technologijos mokslo srityje nuolatine (N) ir ištęstine (I) studijų forma studijavo 21 doktorantas (tarp jų – vienas užsienietis iš Nigerijos). Vyko trijų mokslo krypčių
studijos: mechanikos inžinerijos (09 T) – 7 N, 1 I); aplinkos inžinerijos – (9 N); transporto
inžinerijos – (3 N, 1 I).

Doktorantai (2015 m.)
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Straipsniai
Fakultete atliekami fundamentiniai, taikomieji ir eksperimentinės plėtros tyrimai. Mokslininkai tyrimų rezultatus apibendrina mokslinėse monografijose, vadovėliuose, naujų tyrimų pagrindu rengiamos daktaro disertacijos, patentuojami techniniai sprendimai bei technologijos,
rezultatai skelbiami mokslinėse publikacijose, konferencijose, praktiniuose seminaruose, parodose. Ypač svarbus mokslinių tyrimų rezultatas – naujų technologijų ir prototipų kūrimas, jų
tobulinimas ir diegimas praktikoje.
Kiekvienais metais sąlyginis mokslininkas paskelbia vidutiniškai 1,4 mokslo straipsnio recenzuojamuose žurnaluose, perskaito 2,4 pranešimus mokslinėse konferencijose ir seminaruose.
Per šį laikotarpį parašytos 5 monografijos. Straipsnių, paskelbtų tarptautiniuose žurnaluose ir
turinčių aukštą citavimo indeksą, kiekis, nors ir mažėjo darbuotojų skaičius, išliko nepakitęs.
Tai rodo aktyvėjančią mokslininkų veiklą, gerėjančią mokslinių tyrimų kokybę tarptautiniu
lygmeniu.

Fakulteto darbuotojų paskelbti moksliniai straipsniai (2006-2015 m.)

Leidiniai
Fakultetas kartu su Žemės ūkio inžinerijos institutu leido mokslo žurnalą „Žemės ūkio inžinerija“, o nuo 2010 m. institutui tapus fakulteto padaliniu, leidyba perėjo fakulteto žinion. Norint
užtikrinti žurnalo lygį, jo pripažinimą užsienyje, buvo sudaryta nauja žurnalo redkolegija iš
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pasaulyje žinomų mokslininkų. Redakcinei kolegijai vadovauja prof. J. Padgurskas. Nuspręsta straipsnius rašyti anglų kalba ir pakeisti žurnalo pavadinimą „Agriculture engineering“.
Už 2014 metus žurnalas gavo 85,86 indeksą ir įtrauktas į svarbias duomenų bazes – Directory
of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO, Genamics, Google Scholar, IC Journals Master List,
Ulrich‘s periodicals.
Be šio svarbiausio žurnalo, buvo leidžiamas žurnalas „Inžinerija“ bei mokslo populiarinimo
leidinys „Agroinžinerija ir energetika“. Juose skelbiami mokslinių tyrimų rezultatai, straipsniai apie naujausią žemės ūkio techniką ir technologijas, pristatoma konferencijų bei seminarų medžiaga.
Monografija yra neperiodinis ir netęstinis bibliografinis vienetas (leidinys), kuriame sistemingai arba išsamiai išnagrinėta viena tema. Per dešimtmetį fakulteto mokslininkų parašytos
monografijos:
Urbienė, Sigita. Pieno ir jo sudedamųjų dalių biologinė reikšmė, Aleksandro Stulginskio
universitetas. Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius, 2015;
Sirvydas, Povilas Algimantas; Kerpauskas, Paulius. Terminis piktžolių naikinimas. Aleksandro Stulginskio universitetas, 2012;
Sirvydas, Povilas Algimantas; Kerpauskas, Paulius; Kučinskas, Vidmantas. Augalų energetinė apykaita. Lietuvos žemės ūkio universitetas. 2011;
Petruševičius, Viktoras; Raila, Algirdas. Augalininkystės produktų džiovinimas storame nejudančiame sluoksnyje. Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2009;
Bukšnaitis, Jonas. Kintamosios srovės trifazių elektros mašinų apvijų elektromagnetinis
efektyvumas. Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2007.

„Nemuno“ slėnis
Universitetas ir fakultetas visada pasižymėjo gerai išplėtotais bendradarbiavimo ryšiais su
akademiniais, socialiniais, ypač su verslo partneriais. Ši partnerystė mokslo srityje labai sustiprėjo, kai 2006 m. Universitetas, vadovaudamasis tuometinės Lisabonos strategijos nuostatomis, įsitraukė į aktyvias diskusijas dėl glaudesnės verslo, mokslo ir studijų integracijos
,,žinių trikampio“ principu, kuriant palankesnę aplinką inovacijoms agrariniame sektoriuje.
Universitetas inicijavo šakinio integruoto mokslo, studijų ir verslo centro – slėnio „Nemunas“
kūrimą. 2008 m. spalio mėnesį šalies Vyriausybė patvirtino Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ plėtros programą, skirtą žemės, miškų ir maisto ūkio sektoriaus
moksliniams tyrimams plėtoti. Vyriausybei pritarus tokio centro kūrimui, prasidėjo naujas
darbų etapas, verslui reikalingų mokslinių laboratorijų pagrindimas, finansavimas, žmogiškųjų išteklių sutelkimas. Susikūrė Biosistemų inžinerijos, biomasės energetikos ir vandens
inžinerijos centras, kurio tikslas užtikrinti mokslinių tyrimų sistemos žemės, miškų, vandens
ir maisto sektoriuose vientisumą, mokslinių laimėjimų inžinerinius sprendimus bei diegimą
gamyboje, kuriant saugias, aplinkai palankias bei tausojančias technologijas, gaminant konkurencingus produktus, vykdyti biosistemų inžinerijos ir bioenergetikos mokslinius tyrimus ir
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eksperimentinę plėtrą. Jau 2007 metais ruošiant mokslo, studijų ir verslo centro ,,Nemunas‘‘
viziją, sukurtas tvirtas pamatas 2008–2013 metų investicijoms – įkurtos 6 laboratorijos:
Biodujų laboratorija (vadovas doc. K. Navickas – 349.000 Lt);
Biomasės paruošimo, logistikos ir kieto kuro procesų laboratorija (vadovas prof. A. Raila –
513.000 Lt);
Mašinų, technologinių sistemų ir procesų automatinio valdymo laboratorija (vadovas prof.
S. Slavinskas – 1.235.000 Lt);
Progresyvios augalininkystės inžinerijos laboratorija (vadovas prof. D. Steponavičius –
794.693Lt);
Technologijų saugos laboratorija (vadovas doc. R. Butkus – 337.500 Lt);
Termoenerginių procesų ir emisijos laboratorija (vadovas doc. R. Bleizgys – 1.135.372 Lt).
Laboratorijose mokslinės įrangos įsigyta už 4.364.565 Lt.
2008 m. Mechanikos katedroje įkurta Tribologijos laboratorija, kuriai vadovauja prof. J. Padgurskas.
Per šį laikotarpį, vadovaujantis universiteto profesoriaus emerito nuostatų aprašu, emerito
vardas buvo suteiktas trims mūsų fakulteto profesoriams, išėjusiems į pensiją ir nutraukusiems darbo sutartį su Universitetu. Jie pasiekė išskirtinių mokslo rezultatų, plėtojo mokslinius
tyrimus nauja moksline kryptimi, išugdė gausų mokslininkų būrį, sukūrė mokslo mokyklą,
sistemingai tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu publikavo mokslo tyrimų rezultatus, parašė monografijų, buvo aukštos mokslinės ir pedagoginės kompetencijos dėstytojai, prisidėjo prie
studijų programų kūrimo bei tobulinimo, sistemingai užsiėmė metodine veikla, parašė vadovėlių. Visi turėjo ne mažesnį kaip 30 metų mokslinio pedagoginio darbo stažą.
Universiteto profesoriaus emerito vardas suteiktas prof. habil. dr. L. Špokui, 2009; prof. habil.
dr. S. Urbienei, 2011; prof. habil. dr. V. Vilimui, 2014.
Jie ir šiandien sėkmingai tęsia mokslinę veiklą, plėtoja ryšius su šalies ir užsienio mokslininkais, perteikia sukauptas žinias ir patirtį jauniesiems Universiteto mokslininkams bei prisideda prie Universiteto vardo garsinimo.

Mokslinės veiklos vertinimas
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 2002 m. įstatyme numatyta, kad mokslinių tyrimų
įstaigos kasmet pagal ŠMM ministro patvirtintas taisykles pateikia jai mokslinės ir susijusios
veiklos ataskaitą. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA), vadovaudamasis mokslo ir studijų institucijų mokslinės produkcijos formaliojo vertinimo metodika, atlieka
mokslo ir studijų institucijų mokslinės veiklos vertinimą pagal pateiktus padalinio rezultatus.
Tai labai svarbu, nes nuo mūsų mokslo rezultatų priklauso biudžetinis finansavimas, valstybinių vietų skaičius magistrantūroje, doktorantūroje ir reitingai tarp aukštųjų mokyklų – padalinių technologijos mokslų srityje.
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Lietuvos mokslo ir studijų institucijų, dirbančių technologijos mokslo srityje,
mokslinės veiklos palyginamojo vertinimo rezultatai

2014 m. birželio mėn. – 2015 m. balandžio mėn. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės
centras (MOSTA), pasitelkęs tarptautinius ekspertus, atliko Lietuvos mokslo institucijų 2009–
2013 m. mokslinės veiklos palyginamąjį vertinimą. Vertinant Aleksandro Stulginskio universiteto technologijos mokslų sritį, Žemės ūkio inžinerijos fakultetas, Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas ir Aplinkos technologijos cheminių ir biocheminių tyrimų laboratorija
buvo susijungti į Biosistemų inžinerijos vertinimo vienetą – tai keli pagal mokslo kryptį susiję
institucijos padaliniai. Metodikoje buvo numatyta ne tik analizuoti, vertinti mūsų pateiktus
duomenis, bet ir vertinta vizituojant – ekspertai susitiko su administracija, mokslininkais ir
doktorantais bei apžiūrėjo infrastruktūrą. Metodikoje numatyta penkiabalė vertinamoji skalė:
5 – globalus lyderis; 4 – stiprus tarptautinis lyderis; 3 – stiprus nacionaliniu mastu, riboto
tarptautinio pripažinimo; 2 – vidutinis nacionaliniu mastu; 1 – silpnas nacionaliniu mastu.
Buvome įvertinti kaip „Svarbus nacionalinis dalyvis su stipriu potencialu tapti tarptautiniu
dalyviu“ – tapome lyderiais Lietuvoje. Esame stiprūs nacionaliniu mastu, užimantys svarbią
mokslinių tyrimų nišą – bioenergetikos, žemės ūkio, miškų sektoriaus plėtros, aplinkosaugos
ir klimato kaitos kontekste ir turime potencialo tapti tarptautinės reikšmės centru būsimų
5–10 metų laikotarpiu – tai inžinerinio fakulteto mokslininkų ateities mokslo tyrimai.
Visa, ką sukuria inžinierius, skirta pažangai.
Docentas Jonas Čėsna
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ENERGETIKOS IR BIOTECHNOLOGIJŲ INŽINERIJOS
INSTITUTAS
Institutas įkurtas 2012 m. sujungus Agroenergetikos bei Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedras. Jis tęsia šių katedrų mokslinę veiklą bei pedagoginį darbą, gerąją veiklą ir
tradicijas. Instituto ištakos siekia 1949 m., kai Lietuvos žemės ūkio akademijos Žemės ūkio
mechanizacijos fakultete buvo įsteigta Šiluminės technikos ir žemės ūkio elektrifikacijos katedra, pradėjusi organizuoti sistemingas energetikos dalykų studijas fakultete. Pirmieji šios
katedros vedėjai buvo prof. Nikalojus Milenskis ir doc. Konstantinas Petrulis. Tuo metu katedros veikla buvo labai aktyvi, nes didėjo kvalifikuotų absolventų poreikis, todėl 1967 m.
buvo suformuotos dvi savarankiškos katedros: Žemės ūkio elektrifikacijos (pirmasis vedėjas
doc. K. Petrulis) bei Gyvulininkystės mechanizacijos ir šiluminės technikos (pirmasis vedėjas
doc. Jonas Kantminas).
Svarbiausi katedrų virsmo institutu etapai pateikti schemoje.
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Aktyvi katedrų mokslinė veikla, didėjantis kvalifikuotų fakulteto absolventų poreikis lėmė tolesnę katedrų raidą. Šios katedros plėtėsi, taip pat buvo įkurta nauja Elektros mašinų katedra
(1975), iš kurios vėliau buvo suformuota Žemės ūkio automatizacijos katedra (1990), pastaroji
1994 metais vėl buvo sujungta su Elektros mašinų katedra ir pavadinta Elektrotechnikos ir
automatikos katedra. Po dvejų metų (1996) ji buvo sujungta su Agroenergetikos katedra.
Reikšmingi pokyčiai fakultete įvyko 1994 metais, tuomet Gyvulininkystės mechanizacijos ir šiluminės technikos katedra reorganizuota į Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerijos katedrą. Į susikūrusią katedrą perėjo dalis mokslininkų iš Mašinų mechanikos katedros,
Bandymų stoties, Maisto instituto (KTU). Katedrai buvo paskirta kuruoti Žemės ūkio produktų
laikymo ir perdirbimo technologijų inžinerijos studijų programą.
Norint sutelkti žmogiškuosius ir materialius išteklius sėkmingai mokslinei veiklai, 2012 metais sujungtos Agroenergetikos bei Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedros ir įsteigtas
Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos institutas, kurio direktoriumi išrinktas doc. Kęstutis Navickas.

Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos instituto darbuotojai (2013 m.) iš kairės sėdi: direktoriaus referentė R. Abračinskienė, labor. Ž. Volkavičiūtė, doktorantė S. Paulikienė, direktorius doc. dr.
K. Navickas, prof. emeritė habil. dr. S. Urbienė, prof. habil. dr. A. Raila, labor. V. Naujokienė, dokt.
A. Čiplienė; stovi: doktorantas A. Nekrošius, prof. habil. dr. J. Bukšnaitis, labor. P. Brazys, doktorantas T. Ūksas, doc. dr. K. Venslauskas, doc. dr. G. Rutkauskas, lekt. V. Župerka, doc. dr. A. Stašelis,
doc. dr. E. Zvicevičius, doc. dr. A. Stepanas, doc. dr. J. Čėsna, vyr. labor. J. Vaivada, lekt. A. Miliūnas,
labor. B. Žalys, asist. A. Šlapkauskas, doc. dr. R.Bleizgys

Instituto misija yra vykdyti technologijos mokslų srities energetikos, aplinkos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, biotechnologijų inžinerijos ir kitų gretutinių mokslo krypčių mokslinius
tyrimus, rengti šių krypčių pirmosios, antrosios ir trečiosios studijų pakopų specialistus, skleisti mokslo žinias.
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Instituto mokslinės veiklos tikslai – mokslinio pažinimo ir bendradarbiavimo plėtra, didesnės
pridėtinės vertės kūrimas per partnerystę su verslu ir mokslo žinių perdavimą, integracija į
tarptautinių mokslinių tyrimų erdvę, dėstytojų ir mokslo darbuotojų profesinės kvalifikacijos
tobulinimas, studijų programų papildymas naujausiomis mokslo ir praktikos žiniomis, aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas.
Pagrindinis mokslinių tyrimų objektas yra inžinerinės sistemos biotechnologijos. Atsižvelgiant
į Lietuvos ir Europos Sąjungos prioritetus, vykdomi moksliniai tyrimai, plėtojant tvarią žemės
ūkio produkcijos gamybą, jos pirminį perdirbimą, puoselėjant švaresnę ir darnesnę aplinką.
Užtikrinant mokslo ir studijų vienovę, institute atliekama daugiausia technologijos mokslų
srities tarpkryptinių tyrimų: aplinkos inžinerija, energetika ir termoinžinerija; elektros ir elektronikos inžinerija. Vykdomi fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai bei eksperimentinė plėtra.
Pagrindinės fundamentinių tyrimų kryptys:
aplinkos būklės gerinimas ir klimato kaita;
bioenergetika ir biotechnologiniai procesai;
tvarus energijos išteklių naudojimas;
sveikas ir saugus maistas.
Taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros pagrindinės tematikos:
atsinaujinantys energetiniai ištekliai, jų tausojantis naudojimas;
biomasės inžinerija ir energetiniai procesai biotechnologijose;
žemės ūkio energetikos ir procesų kontrolė;
atliekų perdirbimo technologijų ir energijos konversijos sistemų būvio ciklo vertinimas;
tvariosios gyvulininkystės inžinerija;
produktų laikymo ir perdirbimo technologijos, technologinių procesų įtaka produktų kokybei bei aplinkai;
energijos ir masės mainai biotechnologijose;
šilumos ir elektros technologijos.
Institutas atlieka Universiteto strateginius tikslus atitinkančius aukšto lygio mokslinius tyrimus, rengia mokslininkus, dalyvauja nacionalinėse, regioninėse ir tarptautinėse mokslinių
tyrimų programose ir projektuose, mokslo srityse bendradarbiauja su šalies ir užsienio partneriais, praktiškai taiko mokslinės veiklos rezultatus. Plėtojami kryptingi moksliniai tyrimai,
rengiant moksliškai pagrįstas rekomendacijas žemės ūkio, maisto ūkio, bioenergetikos politikai formuoti, kuriant naujus metodus, procesus ir technologijas, plėtojant modernų, dinamišką, konkurencingą žemės, maisto ūkį, racionaliai naudojant gamtos išteklius, gerinant
gaminamos produkcijos kokybę, tausojant aplinką, užtikrinant greitą mokslo naujovių ir pažangios patirties sklaidą.
Vykdant verslo, mokslo ir studijų slėnio „Nemunas“ programą, Universitete buvo įsteigti
atviros prieigos mokslo centrai ir iš esmės pagerinta mokslinių tyrimų ir teikiamų mokslinių
paslaugų kokybė. Atnaujinus laboratorijas, tyrėjai turi galimybę atlikti mokslinius tyrimus,
taikant naujausią įrangą, pažangiausias technologijas ir metodus. Moksliniai tyrimai ir eks-
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perimentinė plėtra bei mokslo žinių sklaida yra laboratorijų gyvybingumo rodikliai, rodantys
darbuotojų gebėjimą lygiuotis į šalies bei ES prioritetus. Institute buvo modernizuota Biodujų
laboratorija ir įkurtos dvi mokslinės laboratorijos – Biomasės paruošimo, logistikos ir kieto
kuro procesų laboratorija; Termoenerginių procesų ir emisijos laboratorija.
Dabar institute yra trys mokslinės laboratorijos, jose atliekami aukšto tarptautinio lygio mokslinai tyrimai.
Biodujų laboratorija (vadovas prof. K. Navickas). Nuo 2000 metų laboratorijos mokslininkai konsultuoja ūkininkus, pramonės įmonių specialistus, projektuotojus augalų biomasės ir
organinių atliekų perdirbimo į biodujas klausimais. Laboratorijoje atliekami tyrimai ir teikiamos paslaugos: nustatomi biodujų jėgainėse perdirbamų žaliavų išeiga ir energinis potencialas; optimizuojami biodujų gamybos technologinio proceso parametrai; atliekami biodujų
sudėties ir energinės vertės tyrimai; biodujų jėgainės veiklos rodiklių stebėsena ir vertinimas;
rengiamos biodujų jėgainių statybos galimybių studijos; rengiama biodujų jėgainės projekto
technologinė dalis; nustatomi ir vertinami biodujų jėgainės tvarumo ciklo rodikliai.
Biomasės paruošimo, logistikos ir kietojo kuro procesų laboratorija (vadovas prof.
Algirdas Raila). Laboratorijoje atliekami tyrimai ir teikiamos paslaugos: įvairių kietojo biokuro
rūšių paruošimo inovatyvių technologijų kūrimas, logistika, kuro savybių tyrimai (šilumingumas, peleningumas, lakiosios medžiagos, degimo produktai, potencialios taršos ingredientai
ir kt.); šilumos gamybos įrenginių darbo kokybės analizė, valdymo, energijos naudojimo efektyvumo, šildymo-vėdinimo sistemų darbo kokybės vertinimas; energetinių ir gamybinių
objektų poveikio aplinkai vertinimas, projektų ekspertizė; atsinaujinančios energijos šaltinių
efektyvaus naudojimo biotechnologijose inovatyvių būdų paieška.
Termoenerginių procesų ir emisijos laboratorija (vadovas prof. Rolandas Bleizgys). Laboratorijoje atliekami tyrimai ir teikiamos paslaugos: gyvulių laikymo technologinių procesų
optimizavimas; technologinių procesų tobulinimas sandėliuose; mikroklimato įvertinimas ir
optimizavimas gamybiniuose statiniuose: tvartuose, sandėliuose ir kt.; oro taršos iš gyvulininkystės statinių įvertinimas ir mažinimas; įvairių priemonių dujų emisijai mažinti efektyvumo
įvertinimas.
Šių instituto mokslinių laboratorijų veikla sujungta į atviros prieigos Biosistemų inžinerijos,
biomasės energetikos ir vandens inžinerijos centrą, kurio vizija – vykdyti tarptautinio lygio
mokslinius tyrimus, kurti technologijas ir inovacijas bei teikti paslaugas verslui, visuomenei.
Įsigyta laboratorinė įranga suteikia naujų galimybių atlikti aukšto lygio mokslinius tyrimus,
užtikrinant mokslinių tyrimų sistemos žemės, vandens ir maisto sektoriuose vientisumą,
mokslinių laimėjimų inžinerinius sprendimus ir diegimą gamyboje kuriant saugias, aplinkai
palankias ir išteklius tausojančias technologijas, gaminant konkurencingus produktus. Yra
galimybių teikti mokslo paslaugas. Siekiant visuomenę informuoti apie įsigytą įrangą ir jos
panaudojimo galimybes, buvo suformuotas detalus paslaugų sąrašas. Norintiems pasinaudoti turima mokslinių tyrimų infrastruktūra, prieiga prie įrangos suteikiama skirtingais lygiais
priklausomai nuo įrangos sudėtingumo, paslaugos gavėjo kompetencijos ir planuojamų tyrimų biudžeto. Paslaugos teikimo lygiai: paslaugos gavėjas pats atlieka tyrimus naudodamasis
laboratorijų įranga; paslaugos gavėjas naudojasi įranga prižiūrint centro darbuotojams; tyrimus atliekant centro mokslininkams ir pristatant rezultatus paslaugos gavėjui.

80
Institute susiformavo tyrėjų mokyklos, turinčios gilias tradicijas bei puoselėjančios gerąją
tyrimų praktiką, sudarytos puikios galimybės jaunimui dalyvauti mokslinėje veikloje. Jaunimas, studijuodamas pirmos ir antros pakopos programas, jau turi sąlygas dalyvauti įvairiuose
mokslo projektuose.
Tai sąlygoja, kad labai sėkmingai atliekami moksliniai tyrimai ir ginamos disertacijos. Doktorantūros efektyvumas institute didesnis kaip 70%, disertacijas apsigina dauguma doktorantūroje studijavusių doktorantų – kasmet vidutiniškai daugiau kaip viena daktaro disertacija.
Universitete per pastaruosius 8–10 metų suformuotas stiprus bioenergetikos srities mokslininkų potencialas, dauguma tyrimus atlieka energetikos ir biotechnologijų inžinerijos institute.
Fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatų diegimas gamyboje sudaro sąlygas
mažinti Europos šalių priklausomybę nuo importuojamų neatsinaujinančių žaliavų, efektyviai
naudoti turimus žemės ūkio ir miškų išteklius, mažinti aplinkos taršą ir šiltnamio efektą, plėtoti modernias švariąsias technologijas.
Institute atliekami konkurencingi, šiuolaikiniai moksliniai tyrimai, kuriamos ir diegiamos inovacijos Lietuvos ūkio sektoriuose. Vienas iš svarbiausių mokslinės veiklos rodiklių yra gebėjimas sėkmingai dalyvauti mokslinių projektų konkursuose ir apsirūpinti lėšomis svarbiems
moksliniams tyrimams. Taikomųjų tyrimų užsakovai yra tiek verslo organizacijos, tiek valstybės ir regionų viešojo administravimo institucijos. Labai svarbus mokslo projektų užsakovas
yra Lietuvos mokslo taryba, Žemės ūkio ministerija.
Universitetas ir institutas, turėdami palankią moksliniams tyrimams struktūrą, – skirtingų
mokslo krypčių fakultetus bei mokslo ir studijų institutus, panaudoja esamas galimybes ir
atlieka tarpdalykinius ir daugiadalykinius tyrimus:
projekte „Topinambų biomasės auginimo ir perdirbimo technologijų energetinei konversijai mokslinis pagrindimas ir įvertinimas“ (vadovas doc. Jonas Čėsna) atliekant augalų
biomasės auginimo ir perdirbimo mokslinius tyrimus, kartu dirbo mechanikos inžinerijos,
aplinkos inžinerijos, agronomijos krypčių mokslininkai;
projekte „Inovatyvus piktžolių terminis naikinimas“ (vadovas prof. Algimantas Sirvydas)
atliekant garo panaudojimo ekologinėje žemdirbystėje tyrimus, kartu dirbo mechanikos
inžinerijos, agronomijos, ekologijos ir aplinkotyros krypčių mokslininkai;
tarptautiniame projekte „Pramonės baltyminių ir riebalinių šalutinių produktų panaudojimas papildomai vertei kurti“ APROPOS (vadovas prof. K. Navickas)” tyrimus kartu atliko
įvairių krypčių mokslininkai: mechanikos inžinerijos, aplinkos inžinerijos, agronomijos,
ekonomikos, ekologijos ir aplinkotyros.
Kasmet institute vykdomi vidutiniškai 9 mokslo projektai (2014 metais buvo net 17 projektų), kurių apimtis – apie 81 tūkst. Eur per metus. Kasmet 1–2 projektus finansuoja LMT, 2–3
projektus finansuoja Žemės ūkio ministerija, o kitus – privačios įmonės. Agroverslo įmonės
pasitiki instituto mokslininkais, užsakydamos ir finansuodamos joms svarbius taikomuosius
tyrimus, pirkdamos joms reikalingas kitas mokslines paslaugas.
Instituto mokslininkai sėkmingai dalyvauja tarptautiniuose moksliniuose projektuose. Pastaraisiais metais dalyvauta ES 7-ojoje bendrojoje programoje (7 BP) vykdant projektą: Pramonės baltyminių ir riebalinių šalutinių produktų panaudojimas papildomai vertei kurti / Added
value from high protein & high oil industrial by-products (APROPOS), 2012–2014 m., koordinatorius Suomijos VTT techninių mokslinių tyrimų centras / VTT Technical Research Centre of
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Finland (Suomija), ASU vadovas prof. dr. K. Navickas. Nustatytos galimybės žuvies atliekas
panaudoti biodujų gamybai: rekomenduotina atliekas kuo mažiau apdoroti, tuomet jos energetiškai efektyvesnės, o biodujų gamybai susmulkintas atliekas tikslinga maišyti su karvių
mėšlu. Tyrimų rezultatais domisi ne viena šalis, tarp jų Norvegija ir Indija.
Dalyvaujama Lietuvos–Baltarusijos dvišalio bendradarbiavimo programoje mokslo ir technologijų srityje: Biodujų, išgaunamų iš žemės ūkio organinių atliekų, kiekio didinimas ir kokybės gerinimas optimizuojant žaliavų sudėtį / Increasing amount and improving quality of
biogas extracted from agricultural organic waste by optimisation of raw material composition,
2015–2016 m., ASU koordinatorius prof. dr. K. Navickas.
Vykdant mokslo projektus, sukurta Saulės spinduliuotės energiją naudojanti vaistinių augalų
džiovinimo technologija ir gamybinis eksperimentinės vaistinių ir prieskoninių augalų džiovyklos, naudojančios Saulės energiją, modelis (vadovas prof. A. Raila).
Vykdant Žemės ūkio ministerijos užsakymus, atliktas žemės ūkio statinių technologinio projektavimo ir metodinių nurodymų mokslinis pagrindimas. Parengtos sandėlių, gyvulininkystės statinių technologinio projektavimo rekomendacijos (vadovas prof. A. Raila).
Atliekama daug tyrimų žolių biomasės ir organinių atliekų paruošimo ir perdirbimo į biodujas technologinio proceso modeliavimo ir optimizavimo klausimais – kasmet kelis projektus
finansuoja privačios įmonės. Taikant biotechnologinius metodus parengtos rekomendacijos
augalinės biomasės energetinei vertei didinti (vadovas prof. K. Navickas).
Sprendžiamos gyvulių laikymo problemos, ieškoma, kaip efektyviai diegti inovacijas gyvulių
laikymo technologijose. Pastaraisiais metais labai suintensyvėjo moksliniai tyrimai oro taršos
mažinimo gyvulininkystėje klausimais. Šios problemos tampa vis aktualesnės daugeliui Lietuvos įmonių. Vykdyti keli projektai, finansuojami privačių įmonių, parengtos rekomendacijos
biopriemonių taikymo oro taršai gyvulininkystėje mažinti, taip pat biologinių preparatų efektyvaus panaudojimo amoniako emisijai mažinti iš galvijų mėšlo rekomendacijos (vadovas
prof. R. Bleizgys).
Institute aktyviai plėtojama ne tik mokslinė, bet ir konsultacinė veikla šia tematika:
augalų biomasės ir organinių atliekų perdirbimas į biodujas;
inovacijos kietojo biokuro paruošimo technologijose;
atsinaujinančios energijos šaltinių panaudojimas produktų laikymo ir perdirbimo technologijose;
inžinerinių inovacijų diegimas gyvulininkystėje.
Kasmet suorganizuojama keliolika seminarų gamybininkams, perskaitoma daugiau kaip 40
pranešimų įvairiuose seminaruose. Konsultacinė veikla suintensyvėjo vykdant žinių sklaidos
ir inovacijų demonstravimo projektus:
Inžinerinės inovacijos karvių laikymo technologijose (2014–2015);
Perspektyvių vaistinių augalų auginimo ir inovatyvių vaistinės augalinės žaliavos ruošimo
technologijų, naudojant Saulės energiją, sklaida (2011–2014);
Piktžolių terminio naikinimo drėgnuoju vandens garu įrenginio paruošimo bandymams,
bandymų vykdymo, analizės ir priežiūros paslaugos (2010–2013).
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Bulvių laikymo klausimais konsultuoja doc. H. Novošinskas (apie 2006 m.)

Mokslinis darbas yra reikšmingas, kai jo rezultatai viešai skelbiami ir tampa prieinami plačiajai visuomenei. Rezultatus mokslininkai pristato tarptautinei mokslo bendruomenei publikacijose ISI Web of Science, SCOPUS ir kitų tarptautinių bazių leidiniuose, dalyvauja tarptautinėse mokslinėse konferencijose, kartu su tarptautiniais partneriais rengia paraiškas bendriems
moksliniams projektams, juos įgyvendina. Mokslininkai tyrimų rezultatus apibendrina mokslinėse monografijose, vadovėliuose, naujų tyrimų pagrindu rengiamos daktaro disertacijos,
patentuojami techniniai bei technologiniai sprendimai.
Ypač svarbus mokslinių tyrimų rezultatas yra naujų technologijų ir prototipų kūrimas, jų tobulinimas ir diegimas praktikoje:
sukurtas būdas ir įrenginys užtikrinti nenutrūkstamą džioviklio ruošimą džiovinimo metu
naudojant Saulės energiją bei mažinti džioviklio parametrų kaitą. (Patentas LT6069B.
DŽIOVIKLIO RUOŠIMO PANAUDOJANT SAULĖS SPINDULIUOTĖS ENERGIJĄ BŪDAS IR
ĮRENGINYS TAM BŪDUI REALIZUOTI. 2014. Autoriai: A. J. Raila, E. Zvicevičius, H. Novošinskas, A. Čiplienė);
sukurtas piktžolių terminis naikinimo būdas ir įrenginys su šaltų putų apsauga, saugantis
kultūrinius augalus vagutėje nuo sunaikinimo termiškai naikinant piktžoles drėgnuoju
vandens garu. (Patentas LT5620B. TERMINIS PIKTŽOLIŲ NAIKINIMO BŪDAS IR ĮRENGINYS. 2009. Autoriai: A. P. Sirvydas, P. Kerpauskas, R. Čingienė, N. Sabienė, R. Vasinauskienė, R. Staniulienė);
sukurtas mobilus piktžolių terminio naikinimo drėgnuoju vandens garu įrenginys, padidinantis piktžolių terminio naikinimo efektyvumą ir sumažinantis vandens garo (šilumos)
sąnaudas. (Patentas LT55332B. MOBILUS PIKTŽOLIŲ TERMINIO NAIKINIMO ĮRENGINYS.
2008. Autoriai: P. Sirvydas, P. Kerpauskas, A. Stepanas, S. Čekanauskas);
sukurtas sėjos būdas ir įrenginys, kuris sėjos metu profiliuoja dirvos paviršinį sluoksnį taip,
kad jis tiktų ekologiškai naikinant piktžoles naudojant drėgnąjį vandens garą. (Patentas
LT5499B. SĖJOS BŪDAS IR ĮRENGINYS JO ĮVYKDYMUI. 2008. Autoriai: A. P. Sirvydas,
P. Kerpauskas, R. Vasinauskienė, S. Čekanauskas, R. Virbickaitė).
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Tyrimų rezultatai taip pat pristatomi įvairiose parodose.

Parodoje „Ką pasėsi 2013“ pristatoma instituto mokslinė veikla sulaukė LR prezidentės
Dalios Grybauskaitės dėmesio

Pastarasis dešimtmetis į institutą sujungtose katedrose pasižymėjo sėkminga moksline veikla.
Apginta 11 mokslų daktaro disertacijų, parašyti 2 vadovėliai, parengtos ir išleistos 5 monografijos, į kurias sudėta viso mokslui pašvęsto gyvenimo patirtis. Dvi monografijas parašė
prof. A. P. Sirvydas kartu su doc. P. Kerpausku („Augalų energinė apykaita“, 2011; „Terminis
piktžolių naikinimas“, 2012), vieną – prof. J. Bukšnaitis („Kintamosios srovės trifazių elektros
mašinų apvijų elektromagnetinis efektyvumas“, 2007); vieną – prof. A. Raila kartu su prof.
V. Petruševičiumi („Augalininkystės produktų džiovinimas storame nejudančiame sluoksnyje“, 2009); vieną – prof. S. Urbienė („Pieno ir jo sudedamųjų dalių biologinė reikšmė“, 2015).
Didelio visuomenės susidomėjimo sulaukė profesorių Viktoro Petruševičiaus ir Algirdo Railos
parašyta mokslo monografija. Pasak V. Petruševičiaus, „ši knyga atspindi 50 mano veiklos
metų“. Autorių garbei surengtose monografijos pristatymo iškilmėse dalyvavo daug verslo,
žiniasklaidos atstovų bei mokslininkų.
Instituto poveikis regionų ir visos šalies raidai išryškėja per taikomuosius tyrimus, skirtus šiuose regionuose veikla užsiimantiems užsakovams sprendžiant svarbias problemas. Instituto
mokslininkų darbai pastebimi Universitete ir už jo ribų.
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Autorių (prof. A. Railos, prof. V. Pertruševičiaus dešinėje) garbei surengtose monografijos pristatymo iškilmėse dalyvavo ir Universiteto kancleris doc. A. Patašius, rektorius prof. R. Deltuvas, Žemės
ūkio inžinerijos fakulteto dekanas doc. V. Butkus, 2009 m. (nuotrauka iš žurnalo „Mano ūkis“)

Universiteto padėkomis apdovanoti šie mokslininkai:
prof. habil. dr. Sigita Urbienė (2011 m.) – už mokslo studiją „Toksiški junginiai, jų susidarymas aplinkoje ir maiste“.
prof. habil. dr. Algirdas Raila (2009 m.) – už monografiją „Augalininkystės produktų džiovinimas storame nejudančiame sluoksnyje“.
Instituto mokslininkai savo kasdieniu darbu, talentu ištikimai tarnauja Lietuvos kaimui. Jie
perduoda žinias, kad Lietuvos kaimas būtų modernus, jaukus, kad žmonėms jame būtų gera
gyventi. Jų veikla nelieka nepastebėta. 2014 m. Ordinu „Už nuopelnus Lietuvos kaimui”
apdovanotas doc. Kęstutis Navickas (tapęs profesoriumi 2016 m.). Peržvelgęs savo gyvenimą supratau, kad likimą su Universitetu
susiejau ne veltui, visi man padėjo atsiskleisti ir dabar skleisti tai, ką per gyvenimą čia
sužinojau ir išmokau, ką sugebu. Esu dėkingas Universiteto bendruomenei ir mūsų
valstybei, kuri leidžia žmonėms sukurti apie
save tam tikrą lauką. Man teko kurti lauką
iš biomasės, iš energijos, tai pats didžiausias
žavesys ir pats geriausias likimas”, – sakė
K. Navickas.
Apdovanojimus „Už nuopelnus Lietuvos kaimui”, kaip padėką už reikšmingus ir svarbius
darbus, 2011 metais įsteigė ARVI įmonių gru-
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pė, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT), Aleksandro Stulginskio universitetas
(ASU) ir Baltijos agroverslo institutas (BAVI).
Institute sėkmingai užtikrinama mokslo ir studijų vienovė, vykdomos moksliniais tyrimais
grindžiamos studijos. Institute dėstomų studijų dalykų grupės:
termodinamika;
šilumos gamyba ir racionalus naudojimas;
elektros energetika ir inžinerija;
atsinaujinančioji energetika;
automatika ir elektronika;
gyvulininkystės inžinerija;
produktų perdirbimo ir laikymo technologijos, poveikis aplinkai bei kokybės valdymas;
logistikos technika ir technologijos;
biomasės konversija.
Labai daug dėmesio skiriama studijų kokybei gerinti, sistemingai dėstytojai kelia kvalifikaciją Lietuvos ir užsienio mokslo centruose, nuolatos atnaujinama ir modernizuojama mokymo
bazė. Institutas kuruoja tris pirmosios pakopos ir dvi antrosios pakopos studijų programas:
energetikos inžinerija (I pakopa); tvarioji energetika (II pakopa);
atsinaujinančių energijos išteklių inžinerija (I pakopa); biomasės inžinerija (II pakopa);
sumanioji gyvulininkystė (I pakopa).
Studijos Universitete pagal pastarąją programą (sumanioji gyvulininkystė) prasidėjo nuo
2014 metų. Jas paskatino gyvulininkystės specialistų rengimo problema Lietuvoje – visiškai
sutrikęs studentų priėmimas į pirmosios pakopos gyvulininkystės technologijos studijų programą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijoje. Po Aukštojo mokslo
reformos susiformavo nepalankios konkurencinės sąlygos priimant studijuoti šią programą.
Gyvulininkystės specialistai kolegijose visiškai nerengiami. Specialistų trūkumas juntamas
ne tik žemės ūkio verslo struktūrose, bet ir mokslo sektoriuje, nes bakalaurų rengimas yra
pagrindinė magistrų ir doktorantų rengimo sąlyga. Siekiant gerinti padėtį, Nacionalinėje
2014–2020 metų gyvulininkystės sektoriaus plėtros programoje iškeltas vienas iš uždavinių –
„aprūpinti gyvulininkystės ūkius kvalifikuotais specialistais“ rengiant daugiau gyvulininkystės technologijos specialistų, gerinant šių specialistų rengimo finansavimą, didinant vaikų ir
jaunimo susidomėjimą gyvulininkystės veikla.
Kad studijos būtų kokybiškos, institute buvo sustiprinti žmogiškieji ištekliai (dirbti atėjo prof.
Vigilijus Jukna) bei modernizuotos laboratorijos. Norint sudaryti geras sąlygas gyvulininkystės specialistams rengti, bendrovė „Biržų žemtiekimas“, bendradarbiaudama su vokiečių
įmone „GEA Farm Technologies“, įrengė Sumaniosios gyvulininkystės laboratoriją. Laboratorija atidaryta Tarptautinės žemės ūkio parodos „Ką pasėsi… 2015“ metu, ji sulaukė išskirtinio
dėmesio.
„Norint, kad ūkis augtų, reikia investuoti į jauną žmogų per jo žinias. O specialistų poreikis
yra didžiulis”,– sakė Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė.
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Sumaniosios gyvulininkystės laboratorijos atidarymas 2015 m. Simbolinę juostelę perkerpa (iš kairės) ASU rektorius prof. Antanas Maziliauskas, „GEA Farm Technologies“ vadovas Lenkijai ir Baltijos
šalims Piotras Markievičius (Piotr Markiewicz), bendrovės „Biržų žemtiekimas“ vadovas Viktoras
Rinkevičius, Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė ir Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius

Be šios laboratorijos, institute yra dar 16 studijų laboratorijų, aprūpintų modernia, šiuolaikine
įranga:
Elektrotechnikos laboratorija;
Šiluminių matavimų laboratorija;
Termodinamikos laboratorija;
Elektros mašinų ir pavarų laboratorija;
Elektronikos ir elektrinių matavimų laboratorija;
Automatinio valdymo laboratorija;
Elektrinio apšvietimo ir elektros technologijų laboratorija;
Šildymo įrengimų laboratorija;
Šviesotechnikos laboratorija;
Žemės ūkio produktų kokybės tyrimų laboratorija;
Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo tyrimų laboratorija;
Aerodinaminių tyrimų laboratorija;
Ozono tyrimų laboratorija;
Atsinaujinančios energijos technologijų laboratorija;
Ž. ū. produktų laikymo ir perdirbimo technologijų tyrimų laboratorija;
Gyvulininkystės technologijų laboratorija (įrengė Universiteto mecenatas UAB ,,DeLaval“).
Instituto dėstytojų pedagoginė veikla daugelį kartų apdovanota Universitete. Dėstytojai skatinti
už pedagoginę veiklą moralinės paskatos forma. Universiteto studijų metodinių priemonių konkurso laureatais Rektoriaus įsakymu buvo pripažinti ir apdovanoti diplomais daugelis instituto
dėstytojų:
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2014 metais laboratorinio demonstracinio stendo „Sausosios biomasės ir atliekų perdirbimas į biodujas“ autoriai doc. K. Venslauskas, doc. K. Navickas, lekt. V. Župerka ir vyr. lab.
B. Žalys, užėmę II vietą tarp vaizdinių priemonių rengėjų;
2013 metais laboratorinio demonstracinio stendo „Dviejų pakopų biodujų gamybos tyrimo
stendo“ autoriai doc. Kęstutis Venslauskas ir asist. Arvydas Nekrošius, užėmę I vietą tarp
vaizdinių priemonių rengėjų;
2012 metais mokomosios knygos „Biomasės būvio ciklo analizė“ autoriai doc. K. Venslauskas ir doc. K. Navickas, užėmę I vietą tarp metodinių leidinių rengėjų;
2012 metais vaizdinės priemonės „Technologinių procesų automatinio valdymo stendas“
autoriai doc. K. Venslauskas ir lekt. A. Kavolynas, užėmę I vietą tarp vaizdinių priemonių
rengėjų.
Instituto tyrėjai yra tarptautinių konferencijų organizacinių komitetų nariai, tarptautinių
mokslinių žurnalų redkolegijų nariai, tarptautinių projektų ekspertai, tarptautinių organizacijų nariai. Jie dirba įvairių mokslo ir kitų projektų vertinimo komisijų ekspertais, yra
aktyvūs nacionalinių ir tarptautinių organizacijų, vienijančių Europos ir pasaulio universitetus, veikloje. Daug galimybių bendrauti su tarptautine mokslo bendruomene atsiranda dalyvaujant įvairiose tarptautinėse organizacijose. Nariai dalyvauja organizacijų rengiamose
konferencijose, seminaruose, programose, komitetuose. Galima būtų išskirti kelis aktyviausius
mokslininkus:
prof. K. Navickas – Šiaurės šalių mokslininkų sąjungos (NJF) Inžinerijos sekcijos tarybos
narys; Žemės ūkio / Biosistemų inžinerijos studijų tinklo (ERABEE) valdybos narys; Baltijos jūros regiono biomasės energetikos tinklo narys; Šiaurės šalių žemės ūkio mokslininkų
asociacijos narys; Lietuvos energetikų draugijos ,,Mažoji energetika” valdybos pirmininkas; Lietuvos biodujų asociacijos valdybos narys; Inovatyvaus energijos tiekimo – vartojimo klasterio tarybos narys; Biojėgainių vystymo klasterio tarybos narys;
prof. A. Raila – Europos mokslo akademijų konsultacinės tarybos EASAC darbo grupės dėl
biokuro naudojimo ir biologinės įvairovės narys; LMA tikrasis narys, Žemės ūkio inžinerijos sekcijos pirmininkas; Jungtinės doktorantūros KTU, ASU ir LEI Aplinkos inžinerijos ir
kraštotvarkos komiteto narys; LR Žemės ūkio ministerijos Išskirtinės kokybės produktų
Tarybos narys;
prof. V. Jukna – Bulgarijos mokslininkų sąjungos narys; British Society of Animal Science
narys; Zootechnikų sąjungos tarybos narys;
prof. S. Urbienė – LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus Maisto saugos ir kokybės
komisijos pirmininkė;
doc. K. Venslauskas – Šiaurės šalių mokslininkų sąjungos (NJF) Inžinerijos sekcijos narys.
Institutas glaudžiai bendradarbiauja su verslo bei socialiniais partneriais: UAB „Biržų žemtiekimas“ (Universiteto mecenatas), UAB ,,DeLaval‘‘ (Universiteto mecenatas), UAB ,,Vilniaus
energija“, UAB „Manfula“, UAB „Daumantų bioenergija“, UAB „Norvelita“, AB „Kauno grūdai“, UAB „Linas ir viza“, UAB „Dotnuva Baltic“, verslo asociacijomis (Biodujų, Biomasės energetikos, Inžinerinės ekologijos, Daržovių augintojų ir kt.). Įmonės, veiklą vykdančios įvairiose
šalyse, užsako mokslinius tyrimus, kurių rezultatus pritaiko gamyboje ir diegia tarptautiniu
mastu, remia mokslo leidinius bei renginius, mokslininkų stažuotes užsienyje.
Per pastaruosius dešimt metų iš aktyvios mokslinės-pedagoginės veiklos pasitraukė keli iškilūs mokslininkai: prof. habil. dr. V. Petruševičius (atsinaujinančiosios energijos tyrimų pradininkas katedroje); prof. habil. dr. V. Vilimas (mikroklimato formavimo sistemų sultingųjų
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ž. ū. produktų sandėliuose tyrimų pradininkas Lietuvoje), prof. habil. dr. P. A. Sirvydas (tyrė
augalų bioenergetiką, garo panaudojimo technologijas žemės ūkyje), habil. dr. prof. S. A. Urbienė (tyrė pieno ir jo produktų taršą bei maisto saugos gerinimą); prof. habil. dr. I. Šateikis
(tyrė atsinaujinančius energijos šaltinius, šiluminės energijos akumuliavimą), prof. habil. dr.
B. Kavolėlis (tyrė energijos sąnaudų mažinimą gyvulininkystėje), doc. dr. Henrikas Novošinskas (tyrė mikroaplinkos formavimą žemės ūkio ir kitų produktų laikymo ir džiovinimo
technologijose).
2015/2016 m. institute dirbo 5 profesoriai, 6 docentai, 5 lektoriai, 2 asistentai, 4 studijas ir
mokslą aptarnaujantys darbuotojai. Instituto mokslinėje veikloje aktyviai dalyvauja 3 doktorantai.
Profesoriai: Jonas Bukšnaitis, Rolandas Bleizgys, Vigilijus Jukna, Kęstutis Navickas, Algirdas
Raila.
Profesoriai emeritai: Sigita Urbienė, Vladas Vilimas.
Docentai: Jonas Čėsna, Antanas Kavolynas, Gvidas Rutkauskas, Kęstutis Venslauskas, Alfredas
Stašelis, Egidijus Zvicevičius.
Lektoriai (dr.): Indrė Bagdonienė, Aušra Čiplienė, Arvydas Nekrošius, Regina Vasinauskienė.
Lektoriai: Vidmantas Župerka.
Asistentai: Algimantas Šlapkauskas, Tomas Ūksas.
Doktorantai: Vaidas Bartusevičius, Simona Paulikienė, Živilė Černiauskienė.
Studijas ir mokslą aptarnaujantys darbuotojai: referentė Rita Abračinskienė; vyr. laborantas
Jonas Vaivada; laborantė Vilma Naujokienė; laborantas Dainius Valiūnas.
Sėkmingai instituto tolesnei veiklai yra pakankami žmogiškieji ir materialieji ištekliai. Pastaraisiais metais atnaujinta mokslo bei studijų laboratorijų įranga sudaro geras sąlygas sėkmingai plėtoti mokslinius tyrimus ir su jais glaudžiai susijusias studijas. Moksliniai tyrimai
institute orientuoti prioritetinėmis mokslo kryptimis Lietuvoje ir ateities iššūkiams įveikti: kurti ir diegti modernias, išteklius tausojančias ir aplinkos taršą bei klimato kaitą mažinančias
žemės ūkio technologijas, didinant energijos vartojimo efektyvumą bei apsirūpinant energija
iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių.
Dauguma valstybių susiduria su esminiais iššūkiais trijose srityse: energetinė nepriklausomybė, energetikos sektoriaus konkurencingumas bei darnios energetikos sektoriaus plėtra. Tad
ateityje bus labai svarbūs institute atliekami moksliniai tyrimai, užtikrinantys žemės, miškų,
vandens ir maisto sektoriuose vientisumą, kuriant ir diegiant saugias, aplinkai palankias ir
išteklius tausojančias technologijas, gaminant konkurencingus produktus. Tyrimais bus siekiama surasti naujus ir įvertinti esamus energijos šaltinių potencialus, modernizuoti biomasės
žaliavos paruošimą ir perdirbimą, biokuro deginimo technologijas, šildymo technologijas, pritaikant biomasės energetinei konversijai, užtikrinant ekosistemų pusiausvyrą.
Profesorius Rolandas Bleizgys

Literatūra
1.

Lietuvos žemės ūkio universitetas. Žemės ūkio mechanizacijos fakultetas 1946–2006/
sudarytojai J. Brunza, K. Giedra, A. J. Raila. Kaunas, 2006. 338 p.
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JĖGOS IR TRANSPORTO MAŠINŲ INŽINERIJOS
INSTITUTAS
Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutas (toliau JTMII arba Institutas) įkurtas
2012.06.18 rektoriaus įsakymu Nr. 521 sujungus Transporto ir jėgos mašinų katedrą su dalimi
Mechanikos katedros, dalimi Agroinžinerijos instituto mokslininkų bei Mašinų, technologinių
sistemų ir procesų automatinio valdymo laboratorija. Institutas yra šių katedrų mokslinės veiklos bei pedagoginio darbo, gerosios veiklos ir tradicijų tąsa. Instituto direktoriumi išrinktas
prof. S. Slavinskas.
Transporto ir jėgos mašinų instituto ištakos siejasi su Traktorių ir automobilių katedra, kuri
buvo įkurta LŽŪA Žemės ūkio mechanizacijos fakultete 1947 m. ir vos po dvejų metų įkurta
Mašinų remonto katedra (1949 m.).
Svarbiausi šių katedrų virsmo institutu etapai pateikti schemoje.

Į Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutą sujungtų padalinių raidos esminiai etapai
aprašyti Transporto ir jėgos mašinų bei Mašinų gamybos ir serviso katedrų jubiliejiniuose
leidiniuose [1–4].
Katedroms pastarasis dešimtmetis buvo reikšmingas moksline veikla: dviem mokslininkams
(dr. G. Labeckui ir dr. J. Padgurskui) suteikti pedagoginiai profesorių vardai, 2008 m. atliktos
dvi habilitacijos procedūros (dr. J. Padgurskas ir dr. V. Jankauskas), apgintos 8 mokslų daktaro
disertacijos, paskelbta daugiau nei 40 mokslinių straipsnių leidiniuose, turinčiuose citavimo
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indeksą, užpatentuotas naujas techninis sprendimas Lietuvoje ir JAV (Patent US 9,134,214 B2,
Sep. 15. 2015. Device for measuring the influence of friction force on wear characteristics of
a material surface with high frequency loading force / Inventors: J. Padgurskas, A. Andriusis.
2015.09.15, 6 p.).
Instituto misija – vykdyti technologijos mokslo srities transporto inžinerijos, mechanikos inžinerijos, aplinkos inžinerijos ir kitų gretutinių mokslo krypčių mokslinius tyrimus, rengti šių
krypčių pirmos, antros ir trečios studijų pakopų specialistus, skleisti mokslo žinias.
Veiklos tikslai:
plėtoti technologijos mokslo srities transporto inžinerijos, mechanikos inžinerijos, aplinkos
inžinerijos bei kitų gretutinių inžinerijos mokslo krypčių aukšto lygio mokslinius tyrimus ir
eksperimentinę plėtrą, bendradarbiaujant su šalies ir užsienio mokslininkais rengti ir vykdyti bendrus mokslo ir studijų projektus;
vykdyti technologijos mokslų srities transporto inžinerijos, mechanikos inžinerijos bei
aplinkos inžinerijos mokslo krypčių studijas, teikiančias moksliniais tyrimais grindžiamą
šiuolaikinį pažinimo ir technologijų lygį atitinkantį aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ugdyti visapusiškai išsilavinusią, socialiai atsakingą ir kūrybingą asmenybę, siekiančią mokytis visą gyvenimą;
bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, šalies ir užsienio institucijomis, užtikrinti glaudų teorijos ir praktikos ryšį, drauge kurti naujoves, idėjas, skleisti mokslo žinias ir pažangą.
Pagrindinės instituto mokslinės veiklos kryptys: alternatyvių degalų, alyvų ir tepamųjų medžiagų kūrimas bei naudojimo mašinose tyrimai; jėgos ir transporto mašinų dinaminių procesų, ekonominių rodiklių ir poveikio aplinkai tyrimai; mechatroninių sistemų tyrimai; mašinų
hidraulinių sistemų efektyvumo didinimas ir jų matematinis modeliavimas; nanomedžiagų
kūrimas ir tyrimai; tribologiniai procesai mechaninėse ir mechatroninėse sistemose; žemės
ūkio technikos patikimumo tyrimai.
Šiuo metu institutui vadovauja direktorius prof. dr. Stasys Slavinskas, institute dirba 4 profesoriai, 6 docentai, 3 lektoriai, 2 mokslo darbuotojai, 7 studijas ir mokslą aptarnaujantys
darbuotojai. Instituto mokslinėje veikloje aktyviai dalyvauja 9 doktorantai.
Per pastaruosius dešimt metų iš Instituto aktyvios mokslinės-pedagoginės veiklos pasitraukė
keli žinomi mokslininkai: doc. Kazimieras Giedra (darbo kryptis – traktorių dinaminių ir ekonominių parametrų tobulinimas, 9 vadovėlių ir 4 mokomųjų knygų bendraautorius, paskelbęs
per 70 mokslo ir 40 mokslo populiarinimo straipsnių); doc. Pranas Jučas (dėstė chematologijos ir mobiliosios technikos elektros įrenginių kursą, tyrė eksploatacines medžiagas, įkūrė
Chematologijos ir Degalų tyrimo laboratorijas, 21 vadovėlio, mokomųjų knygų bei metodinių
leidinių autorius ir bendraautoris, paskelbė 68 mokslo ir 67 mokslo populiarinimo straipsnius); doc. Stanislovas Tiškevičius (dėstė traktorių ir automobilių bei techninės kūrybos ir
patentologijos dalykus, 13 metų buvo fakulteto prodekanas); Donatas Adamonis (dėstė konstrukcinių medžiagų apdirbimo technologijas, parašė per 35 mokslo ir 30 mokslo populiarinimo, 15 metodinių leidinių, taip pat išradimo autorius, 6 metus vadovavo Ž. ū. Inžinerijos
fakulteto tarybai, buvo Universiteto etikos komisijos narys), Vytautas Gaurys (25 mokslo bei
mokslo populiarinimo publikacijos, 11 metodinių leidinių bendraautoris). Nuo 2006 iki 2009
metų Institute dirbęs Vytautas Vasauskas paskelbė 15 mokslo straipsnių, o su kolegomis suspėjo tapti ir ASU mokslo premijos laureatu 2008 m.
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Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos instituto darbuotojai 2015 m.: iš kairės sėdi doktorantas
G. Reškevičius, profesorius dr. G. Labeckas, doktorantė. I. Kanapkienė, vyr. laborantė J. Kvietkauskienė, direktoriaus referentė D. Petkevičienė, direktorius profesorius dr. S. Slavinskas, profesorius dr.
J. Padgurskas; stovi docentas dr. G. Pupinis, doktorantas V. Kurkauskas, doktorantas R. Skirkus,
mok. meistras S. Andrikaitis, laborantas L. Kazlas, vyr. laborantas V. Bendoravičius, docentas dr.
A. Žunda, jaunesn. mokslo darbuotojas dr. A. Kupčinskas, doktorantas R. Baranauskas, profesorius
dr. V. Jankauskas, docentas dr. R. Kreivaitis, doktorantas E. Katinas, lektorius A. Andriušis, doktorantas I.E. Johns, lektorius dr. K. Laurinaitis, mok. meistras V. Šemeta, docentas dr. A. Janulevičius,
docentas dr. A. Kirka, vyr. laborantas M. Pečiulis, lektorius dr. A. Pauliukas (nuotraukoje nėra

docento dr. R. Rukuižos, doktoranto P. Gurevičiaus, doktorantės D. Metrikaitės)
Liudvikas Jakevičius mokymo meistru, vėliau – laboratorijų vedėju, katedroje dirbo nuo
1964 m. Ruošė sudėtingą įrangą moksliniams tiriamiesiems darbams. Per šį laikotarpį darbo
vietas paliko ir lekt. Gražvydas Gulbinskas, mok. meistrai Vincas Baublys, Petras Skučas.

Studijos
Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos instituto darbuotojai dirba 1–3-ios pakopų Žemės ūkio
mechanikos ir Transporto inžinerijos studijų, taip pat kitose Fakulteto bei universiteto studijų
programose.
Šiandieninė žemės ūkio gamyba neįsivaizduojama be modernių technologijų, žemės ūkio
mašinų ir įrenginių, kurie per paskutinius 50 metų kelis kartus padidino darbo našumą ir
greitį, naudojamų mašinų galią, kartu ir lyginamąsias darbo elementų apkrovas. Toks maši-
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nų galios ir apkrovų didėjimas sumažino mašinų patikimumą, padidino techniką kuriančių
bei ją eksploatuojančių specialistų atsakomybę. Jie privalo išmanyti naudojamos mobilios ir
stacionarios technikos konstrukcijas, darbo principus, žemės ūkio technologijas, jų valdymo
būdus ir priemones. Tam reikia įvairiapusiškų specialistų žinių – mechanikos, informatikos,
elektronikos, mašinų konstrukcijų, gamybos ir kt. technologijų. Institute pirmos studijų pakopos studentams dėstomi šie dalykai: medžiagotyra; medžiagų technologijos; kompiuterizuotas projektavimas; takių kūnų mechanika, mechatronika, vidaus degimo varikliai, transporto
ir jėgos mašinos, tribotechnika; mašinų servisas, mašinų gamybos ir remonto technologijos.
Žemės ūkio mechanikos inžinerijos magistrantams Instituto dėstytojai dėsto konstrukcinių
medžiagų inžineriją; mašinų eksploatacinių savybių teoriją; mašinų techninę diagnostiką;
neišardomų jungčių technologijas; traktorių ir automobilių traukos dinamiką ir bandymus;
tribologiją; vidaus degimo variklių degalų tiekimo ir valdymo teoriją; vidaus degimo variklių
teoriją; mechaninių ir energetinių sistemų patikimumą; mechatroninių sistemų valdymą; žemės ūkio mašinų dinamiką; žemės ūkio technikos hidraulines pavaras.
Transporto mašinų inžinerijos magistrantams Instituto dėstytojai dėsto transporto mašinų dinamiką; inžinerinių sistemų patikimumą; vidaus degimo variklių teoriją; transporto mašinų
bandymus; transporto mašinų sistemų modeliavimą; eismo įvykių rekonstrukciją; automobilių mechatronines sistemas; hibridines transmisijas; transporto mašinų demontavimo ir utilizavimo technologijas.
Reikia paminėti, kad instituto dėstytojai dėsto ne tik Žemės ūkio inžinerijos fakulteto, bet ir
Agronomijos, Ekonomikos ir vadybos, Miškų ir ekologijos fakultetų studentams.

Studentų pratyboms bei moksliniams darbams 2015 m. ASU Mecenatas UAB „Dotnuva Baltic“
Fakultetui padovanojo traktorių Case IH FARMALL 115U PRO

Technologijos mokslų srities, transporto inžinerijos mokslų krypties (03T) doktorantams dėstoma alternatyvioji energetika transporte (prof. S. Slavinskas, prof. G. Labeckas), vidaus degimo
variklių teorija (prof. G. Labeckas), degalų įpurškimo sistemos (prof. S. Slavinskas), transporto
ir jėgos mašinų traukos dinamika ir bandymai bei mašinų eksploatacinių savybių teorija (doc.
A. Janulevičius). Mechanikos inžinerijos mokslų krypties (09T) doktorantams dėstoma tribo-
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logija, mechaninių sistemų patikimumas (prof. J. Padgurskas), paviršių ir dangų inžinerija
(prof. V. Jankauskas).
Į transporto inžinerijos mokslo krypties (03T) jungtinės (VGTU, ASU ir KU) doktorantūros komiteto sudėtį įtraukti šie instituto dėstytojai: prof. S. Slavinskas (nuo 2011 m.), prof. G. Labeckas
(2011–2015 m.) doc. A. Janulevičius (nuo 2015 m.).

Instituto doktorantas T. Mickevičius pristato disertaciją Transporto inžinerijos mokslo krypties (03T)
jungtinės (VGTU, ASU ir KU) doktorantūros komitetui (2015 m.)

Transporto inžinerijos mokslo krypties (03T) jungtinės (VGTU, ASU ir KU) doktorantūros komiteto
posėdis Institute (2015 m.)
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Į Mechanikos inžinerijos mokslo krypties (09T) jungtinės (KTU ir ASU) doktorantūros komiteto
sudėtį įtraukti šie instituto dėstytojai: prof. dr. J. Padgurskas (nuo 2011 m.), prof. dr. V. Jankauskas (nuo 2011 m.).
Institutas palaiko glaudžius ryšius su traktorių gamyklų „Valtra“ „John Deere“, „New Holland“, „Fendt“, „Belarus“ ir kitų firmų atstovais Lietuvoje. Itin aktyviai bendrauja su Vokietijos firmomis „Bosch“, „Festo“, kurioms padedant atnaujinama ir modernizuojama mokymo
bazė, metodinė medžiaga. Automobilių ir jų konstrukcijų mokymo srityje paramą teikia UAB
„Autotoja“.
Tribologijos klausimais Instituto darbuotojai bendrauja su Leveno katalikiškuoju universitetu (Belgija); Džordžijos technologijos institutu (JAV); Tiksliosios mechanikos institutu (Lenkija), Moldovos MA taikomosios fizikos institutu; Hamburgo-Harburgo technikos universitetu (Vokietija); Suceavos universitetu bei Bucharešto politechnikos universitetu (Rumunija);
Fizinių ir technologijos mokslo centro Fizikos ir Chemijos institutais; KTU; LEI; VGTU; VU; su AB
„Radviliškio mašinų gamykla“; UAB „Kauno autotechnika“; UAB „Anykščių varis“; UAB
„AGIKO“; UAB „METEKA“, UAB „Laumetris“, UAB „Vlantana“, UAB „SCT Lubricants“.
Didžiausią paramą institutui teikia firma UAB „Rovaltra“ (generalinis direktorius Universiteto
mecenatas Romualdas Trainaitis): per praėjusį dešimtmetį įrengti du traktorių konstrukcijų
kabinetai (2006 m.), du mašinų serviso kabinetai (2014 m.); aprūpinti kompiuterine ir kt. reikalinga metodine (taip pat ir interaktyvia lenta), kompiuterine, laboratorine, mašinų serviso
įranga.

Mašinų serviso laboratorijos atidarymas (2014 m.)
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Prof. S. Slavinskas supažindina moksleivius su variklio diagnostikos principais (2013 m.)

Didelę paramą institutui teikia UAB „Festo“. Ši įmonė padėjo renovuoti, įrengti ir aprūpinti
mechatronikos kabinetą šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis ir kompiuterine įranga.

Mechatronikos kabineto atidarymas (2014 m.): UAB „Festo“ direktorius R. Kisielius, Universiteto
rektorius prof. A. Maziliauskas, doc. A. Kirka ir kt.
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Instituto laboratorijose gausu mokymo priemonių, pagamintų pagalbinio personalo rankomis. Tai traktorių bei automobilių agregatų pjūviai-maketai, laboratoriniai stendai.
Instituto darbuotojai kasmetiniuose ASU Vasario 16-osios konkursuose vaizdinių metodinių
priemonių kategorijoje dažnai užima prizines vietas:
2006 m. – 1-a vieta skirta A. Kirkai, S. Andrikaičiui ir L. Jakevičiui už „Hidrostatinės pavaros
bandymo stendą“, 2-a vieta – K. Giedrai, A. Janulevičiui bei V. Baubliui už „Automatinės
pavarų dėžės maketą“. 2007 m. – 1-a vieta skirta doc. K. Giedrai ir A. Janulevičiui bei magistrantams N. Budriui ir A. Trinkūnui už „Mobilių traktorių techninių charakteristikų tyrimo
stendą“, 2-a vieta – doc. A. Kirkai už vaizdinę priemonę „Mechatroninė sistema“. 2008 m. 1-a
vieta skirta doc. S. Slavinskui ir mok. m. V. Šemetai už „Purkštukų pralaidumo tyrimo stendą“;
2009 m. 2-a vieta skirta doc. S. Slavinskui ir mok. m. V. Šemetai už „Benzino įpurškimo sistemos darbo rodiklių tikrinimo stendą“; 2010 m. 2-a vieta skirta asist. G. Gulbinskui bei mok.
m. S. Andrikaičiui ir L. Jakevičiui už „Hidraulinį variklio bandymo stendą“; 2011 m. 2-a vieta
skirta lekt. A. Pauliukui bei mok. m. S. Andrikaičiui ir V. Šemetai už „Variklių diagnostikos
mokymo stendą“; 2013 m. 2-a vieta skirta prof. S. Slavinskui ir mok. m. V. Šemetai už „Degalų
įpurškimo tyrimo stendą“; 2015 m. 3-ia vieta skirta prof. S. Slavinskui ir mok. m. V. Šemetai
už „Lamda zondų mokomąjį stendą“.
Vadovėlio „Automobiliai“ autoriams doc. K. Giedrai, A. Kirkai ir S. Slavinskui, už 3-ią vietą
tarp vadovėlių autorių, o doc. P. Jučui už mokomąją knygą „Chematologija“ įteiktas Universiteto padėkos raštas. 2013 m. už mokomąją knygą „Ratinių mašinų teorijos pagrindai“ 2-a
vieta skirta doc. A. Janulevičiui ir doc. G. Pupiniui.

Mokslas
Instituto mokslininkai vykdo technologijos mokslo srities aplinkos inžinerijos (04T), mechanikos inžinerijos (09T), transporto inžinerijos (03T) ir kitų gretutinių mokslo kryp fundamentinius ir taikomuosius tyrimus. Jie dalyvauja nacionalinių ir tarptautinių technologinių platformų, klasterių, mokslo ir technologijų parkų veikloje, plėtoja mokslinius ryšius su šalies
ir užsienio mokslo institucijomis, nacionalinėmis ir tarptautinėmis mokslo organizacijomis,
žinioms imliomis verslo organizacijomis. Biudžetiniai moksliniai tyrimai instituto mokslininkų
vykdomi apimant dvi tematikas:
1. Mobilios technikos energetinių ir ekologinių rodiklių gerinimas (vadovas prof. G. Labeckas,
nariai prof. S. Slavinskas, doc. A. Janulevičius, doc. A. Kirka, doc. G. Pupinis, lekt. A. Pauliukas, lekt. K. Laurinaitis, j. m. d. I. Kanapkienė);
2. Tribologiniai procesai mechaninėse ir mechatroninėse sistemose (vadovas prof. J. Padgurskas, nariai prof. V. Jankauskas, doc. R. Rukuiža, doc. A. Žunda, doc. R. Kreivaitis, lekt. A. Andriušis, j. m. d. A. Kupčinskas).
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Greta biudžetinių mokslinių tyrimų
instituto mokslininkai dalyvauja
nacionaliniuose ir tarptautiniuose
moksliniuose projektuose. Per pastarąjį dešimtmetį vykdyti šie mokslo
projektai:
2015–2016 m. TAP–LB–14–027. Bioskalių tepamųjų medžiagų augalinių
aliejų pagrindu trinties mechanizmų
tyrimas. Vadovas J. Padgurskas (LR
ŠMM ir Baltarusijos VMTK bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje
programa).
2011–2016 m. tarptautinis mokslo
darbuotojų mainų projektas FP7–
PEOPLE–2011 IRSES, „Training and J. Padgursko habilitacijos procedūra: prelegentas diskutuoja su habilitacijos komiteto nariais iš VGTU – nacionacollaboration on material developlinės mokslo premijos laureatu prof. habil. dr. Vladu Vekments and process improvements in
teriu ir prof. habil. dr. Bronislovu Spruogiu (2008 m.)
oil and sugar production“ Oil&Sugar.
J. Padgurskas projekto administratorius Lietuvoje. Finansuoja ES. FP7.
2012–2014 m. mokslininkų grupių projektas „Pjezoelektrinių pavarų tribologinių parametrų
adaptyvaus valdymo metodų kūrimas ir tyrimas“, ASU ir KTU. Finansuoja LMT. Vadovas –
J. Padgurskas, vykdytojai V. Jankauskas, A. Žunda, A. Andriušis ir kt.
2013–2014 m. išradimo „Įrenginys trinties jėgų poveikiui medžiagos paviršiaus nusidėvėjimo
charakteristikoms matuoti“ patentavimas (užsakovas MITA, vadovas prof. J. Padgurskas).
2013–2014 m. išradimo „Pjezoelektrinių variklių kontaktinės zonos diagnozavimo įrenginys“
patentavimas (MITA, vadovas prof. J. Padgurskas).
2014–2015 m. „Alyvų tribologinių savybių ir jų kitimo eksploatacijos metu taikomieji tyrimai“
(UAB „Agrolinija“, vadovas prof. J. Padgurskas).
2014–2015 m. „Plastinių tepamųjų medžiagų bičių vaško pagrindu kūrimas ir vertinimas“
(UAB ,,Wilara“ pagal priemonę „Inočekiai LT“, vadovas prof. J. Padgurskas).
2014–2015 m. „AB „Radviliškio mašinų gamykla“ gaminamų granulių presų OGM–1,5A velenų patikimumo tyrimas“ (AB „Radviliškio mašinų gamykla“ pagal priemonę „Inočekiai LT“,
vadovas doc. A.Žunda).
2014–2015 m. „Darbinių paviršių atsparumo dilimui didinimas naudojant elektrokibirkštinio
ir elektrovibrolankinio dangų sudarymo technologijas“ (UAB „Metalo technologijos“ pagal
priemonę „Inočekiai LT“, vadovas doc. A. Žunda).
2013 m. Mechaninių sistemų tribologinio patikimumo didinimas, panaudojant RVS technologiją (UAB „RVS technologijos“ pagal priemonę „Inočekiai LT“, vadovas prof. J. Padgurskas).
2006–2008 m. tarptautinis mokslo projektas „Investigation on Electrochemically Manufactured Materials and its Tribological Properties Applying them for Micro- and Nanotechnolo-
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gy Products“. Prof. J. Padgurskas vykdytojas, R. Rukuiža projekto administratorius Lietuvoje.
Finansuoja ES INTAS programa.
2008–2010 m. aukštųjų technologijų plėtros projektas „Magnetinių nanodalelių suspensijų
tribosistemoms kūrimas ir tyrimas“, LŽŪU, VU, FTMC Chemijos institutas. Vadovas – J. Padgurskas, vykdytojai V. Jankauskas, A. Žunda, A. Andriušis ir kt.
2006 m. „Energijos tausojimo ir mašinų ilgaamžiškumo tyrimai bei traktorinių agregatų optimizavimo pagrindimas“ (užsakovas ŽŪM, vadovas doc. A. Janulevičius).
2006 m. „Traktorininkų kvalifikacinių reikalavimų bei baigiamųjų egzaminų metodikos parengimas“ (užsakovas ŽŪM, vadovas doc. K. Giedra).
2013–2015 m. Institute podoktorantūrus studijas vykdė KTU dr. Vaidas Bivainis tema „Gaminių pakuočių pažeidžiamumo mechaninių ir trinties jėgų poveikyje, tyrimas“ (vadovas prof.
V. Jankauskas).
Moksliniams tyrimams reikalinga sudėtinga ir tiksli įranga. Nemažai jos gauta iš integruoto
mokslo, studijų ir verslo centro slėnio ,,Nemunas“ projekto, dalis vykdant mokslininkų grupių
projektus, bendradarbiaujant su šalies ir užsienio partneriais. Taip įkurta Mašinų, technologinių sistemų ir procesų automatinio valdymo laboratorija, Tribologijos laboratorija ir Mikroskopijos laboratorija. Mokslinių tyrimų įrangą gaminti padėjo Instituto techniniai darbuotojai
L. Jakevičius, V. Šemeta, L. Kazlas ir kt. Liudvikas Jakevičius Institute sudėtingą įrangą moksliniams tiriamiesiems bei laboratoriniams darbams ruošė ir padėjo juos atlikti beveik 50 metų.

Mokymo meistras Liudvikas Jakevičius rengia stendą moksliniams tyrimams (2010 m.)

Vykdant verslo, mokslo ir studijų slėnio „Nemunas“ programą, Universitete buvo įsteigti atviros prieigos mokslo centrai ir iš esmės pagerinta mokslinių tyrimų ir teikiamų mokslinių paslaugų kokybė. Institute buvo atnaujinta mokslinė įranga Vidaus degimo variklių bandymo,
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Mechatronikos, Traktorių bandymo laboratorijose. Atnaujinus laboratorijas, tyrėjai turi galimybę vykdyti mokslinius tyrimus, taikydami naujausią įrangą, pažangiausias technologijas
ir metodus.
Instituto mokslininkų darbai pastebimi už Universiteto ribų. Universiteto taryba, siekdama
skatinti mokslinę veiklą, yra įsteigusi kasmetines premijas už mokslinę veiklą. Premijų laureatai paskelbiami Vasario 16-osios d. minėjime. Universiteto premijas per pastarąjį dešimtmetį
yra gavę šie instituto mokslininkai:
prof. J. Padgurskas, lekt. A. Andriušis doc. R. Rukuiža, doc. A. Žunda (2012 m., 1-a vieta) –
už mokslo darbų rinkinį „Tribologiniai procesai mechaninėse ir mechatroninėse sistemose“;
doc. R. Kreivaitis (2012 m., jaunojo mokslininko 1-a vieta) – už mokslo darbą „Aplinkai
draugiškų alyvos tribologinių savybių vertinimas“;
doc. A. Janulevičius, doc. G. Pupinis, dokt. A. Juostas, dokt. V. Damanauskas (2010 m. 1-a
vieta) – už mokslo darbų rinkinį „Traktorių galios panaudojimo ir degalų sąnaudų tyrimai
ir optimizavimas“;
prof. G. Labeckas, doc. S. Slavinskas (2009 m. 1-a vieta) – už mokslo darbų rinkinį „Dyzelinio variklio darbo rapsų aliejaus, benzino ir etilo spirito mišiniais tyrimas“;
doc. A. Janulevičius, doc. Kazimieras Giedra, dokt. A. Juostas (2008 m. 1-a vieta) – už mokslo darbų rinkinį „Traktorių dinaminių bei ekonominių rodiklių tyrimai ir optimizavimas“;
prof. J. Padgurskas, doc. V. Jankauskas, doc. V. S. Vasauskas, dokt. R. Kreivaitis (2008 m.
1-a vieta ) – už mokslo darbų rinkinį „Tribologiniai procesai mechaninėse sistemose“.

2012 m. Universiteto mokslo premijos laureatai: A. Andriušis, R. Rukuiža, A. Žunda, J. Padgurskas

Institute veikia Tribologijos laboratorija (vadovas prof. Juozas Padgurskas), kurioje atliekami
aukšto tarptautinio lygio moksliniai mechaninių sistemų tribologiniai (trinties, dilimo, tepimo
veiksnių trinties porose analizės ir tarpusavio sąveikos) tyrimai.
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Institute magistrantūrą baigę studentai, dalyvauja LMA aukštųjų mokyklų studentų mokslinių
darbų konkurse, tampa laureatais: Raimondas Kreivaitis už darbą „Fe-C-Cr-B lydinių atsparumo abrazyviniam dilimui tyrimas” (2007 m.) (vadovas prof. dr. V. Jankauskas), Egidijus
Katinas už darbą „Žemės dirbimo darbo dalių stiprinimas apvirinant kompozicinėmis medžiagomis” (2015 m.) (vadovas prof. dr. V. Jankauskas).
Instituto darbuotojai, dalyvaujantys tematikos „Tribologiniai procesai mechaninėse ir mechatroninėse sistemose“ darbe, kas antri metai (nuo 1999 m.) organizuoja tarptautinę mokslinę konferenciją „BALTTRIB“. Konferencijoje dalyvauja mokslininkai iš įvairių šalių – nuo JAV
iki Japonijos, nuo Suomijos iki Indijos. Plačiau apie konferenciją www.balttrib.info. Konferencija nuolat sulaukia svečių iš Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos, Čekijos, Danijos, Moldovos,
Rusijos, Rumunijos, Vokietijos, Vengrijos, JAV ir kitų šalių.
Instituto darbuotojai, vykdantys mokslinius tyrimus „Mobilios technikos energetinių ir ekologinių rodiklių gerinimas“ kas antri metai nuo 2010 m. organizuoja ir veda tarptautinę mokslinę konferenciją „Mobilioji technika“. Šioje konferencijoje dalyvauja mokslininkai iš daugelio
šalių: Vokietijos, Lenkijos, Latvijos, Rusijos, Gruzijos ir kt. Konferencijos svečiams organizuojami kultūriniai renginiai ir išvykos.

Instituto darbuotojai, dirbantys Tribologijos laboratorijoje (2016 m.)
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Tarptautinės mokslinės konferencijos BALTTRIB-2009 dalyviai (2009 m.)

Konferencijos „Mobilioji technika“ dalyviai (2014 m.)

Pastarasis dešimtmetis institute bei į institutą sujungtuose kolektyvuose buvo reikšmingas
ir rengiant jaunuosius mokslininkus. Ne tik apgintos 8 mokslų daktaro disertacijos, bet dar
devyni doktorantai rengia disertacijas, studijuodami technologijos mokslo srityje mechanikos
inžinerijos (5 doktorantai) ir transporto inžinerijos (4 doktorantai) krypčių doktorantūroje.
Docentas Algirdas Janulevičius
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ŽEMĖS ŪKIO INŽINERIJOS IR SAUGOS INSTITUTAS
2012 m. spalio 8 d. Žemės ūkio inžinerijos fakultete įkurtas Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas sujungiant Profesinės saugos ir inžinerinės vadybos, Žemės ūkio mašinų, dalį
Mechanikos katedros, Agroinžinerijos institutą bei slėnio laboratorijas. Institutui vadovauja
direktorius prof. Dainius Steponavičius.

Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto darbuotojai 2014 m. (iš kairės – į dešinę): laborantas
Arvydas Radžiulis, lekt. dr. Antanas Juostas, doc. dr. Mečys Palšauskas, doc. dr. Antanas Pocius,
prof. dr. Eglė Jotautienė, instituto direktorius prof. dr. Dainius Steponavičius, doc. dr. Rasa Čingienė, studijų išteklių tvarkytoja Nijolė Poškienė, referentė Danutė Gaižiūnienė, vyr. laborantė Birutė
Mankienė, asist. Alvydas Laurinėnas, doc. dr. Gediminas Vilkevičius, prof. dr. Egidijus Šarauskis,
doc. dr. Edvardas Vaiciukevičius, inž. Linas Duoba, doc. dr. Povilas Šniauka, doc. dr. Vidmantas
Butkus, doc. dr. Ričardas Butkus, lekt. Minvydas Liegus, doc. dr. Rolandas Domeika, doc. dr. Algirdas Jasinskas, vyresn. mokslo d. dr. Vytautas Kučinskas, doc. dr. Algimantas Mieldažys, vyr. laborantas Kęstutis Kirka, doc. dr. Antanas Sakalauskas, doc. dr. Remigijus Zinkevičius, mok. meistrė
Daiva Vasiliauskienė, asist. Kristina Vaitauskienė, vyresn. mokslo d. dr. Anicetas Strakšas, doc. dr.
Mindaugas Martinkus, lekt. dr. Gediminas Vasiliauskas, prof. habil. dr. emeritas Liudvikas Špokas,
asist. Ramūnas Mieldažys, doc. dr. Sigitas Petkevičius, dokt. Edvinas Pužauskas, dokt. Laimis Bauša, dokt. Valdas Kiniulis
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Instituto misija – plėtoti technologijos mokslų srities, mechanikos inžinerijos ir aplinkos inžinerijos krypčių, žemės ūkio technikos, žemės ūkio inžinerijos, aplinkos technologijos šakų
bei šių šakų sandūroje su kitų mokslo sričių ir krypčių šakomis mokslinius tyrimus, grindžiant
mokslo žiniomis rengti konkurencingus absolventus, ugdyti mokslininkus, sisteminti ir skleisti
mokslo žinias. Misija įgyvendinama plėtojant mokslinius tyrimus technologijos mokslų srities
(T000) mechanikos inžinerijos (09T), aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos (04T) krypčių ir jų
sandūros su bendrosios inžinerijos studijų krypties saugos inžinerijos (H120) ir aplinkos inžinerijos (H170) studijų šakomis, mokslo laimėjimų ir šių tyrimų pagrindu rengiant ir tobulinant
kvalifikuotus specialistus, ugdant mokslininkus, skleidžiant mokslo žinias.
Šiuo metu Instituto dėstytojų ir mokslo darbuotojų kolektyvą sudaro 3 profesoriai, 1 vyriausiasis mokslinis bendradarbis, 13 docentų, 3 vyresnieji moksliniai bendradarbiai, 6 lektoriai
bei asistentai. Instituto mokymą ir mokslą aptarnaujantį personalą sudaro inžinierius, direktoriaus referentė, vyr. laborantai ir laborantai, studijų išteklių tvarkytoja. Institute studijuoja
9 doktorantai.
Instituto mokslinės veiklos ir vykdomų studijų kryptys:
žemės dirbimo, sėjos, pasėlių priežiūros ir derliaus nuėmimo mašinų darbo procesų analizė bei konstrukcinių ir technologinių parametrų optimizavimas;
tiksliosios žemdirbystės mašinų sistemų tyrimas;
energetinių augalų auginimo, priežiūros, nuėmimo ir paruošimo konversijai technologijų
bei mašinų tyrimai;
žemės ūkio mašinų bei mechanizmų dinaminių charakteristikų tyrimai nustatant optimalius jų darbo parametrus bei tobulinant jų konstrukciją;
aplinkos akustinės taršos tyrimai, sudarant matematinius modelius bei nustatant priemones virpesiams mažinti;
sistemos „žmogus–mašina–aplinka“ tobulinimas gerinant žemės ūkio technikos ir įrenginių operatoriaus saugą ir sveikatą darbe.
Institute dėstomų studijų dalykų grupės:
inžinerinės krypties studijų pagrindų dalykai (mechanika, kompiuterinė grafika);
mechanikos inžinerijos krypties studijų pagrindų dalykai (mašinų ir mechanizmų teorija,
mašinų elementai, kompiuterizuotas projektavimas, kokybės valdymas, matavimų inžinerija, baigtiniai elementai, matematinis modeliavimas);
studijų pagrindų ir specialiojo lavinimo privalomieji dalykai (inžinerijos pagrindai, žemės
ūkio technologijų inžinerija ir mašinos, žemės ūkio technikos konstravimas, dalelės balistika, virpesių panaudojimas);
žmogaus ir aplinkos saugos, profesinės saugos vadybos ir ergonomikos, saugos inžinerijos,
aplinkosaugos inžinerijos, apsaugos nuo elektros, neorganinių atliekų tvarkymo, technikos
ir technologijų komercijos bei jų rinkodaros, techninio aprūpinimo logistikos, technikos
prekybos ir komunalinių įmonių vadybos, kokybės valdymo ir sertifikavimo.
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Studijos
Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas kuruoja pirmos ir antros pakopos žemės ūkio inžinerijos ir vadybos, žemės ūkio mechanikos, bendrosios agroinžinerijos studijų programas.
Instituto dėstytojai dėsto ne tik Žemės ūkio inžinerijos fakulteto, bet ir Agronomijos, Ekonomikos ir vadybos, Miškų ir ekologijos, Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetų nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams. 2014 metais patvirtinta Aleksandro Stulginskio ir Mykolo Romerio
universitetų bendrai parengta pirmos pakopos studijų programa inžinerija ir teisė (technologijos mokslų sritis, bendrosios inžinerijos pagrindinė kryptis, teisės gretutinė kryptis), kuri
nepasiteisino.
Institute studijuoja žemės ūkio mechanikos, žemės ūkio inžinerijos ir vadybos, biomasės inžinerijos studijų programų magistrai ir aplinkos inžinerijos, mechanikos inžinerijos mokslo
krypčių doktorantai. 2015 m. studijuoja 9 doktorantai.
Studentų pasiekimai buvo įvertinti Lietuvos mokslų akademijos aukštųjų mokyklų studentų
mokslinių darbų premijomis:
Inga Ulozevičiūtė už darbą „Stambiastiebių energetinių augalų stiebų ruošimo kurui technologinis vertinimas ir fizikinių-mechaninių savybių nustatymas“ (vadovas vyriaus. m. d.
doc. dr. Algirdas Jasinskas) 2007 m.
Gediminas Vasiliauskas už darbą „Girdimosios informacijos kokybės triukšmingoje aplinkoje tyrimai“ (vadovas prof. dr. Stanislovas Merkevičius) 2009 m.
Gediminas Žebrauskas už darbą „Kombaino CLAAS LEXION 540 C degalų sąnaudų dinamika“ (vadovas prof. dr. Dainius Steponavičius) 2009 m.
Andrius Senkus už darbą „Modernių staklių griebtuvo modalinė analizė“ (vadovė prof.
Eglė Jotautienė) 2013 m.
Instituto dėstytojai nuolat kelia savo pedagoginę-mokslinę kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienio
šalių universitetuose bei įmonėse. Pastaraisiais metais didelė dalis dėstytojų ir mokslo darbuotojų vyko į tarptautines mokslines konferencijas, seminarus, mokslininkų ir gamybininkų
susitikimus, kur buvo keliama profesinė kvalifikacija, įgaunama pedagoginiam ir moksliniam
darbui reikalingų teorinių ir praktinių žinių. Prof. E. Šarauskis stažavosi Vokietijoje „Amazone“ gamyklos praktinių mokymų bazėje (2014) bei JAV, Indianapolyje, Tiksliosios žemdirbystės organizacijoje (2012); prof. E. Jotautienė stažavosi JAV, Kolumbijos universitete, (2014) bei
Lenkijoje, Bialystoko technikos universitete (2015); doc. vyriaus. m. d. A. Jasinskas stažavosi
Ispanijoje, Valensijos politechnikos universitete ir konferencijų centre (2012) Prancūzijoje mokymo kursų bazėje „Caruelle“ gamykloje, Vokietijoje, mokymo kursų bazėje „Krone“, gamykloje Šveicarijoje, Ciuriche ETH universitete; dr. L. Masilionytė – Rusijoje Sankt Peterburgo
Agrofizikos tyrimų institute, Latvijoje, Latvijos žemės ūkio universitete, (2013) bei Vokietijoje,
Braunschweig Julius Kühn žemės ūkio mokslinių tyrimų institute (2013); doktorantė K. Vaitauskienė – Vokietijos Hohenheimo universiteto Žemės ūkio technikos institute (2012); vyresn.
m. d. V. Kučinskas – Vokietijoje Alternatyvios energetikos konsultacijų institute (2013); doc.
A. Pocius – Rusijoje Sankt Peterburgo valstybiniame susisiekimo kelių universitete (2012).
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Daugelis dėstytojų bei mokslinių darbuotojų dalyvavo konferencijose, seminaruose, baigė
profesinius kursus Lietuvoje bei užsienio šalyse.
Siekdami susipažinti su naujausiais mokslo ir technikos laimėjimais, instituto dėstytojai nuolat lanko parodas. 2015 m. lapkričio 9–13 d. instituto dėstytojų grupė lankėsi žemės ūkio
technikos parodoje „Agritechnica-2015“ Vokietijoje, Hanoveryje (A. Jasinskas, E. Jotautienė,
R. Čingienė, E. Šarauskis, V. Butkus, R. Butkus, R. Domeika, R. Zinkevičius, G. Vasiliauskas,
V. Kučinskas) ir susipažino su augalininkystės, derliaus dorojimo ir perdirbimo naujausiomis
technologijomis ir technika, perspektyvia biomasės paruošimo ir naudojimo energetinėms
reikmėms technika. 2013 m. lapkričio 11–15 d. instituto dėstytojų grupė taip pat lankėsi
žemės ūkio technikos parodoje „Agritechnica-2013“ Vokietijoje, Hanoveryje (A. Jasinskas,
A. Sakalauskas, E. Šarauskis, V. Butkus, R. Butkus, R. Domeika, R. Zinkevičius, E. Vaiciukevičius). Vokietijoje, Hanoveryje, vykusioje tarptautinėje žemės ūkio parodoje „EuroTier-2012“
2012 m. lapkričio 13–16 d. E. Šarauskis, V. Kučinskas, R. Čingienė, A. Jasinskas įgijo žinių apie
žemės ūkio technikos naujoves, gyvulininkystėje ir alternatyvioje energetikoje (bioenergetikoje) naudojamą techniką, apie komunalinio ūkio mašinas, technologinių-technikinių sprendimų tendencijas biomasės ruošimo ir naudojimo energetinėms reikmėms. S. Petkevičius
vyko į Hanoverį, Vokietija, 2015 04 12–15 „Integrated industry“ parodą, kurioje susipažino su
inovatyviomis technologijomis.
Instituto dėstytojai ir moksliniai darbuotojai skaito paskaitas įvairių pakopų studentams pagal „Erasmus+“ programą: A. Jasinskas skaitė paskaitas 2014 m. Lenkijoje, Olštyno gyvybės
mokslų universitete, 2015 m. Čekijos Respublikoje, Gyvybės mokslų universitete Prahoje, Latvijos, Žemės ūkio universitete; E. Jotautienė – Bialystoko technikos universitete Lenkijoje,
2015.

Mokymo ir mokslinė bazė
Institute yra dvi Biosistemų inžinerijos, biomasės energetikos ir vandens inžinerijos centro
mokslinės ir paslaugas teikiančios laboratorijos – Progresyvios augalininkystės inžinerijos laboratorija (vadovas prof. D. Steponavičius) ir Technologijų saugos laboratorija (vadovas doc.
R. Butkus).
Progresyvios augalininkystės inžinerijos laboratorijos mokslinės veikos kryptys:
žemės dirbimo, sėjos, pasėlių priežiūros ir derliaus nuėmimo mašinų darbo procesų analizė bei konstrukcinių ir technologinių parametrų optimizavimas;
tiksliosios žemdirbystės mašinų sistemų tyrimas;
energetinių augalų auginimo ir priežiūros, nuėmimo ir paruošimo konversijai technologijų
bei mašinų tyrimai.
Technologijų saugos laboratorijos mokslinės veiklos kryptys:
esamų ir naujai kuriamų biosistemų inžinerijos ir bioenergetikos technologijų, jų sudėtinių
dalių ar jose naudojamų įrenginių saugos tyrimų vertinimas ir tobulinimas;
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profesinės rizikos ir atitikties ES ir Lietuvos norminių dokumentų reikalavimams, žmonių ir
aplinkos saugos požiūriu tyrimas ir vertinimas;
priemonių, mažinančių aplinkos technologinę taršą ir užtikrinančių žmonių saugą, rengimas ir įgyvendinimas.
Institutą sudaro šios mokslinės ir mokomosios laboratorijos bei kabinetai: Aplinkos oro taršos
tyrimo; Aplinkos energetinės taršos tyrimo; Ergonomikos; Apsaugos nuo elektros; Triukšmo ir
virpesių tyrimo; Mašinų elementų; Techninių matavimų; Teorinės mechanikos; Automatizuoto
projektavimo; Mašinų ir mechanizmų dinamikos; Dirvos dirbimo mašinų; Sėjos mašinų; Pasėlių priežiūros mašinų; Derliaus nuėmimo mašinų bei Mašinų bandymų mokomoji laboratorija;
Priešgaisrinės ir civilinės saugos, Ergonomikos, Technikos komercijos ir vadybos kabinetai.
Visose laboratorijose yra mokomieji maketai, stendai, pjūviai, reikiama matavimo aparatūra,
garso, vaizdo aparatūra, multimedijos. Siekiant pagerinti išleidžiamų absolventų ir institute
atliekamų mokslo tiriamųjų darbų kokybę, nuolat atnaujinamos laboratorijos, aprūpinant jas
naujausia technika bei kompiuterine įranga. Tam panaudojamos ir rėmėjų lėšos.

Mokslinė veikla
Instituto darbuotojai dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose. Institute vykdomi bei
vykdyti šie svarbiausi tarptautiniai projektai:
FP7-ERANET-2013-RTD „Information and Communication Technologies and Robotics for
Sustainable Agriculture (ICT-AGRI 2)“. Užsakovas Europos komisija, koordinatorius Styrelsen for Forskning og Innovation (Danija), dalyvauja Belgija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Izraelis, Italija, Latvija, Lietuva, Olandija, Šveicarija, Ispanija,
Turkija, Didžioji Britanija ( 23 partneriai iš 16 šalių, ASU projekto koordinatorius – doc. S.
Petkevičius);
OSHwiki turinio kūrimas: DSS valdymas ir organizavimas, psichosocialinės problemos.
Vadovavimo DSS ir darbuotojų dalyvavimo DSS valdyme tarpkultūriniai skirtumai, (esamos padėties apžvalga), pavojingosios medžiagos. Nacionalinio lygio DSS sistemos. Ergonomika, sveikata, DSS valdymas ir organizavimas, sektoriai ir profesijos bei darbo organizavimas. Koordinatorius – Suomijos profesinės sveikatos institutas, dalyvauja
Suomija, Vokietija, Lenkija, Graikija, Didžioji Britanija, Prancūzija, Ispanija, Italija, Danija, Vengrija, Belgija, Olandija, Lietuva (ASU projekto koordinatorius – doc. G. Vilkevičius).
Institute vykdant mokslinius užsakomuosius darbus dirbta ir pagal sutartis su ūkio subjektais,
Žemės ūkio ministerijos ir kitų subjektų užsakymu. Per paskutiniuosius metus projektams bei
kitiems užsakomiesiems darbams vadovavo prof. E. Šarauskis, vyriaus. m. d. A. Jasinskas,
doc. A. Sakalauskas, doc. R. Zinkevičius, doc. G. Vilkevičius ir kiti. Reikėtų paminėti kai
kurias svarbesnes sutartis:
Daugiamečių žolių ir netradicinių žolinių augalų (drambliažolės, sidos, legėstų, nendrinių
žolių) bei jų mišinių panaudojimas presuoto biokuro gamybai (2013 04 30 iki 2014 12
01), užsakovas NMA prie LR žemės ūkio ministerijos;
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Dirvą, aplinką ir energiją tausojančių žemės dirbimo mašinų technologinių procesų tyrimai
(2012 09 03–2014 12 31), užsakovas LMT;
Tiksliojo ūkininkavimo technologinių procesų įtaka mažinant poveikį aplinkai bei sąnaudas žemės ūkio produkcijai pagaminti (2014 05 19–2015 11 10), užsakovas LR žemės ūkio
ministerija;
Juostinio žemės dirbimo ir sėjos eksperimentinės mašinos technologinių parametrų pagrindimas ir energetinis vertinimas (2014 06 05–2015 12 01), užsakovas NMA prie Žemės ūkio
ministerijos;
Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro klasifikatoriaus papildymas ir išplėtimas (2014 06 18–2014 11 30), užsakovas NMA prie Žemės ūkio ministerijos;
Lauko augalų technologinių parametrų optimizavimas tiksliojoje žemdirbystėje (2013 06
30–2015 07 01) užsakovas Lietuvos žemės ūkio ministerija;
Mokslinių rekomendacijų dėl žemės, maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros taikomųjų
mokslinių tyrimų bei inovacijų plėtros 2014–2020 m. (2013 12 31), užsakovas NMA prie LR
žemės ūkio ministerijos. Partneriai LAMMC, LŽŪKT, Agrarinių ir miškų mokslų institutų
asociacija;
Aplinką ir energiją tausojanti technika žemdirbystėje (2010 02 01 – 2013 01 31), užsakovas
NMA prie LR žemės ūkio ministerijos.
Institute taip pat vykdomi šie moksliniai biudžetiniai tyrimai:
Rizikos veiksnių tyrimai ir mažinimas darbo, visuomeninėje, gyvenamojoje aplinkoje bei
diegiant (kuriant) technologijas (įrenginius, mašinas);
Žemės ūkio mašinų ir mechanizmų dinaminė analizė, konstrukcijų tobulinimas bei matematinis modeliavimas, poveikio aplinkai tyrimas;
Žemės ūkio gamybos atliekų granuliavimo technologinio proceso parametrų modeliavimas ir veiksnių, sąlygojančių produkto savybes, įvertinimas;
Netradicinių energetinių augalų ruošimo ir naudojimo deginti technologinių-techninių
priemonių tyrimas ir technologijų energetinis-aplinkosauginis įvertinimas;
Dirvos paruošimo ir sėklų įterpimo mašinų tausojančiose žemdirbystės sistemose tyrimai;
Tausojančių pasėlių priežiūros technologijų tyrimai;
Javų, rapsų ir kukurūzų derliaus dorojimo savaeigiais kombainais tyrimai.
Pastarasis dešimtmetis institute bei į institutą sujungtose katedrose pasižymėjo sėkminga
moksline veikla. Apgintos 4 mokslų daktaro disertacijos: S. Petkevičius (2008), G. Vasiliauskas
(2012), S. Buragienė (2013), S. Kalinauskaitė (2014). Habilitacines procedūras perėjo S. Merkevičius (2008), E. Jotautienė (2008), E. Šarauskis (2009).
Darbuotojų moksliniai rezultatai patentuoti užsienyje bei Lietuvoje. Patentas Ukrainoje UA
Nr.79352, C2. Bendraautoris: S. Petkevičius, 2007.06.11. Patentas Nr. LT6099 (B). E. Šarauskis; A. Sakalauskas; K. Vaitauskienė; E. Vaiciukevičius; G. Kačinas 29 12 2014.
Instituto dėstytojai kviečiami dirbti ekspertais vertinant mokslinę veiklą Lietuvoje bei užsienyje. Prof. E. Jotautienė LMT, MITA, Gruzijos Šota Rustaveli fondo ekspertė, doc. vyriaus. m. d.,
A. Jasinskas – LMT ekspertas.
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Bendradarbiaujant su užsienio šalių universitetais, vykdoma bendra mokslinė veikla. Bendri
moksliniai rezultatai publikuojami moksliniuose straipsniuose, skaitomi pranešimai konferencijose. Institutas bendradarbiauja su mokslininkais iš Čekijos, Lenkijos, Vokietijos, Jungtinių
Amerikos Valstijų, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos ir kitų šalių universitetų. Bendradarbiaujama ne tik su mokslinėmis institucijomis, bet ir su įmonėmis.

Instituto darbuotojai su vyriaus. moksl. d. A. Pušnovu (Maskvos valstybinis mašinų statybos
universitetas) (2014 m.)

Bendradarbiaujant su kitų institucijų mokslininkais bei plečiant savo mokslinę veiklą, ieškant partnerių projektinėse veiklose, institute rengiamos kasmetinės mokslinės konferencijos
,,Žmogaus ir gamtos sauga‘‘ kartu VDU ir Klaipėdos universitetu. Institute 2013 m. surengta
mokslinė konferencija „Žemės ūkio technologijų inžinerija-2013“. Konferencijose dalyvauja
gausus būrys mokslininkų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio.
Institute po doktorantūros studijų 2 metus (2012 03 01–2014 02 28) ASU stažavosi mokslininkė Laura Masilionytė tema „Inžineriniai, agronominiai ir aplinkosauginiai dėsningumai
žemės dirbimo mašinų, dirvožemio ir augalinės biomasės sąveikos procesuose“, mokslinis
vadovas prof. E. Šarauskis. Tais pačiais metais Kauno technologijos universitete pradėjo podoktorantūrinę stažuotę instituto mokslininkė Aurelija Kemzūraitė (2012 09 03–2014 02 28)
tema „Racionalaus gelsvės perdirbimo procesų kūrimas, taikant kietafazės fermentacijos ir
superkrizinės ekstrakcijos būdus“, vadovas prof. P. R. Venskutonis.
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Buvusių katedrų veikla praėjusiame dešimtmetyje
Profesinės saugos ir inžinerijos vadybos katedra
Katedros ištakos siekia 1966 metus. Lietuvos žemės ūkio akademijoje įkurta Darbo apsaugos
ir praktinio mokymo katedra. Plečiantis katedros veiklos specializacijos sritims, keitėsi ir jos
pavadinimas: 1995–1998 m. – Profesinės saugos ir ekologinės inžinerijos katedra, o nuo 1998
m. – Profesinės saugos ir inžinerijos vadybos katedra. Katedrai 2004–2008 m. vadovavo prof.
J. Deikus, 2008–2012 m. – doc. R. Butkus.

Profesinės saugos ir inžinerijos vadybos katedra 2010 m. (iš kairės): doc. dr. A. Mieldažys, lekt.
dr. R. Čingienė, referentė N. Poškienė, katedros vedėjas doc. dr. R. Butkus, doc. dr. J. Nadzeikienė,
vyr. lab. L. Pocienė; antroje eilėje – doc. dr. G. Vilkevičius, prof. dr. S. Merkevičius, inž. L. Duoba,
asist. R. Mieldažys, lekt. M. Liegus, lekt. dr. A. Šarlauskas, lekt. dr. A. Genutis, lab. A. Radžiulis, lab.
vedėjas J. Širvinskas, asist. A. Laurinėnas, dokt. G. Vasiliauskas

Profesinės saugos ir inžinerijos vadybos katedros misija: gausinti ir skleisti mokslo ir praktines
žinias, vykdyti žmogaus veiklos saugos ir aplinkosaugos krypčių mokslo tyrimus, aktyviai
dalyvauti kuriant Lietuvos kaime žinių visuomenę, propaguojančią socialinės partnerystės,
demokratiškumo, humanizmo ir mokymosi visą gyvenimą idėjas; diegti ir ugdyti būsimiems
žemės, vandens, miškų ar komunalinio ūkio specialistams gebėjimus ne tik organizuoti efek-
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tyvią ir pelningą veiklą ar verslą, bet ir siekti, kad žmogaus sauga, sveikata bei ir aplinkos
apsauga taptų svarbiu veiklos kokybės rodikliu; būti dalykiška ir kompetentinga institucija
visapusiškai sprendžiant saugaus darbo Lietuvos įmonėse ir ūkiuose problemas.
Katedra kuravo žemės ūkio inžinerijos ir vadybos pirmos ir antros pakopos (nuo 1996 m.);
ž. ū. darbų ir aplinkos saugos (spec. prof. studijos) (nuo 2000 m. iki 2005 m.); kaimo komunalinės inžinerijos pirmos pakopos (nuo 2003 m. iki 2011 m.) studijų programas.
Dėstomi bakalauro studijų dalykai: aplinkos, darbų ir civilinė sauga, profesinė rizika ir jos
vertinimas, aplinkosaugos inžinerija, profesinės saugos vadyba ir ergonomikos pagrindai,
fizikinė technologinė aplinkos tarša, kokybės valdymas ir sertifikavimas, technikos ir technologijų rinkodara, profesinės karjeros valdymas ir derybų taktika, komercinė informacija ir
sauga, žmogaus sauga, neorganinių atliekų tvarkymas, pavojingų atliekų tvarkymas, technikos valdymo ir ž. ū. gamybos technologijų praktikos darbai. Magistrantūros studijų programos: saugos inžinerija, ergonomika, aplinkosaugos inžinerija ir vadyba, inžinerinė ekologija,
mašinų ir įrenginių tarptautinė prekyba ir logistika, profesinės rizikos valdymas, technikos ir
technologijų rinkos tyrimai, visuotinė kokybės vadyba, ekstremalių situacijų prognozavimas
ir modeliavimas, vibroakustiniai procesai ir aplinkos triukšmo valdymas, mokslinio tyrimo
metodologija.
Katedra dalyvavo įgyvendinant šalies politiką darbuotojų saugos ir sveikatos ar aplinkos apsaugos srityse, tarptautiniuose bei Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros projektuose,
vykdė LR socialinės apsaugos ir darbo bei Žemės ūkio ministerijų finansuojamus užsakomuosius darbus.
Mokslinio darbo kryptis: sistemos „žmogus–mašina–aplinka“ tobulinimas gerinant žemės
ūkio techniką ir įrenginių operatoriaus saugą ir sveikatą darbe. Rengė kasmetines mokslines
konferencijas ,,Žmogaus ir gamtos sauga‘‘ kartu su VDU Aplinkotyros, Klaipėdos universiteto
Kraštovaizdžio architektūros ir aplinkos planavimo bei buvusia LŽŪU Ekologijos katedromis.
Nuo 2000 m. išleidžiamas konferencijos recenzuojamų mokslinių straipsnių leidinys. Katedroje 1996 metais įkurta Darbo sąlygų tyrimo ir mašinų saugos bandymo laboratorija.
Bendradarbiauta su Valstybinės darbo inspekcijos, Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros Lietuvos punkto renginiuose, atstovauta LŽŪU (ASU) Kauno rajono institucijoms, glaudžiai
bendradarbiauta su Kauno technologijos universiteto Ergonomikos, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Darbo ir gaisrinės saugos bei Aplinkos apsaugos katedromis, AB LYTAGRA
ir kitomis valdžios, mokslo ir verslo institucijomis ar įmonėmis.
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Žemės ūkio mašinų katedra
Žemės ūkio akademijoje Dotnuvoje 1928 metais įkurta Žemės ūkio inžinerijos katedra. Nuo
1946 iki 1970 metų ji vadinosi Žemės ūkio mechanizacijos, 1970–1985 metais – Žemės ūkio
mašinų, 1986–1992 – Žemės ūkio mašinų ir melioracijos, o nuo 1992 metų – vėl Žemės ūkio
mašinų katedra. 2006–2015 m. katedros vedėjais buvo doc. A. Sakalauskas, doc. D. Steponavičius.

Žemės ūkio mašinų katedros darbuotojai 2011 m.: pirmoje eilėje prof. emeritas habil. dr. L.
Špokas, dokt. K. Vaitauskienė, lab. dr. A. Kemzūraitė, dokt. S. Buragienė, kat. ved. refer. D. Gaižiūnienė, mok. m. S. Kačinskytė, dokt. S. Kalinauskaitė, dokt. A. Čiplienė, doc. dr. R. Domeika; antroje
eilėje – dokt. E. Pužauskas, lab. T. Karitonas, doc. dr. R. Zinkevičius, doc. dr. A. Sakalauskas, prof. dr.
E. Šarauskis, lekt. dr. A. Strakšas, doc. dr. E. Vaiciukevičius, doc. dr A. Jasinskas, doc. dr. M. Martinkus, doc. dr. P. Šniauka, lab. ved. K. Kirka, kat. vedėjas doc. dr. D.Steponavičius, doc. dr. V. Butkus,
mok. m. V. Norkaitis

Žemės ūkio mašinų katedros misija – plėtoti technologijos mokslų srities, mechanikos inžinerijos ir aplinkos inžinerijos krypties, žemės ūkio inžinerijos bei aplinkos inžinerijos šakos mokslinius tyrimus, rengti aukštos kvalifikacijos absolventus ir mokslininkus, sisteminti ir skleisti
mokslo žinias.

INSTITUTAI

							

113

Žemės ūkio mašinų katedra nuo 1993 m. kuravo pirmos pakopos programą žemės ūkio produktų gamybos inžinerija, kuri 2014 m. rugsėjo mėn. buvo pateikta išregistruoti. Prieš tai ši
programa vadinosi Žemės ūkio produktų gamybos technologijų inžinerija.
Dėstomi studijų dalykai: studijų pagrindų ir specialiojo lavinimo privalomieji dalykai (inžinerijos pagrindai, žemės ūkio technologijų inžinerija ir mašinos).
Katedroje studijoms ir mokslui skirti specializuoti kabinetai ir laboratorijos: Dirvos dirbimo
mašinų; Sėjos mašinų; Pasėlių priežiūros mašinų; Derliaus nuėmimo mašinų bei Mašinų bandymų mokomoji laboratorija.

Doc. E. Vaiciukevičius, doc. A. Sakalauskas, prof. E. Šarauskis su magistrante R. Baranauskaite
atlieka lauko bandymus (2012 m.)

Mokslinio darbo kryptis: žemės dirbimo, sėjos, pasėlių priežiūros ir derliaus nuėmimo mašinų
darbo procesų analizė bei konstrukcinių ir technologinių parametrų optimizavimas; tiksliosios
žemdirbystės mašinų sistemų tyrimas; energetinių augalų auginimo, priežiūros, nuėmimo ir
paruošimo konversijai technologijų bei mašinų tyrimai.
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Mechanikos katedra
1967 m. buvo įkurta Mašinų detalių katedra, į kurią iš kitų Akademijos padalinių perėjo dirbti
9 dėstytojai ir 2 pagalbinio personalo darbuotojai. Mašinų detalių katedros vedėju tapo doc.
Antanas Talalas. Prabėgo daug laiko, keitėsi katedros pavadinimai: nuo 1985–1992 m. Mašinų detalių ir žemės ūkio transporto ir kėlimo mašinų, 1992–2001 m. Mašinų mechanikos, nuo
2001 m. – Mechanikos katedra. 2006–2015 m. katedros vedėjais buvo prof. habil. dr. Petras
Ilgakojis (1997–2005 m.). 2006 m. – prof. dr. Juozas Padgurskas. 2007–2012 m. doc. dr. Eglė
Jotautienė.

Mechanikos katedra 2009 m. (iš kairės): doc. dr. V. Jankauskas, mok. meistrė D. Vasiliauskienė, doc. dr. V. Vasauskas, referentė B. Mankienė, lekt. dr. M. Palšauskas, katedros vedėja doc. dr.
E. Jotautienė, doc. dr. J. Mikelaitis, doc. dr. D. Adamonis, doc. dr. J. Bozys, lab. vedėjas L. Kazlas, prof.
dr. J. Padgurskas, doc. dr. A. Žunda, mok. meistras P. Skučas, lekt. A. Juodienė, doc. dr. R. Rukuiža,
dokt. A. Kupčinskas, lekt. A. Andriušis, asist. V. Bendaravičius, dokt. R. Kreivaitis ir doc. dr. A. Pocius

Mechanikos katedros misija buvo teikti studentams žinių apie inžinerijos pagrindų dalykus,
inžinerijoje naudojamas medžiagas, mašinų elementus ir mechanizmus, apie projektavimo,
konstravimo bei gamybos metodus ir būdus, šiems veiksniams naudojamas technines priemones ir jų valdymo metodus bei kokybės užtikrinimo principus.
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Katedra kuravo žemės ūkio mechanikos inžinerijos specialybės pirmosios ir antrosios pakopos studijas. Joje ugdytas bendrasis techninis ir bendrasis inžinerinis universitetinis studentų mąstymas, dėstytas pirmosios ir antrosios pakopos studijų fundamentalių dalykų kursas,
specialieji antrosios pakopos studijų krypties dalykai: svarbiausi inžinerinės krypties studijų pagrindų dalykai (mechanika, technikos raida, medžiagotyra ir medžiagų technologijos,
kompiuterinė grafika); pagrindiniai mechanikos inžinerijos krypties studijų pagrindų dalykai
(mašinų ir mechanizmų teorija, mašinų elementai, kompiuterizuotas projektavimas, kokybės
valdymas, matavimų inžinerija, baigtiniai elementai, matematinis modeliavimas); specialieji
studijų krypties dalykai (ž. ū. technikos konstravimas, konstrukcinių medžiagų inžinerija,
dalelės balistika, virpesių panaudojimas). Per paskutinį dešimtmetį Mechanikos katedros
dėstytojai vadovavo daugiau kaip 100 bakalaurų bei magistrų baigiamiesiems darbams, kuriuose nagrinėti mašinų ir mechanizmų kinematikos bei dinamikos, jų konstravimo klausimai;
mašinų patikimumo ir panaudojimo problemos; mašinų gamybos ir remonto technologijos.

Doc. A. Pocius veda Mašinų elementų dalyko laboratorinius darbus Žemės ūkio mechanikos
inžinerijos studijų programos studentams (2012 m.)

Katedros mokslinio darbo kryptis – žemės ūkio mašinų ir mechanizmų dinaminė analizė,
konstrukcijų tobulinimas bei matematinis modeliavimas. 2006–2015 m. pagal ilgalaikes sutartis katedroje buvo sprendžiami Lietuvoje gaminamos žemės ūkio technikos mechanizmų
tobulinimo klausimai: dinaminių veiksnių įtaka trąšų barstomųjų darbo kokybei; mechanizmų balansavimas; mechanizmų skleidžiamas triukšmas. Bendradarbiauta su Kolumbijos universitetu (JAV), Peterburgo žemės ūkio institutu, Sankt Peterburgo valstybiniu susisiekimo
kelių universitetu, Maskvos ekologinės inžinerijos universitetu, KTU, VGTU, LEI, MITA, Gruzijos
Šota Rustaveli fondu, UAB „Bionovus“ , UAB „ Stevila“, Žemės ūkio ministerija, AB ,,Radviliškio mašinų gamykla‘‘, ŽŪB „Tėviškė“ ir kitomis institucijomis.
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Agroinžinerijos instituto (buvęs Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos instituto) ištakos siekia 1952 metus, kai pradėti mokslo tiriamieji darbai Lietuvos MA Fizikos-technikos instituto Žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos sektoriuje. 1956 m. Žemės ūkio
mechanizacijos ir elektrifikacijos sektorius buvo perduotas Žemės ūkio ministerijai ir Raudondvario MTS bazėje (Kauno r.) buvo įkurtas institutas. Moksliniams tiriamiesiems darbams
plėtoti buvo penki padaliniai, kuriuose buvo atliekami traktorių ir žemės ūkio mašinų remonto
ir eksploatacijos, dirvos dirbimo, linų auginimo ir derliaus dorojimo, gyvulininkystės fermų
mechanizavimo, žemės ūkio gamybinių procesų elektrifikavimo, grūdinių kultūrų bei žolių
derliaus nuėmimo, džiovinimo ir valymo mechanizavimo tyrimai. Institutas ilgą laiką buvo
specializuotu Lietuvos Respublikos žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos mokslinių
tyrimų centru.

Žolinių augalų, skirtų energetinėms reikmėms, technologiniai tyrimai (2008 m.)

Atkūrus nepriklausomybę, institutas rengė žemės ūkio gamybos mechanizuotas technologijas
ir technines priemones naujomis ūkininkavimo sąlygomis. 2002 m. institutas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu buvo pertvarkytas į Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės
ūkio inžinerijos institutą, patvirtinant svarbiausias veiklos kryptis: žemės ūkio technologijų
fizinio-mechaninio ir cheminio poveikio aplinkai tyrimus, gamybos procesų, inžinerinių būdų
ir priemonių kūrimo bei optimizavimo; atsinaujinančių energijos šaltinių bei augalinės kilmės produkcijos ir jos atliekų konversijos nemaistinėms medžiagoms gauti tyrimus. Instituto
mokslininkai dalyvavo rengiant Nacionalinę žemės ūkio plėtojimo, Agroserviso plėtojimo, Nacionalinę energijos vartojimo efektyvumo didinimo programas, nacionalinę ilgalaikę žemės
ūkio plėtros strategiją, Žemės ūkio gamybos technologinio ir techninio modernizavimo, Biodegalų gamybos technologijų parengimo ir Lietuvoje gamintinos įrangos programas. Instituto mokslininkai konsultavo ir mokė žemdirbius organizuojamose parodose, konferencijose,
seminaruose, pasitarimuose, kursuose ir profesinėse publikacijose. Naujos sukurtos technologijos bei nauji gaminiai buvo eksponuojami respublikinėse parodose. Instituto mokslininkai
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skaitė paskaitas Universiteto visų pakopų studentams, perduodami naujausias mokslo žinias.
Institute leistas mokslo žurnalas „Žemės ūkio inžinerija“, organizuotos tarptautinės mokslinės
konferencijos. Institutas bendradarbiavo su Lietuvos Respublikos žemės ūkio profilio institutais bei aukštosiomis mokyklomis, konsultavimo tarnyba, taip pat ir su užsienio partneriais –
Čekijos, Lenkijos, Vokietijos, Šveicarijos, Švedijos, Danijos, Suomijos, Rusijos ir Baltarusijos
institutais.
2010 01 01 Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas tapo fakulteto Agroinžinerijos institutu.
Doc. G. Rutkauskas buvo paskutinis Žemės ūkio inžinerijos instituto direktorius. Restruktūrizacijos metu (2012) institutas integravosi į Žemės ūkio inžinerijos fakulteto institutus – didžioji
Agroinžinerijos instituto darbuotojų dalis – į Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutą.

Žemės ūkio inžinerijos instituto (nuo 2011 m. Agroinžinerijos instituto) Raudondvaryje 2009 m.
vykusios tarptautinės mokslinės konferencijos dalyviai

Profesorė Eglė Jotautienė
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Paskutinėmis birželio dienomis visos šalies švietimo įstaigos skaičiuoja per studijų metus nudirbtus darbus, planuoja būsimus ir įsisuka į naujų darbų ratą. Vasaros ir rudens sankirta
labai svarbi ir Aleksandro Stulginskio universitetui. 2015 m. vasarą į gyvenimą išleidęs gausų
žemės ūkio, ekonomikos, miškininkystės, inžinerijos ir vandens ūkio specialistų būrį, rudenį
Universitetas pasitinka su naujų ir energingų jaunuolių būriu. Esu studijų žemės ūkio mechanikos inžinerijos programos antro kurso studentas, aktyviai dalyvaujantis studentų atstovybės
(SA) veikloje.
Pirmoji jaunųjų studentų šventė – pirmakursių stovykla. Iš visų įstojusiųjų ir pretenduojančiųjų pakviečiami pirmi užsiregistravusieji. Pirmakursių stovykla vyksta tris dienas. Nors tai
trumpas laikotarpis, tačiau per šias dienas spėjama daug nuveikti, pamatyti, patirti. Studentų
dienos prasideda gana anksti – apie devintą valandą, o baigiasi vakarėjant. Dienos kruopščiai planuojamos – vyksta komandiniai darbai, žaidimai, įvairūs renginiai, proto mūšiai ir
t. t. Aktyvi diena vainikuojama diskoteka, bendrais stovyklautojų bei jų vadovų (visų fakultetų
SA narių) susipažinimo vakarais... Stovyklos esmė – studentus supažindinti su studijomis Universitete, susirasti naujų draugų, bendraminčių ir, žinoma, susipažinti su studentų atstovybe
bei jos veikla.

Pirmakursių stovykloje (2015 m.)
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Kitas SA organizuojamas renginys – sveikatingumo savaitė. Atstovybė susirenka ir nusprendžia, kokiu būdu studentus paskatinti sveikai gyventi atsisakant žalingų įpročių. Tai prevencijos programa. Studentų asmeninis pavyzdys, bendrabučiuose iškabinti plakatai, skelbimai
skatina sveiką gyvenimo būdą. Na, o studentai dalyvauja įvairiuose sportiniuose renginiuose,
vaišinamasi vaisiais ir kitu sveiku maistu.
Bene reikšmingiausia kiekvienam studentui šventė yra krikštynos. Jas organizuoja visų fakultetų SA nariai. Kaip studentai sako, tai ,,nulio“ tapsmas tikru studentu. Studentų atstovybė
sugalvoja įvairias užduotis, kurias įveikę studentai įgauna teisę būti pakrikštyti. Kiekvienais
metais užduotys būna skirtingos, tačiau visada įdomios bei smagios.

Studentų krikštynų akimirkos (2013 m.)

Galiausiai diena vainikuojama klube. Jame susirenka visi studentai, paruošę saviveiklos programas, atlieka įvairias užduotis bei linksminasi.
Kiekvienais metais fakulteto SA organizuoja komandos mokymus. Jų metu susirenka Fakulteto atstovybės nariai. Susipažįsta, žaidžia komandos formavimo žaidimus, – formuojama darni
bei darbinga komanda.
Dar viena reikšminga SA organizuojama šventė – Šv. Kalėdos. Atstovybės nariai kartu su
persirengusiu Kalėdų seneliu eina sveikinti studentų bei administracijos su dainomis, saldainiais, eilėraščiais, žinoma, ir su gera kalėdine nuotaika. SA organizuoja ir kalėdinę akciją.
Akcijos išvakarėse visi draugiškai susibūrę kepa pyragus, o kitą dieną jais vaišinami Universitete ir bendrabučiuose esantys žmonės, kurie savo ruožtu paaukoja pinigų. Surinktos
lėšos vėliau perduodamos globos institucijoms, kuriose studentai bendrauja su gyventojais,
suteikia jų kasdienybei įvairovės.
Naujais metais prasideda ir nauji darbai, svarbiausias iš jų – išsirinkti naują ŽŪIF SA pirmininką. Pirmiausia išklausoma buvusiojo pirmininko metinė veiklos ataskaita. Paskiriami nauji
studentai į stipendijų skirstymo komisiją ir studijų programų komitetus. Pagaliau keliami ir
išklausomi kandidatai į pirmininko postą ir slaptu balsavimu išrenkamas pirmininkas.
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Fakulteto SA nariai

Na, o belaukiant šiltesnių orų reikia žiemą varyti ir iš ASU kiemo – švenčiame Užgavėnes. Tad
studentų atstovybės nariai susirenka ir kepa blynus, kuriuos vėliau dalina ŽŪIF studentams
ir administracijai.
Karjeros dienos dėka daug studentų inžinierių susiranda praktikos vietas arba pradeda profesinę karjerą. Kartu vyksta žinomas renginys – „Fakultetai ošia“. Jo esmė ta, jog susijungia
trys studentų atstovybės švęsti savo gyvavimo gimtadienį. Tris dienas vyksta sporto rungtys,
orientacinės žaidynės. Trečią dieną šventė užbaigiama klube arba vakaronėje prie laužo.
Gegužės mėnesiui baigiantis, Universitete organizuojama gegužinė, trunkanti savaitę. Tai
Aleksandro Stulginskio universiteto gimtadienis. Jį organizuoti susijungia visi fakultetai ir
studentų atstovybės. Tai vienas iš didžiausių renginių, vykstančių Universitete.
Studentai jėgas išmėgina įvairiose rungtyse, varžybose, kaip antai: virvės traukimo, futbolo,
krepšinio, tinklinio aikštelėse ir daugelyje kitų... Na, o gegužinė vainikuojama koncertu, į kurį
susirenka ne tik Universiteto studentai ir dėstytojai, bet ir svečiai, žinomi žmonės.
Taigi, Universiteto studentų atstovybės bendruomenė kuria ir skleidžia žinias, kad kiekvienas
ASU studentas turėtų visavertę gyvenimo aplinką, galėtų įgyvendinti svajones, atsiskleisti.
Ugdomi lyderiai ir jų gebėjimas kurti, dalintis su kitais žmonėmis žiniomis, veržlumu bei
troškimu nuolat tobulėti.
Žemės ūkio inžinerijos fakulteto SA pirmininkas Gytis Gabalis
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Apie profesorių Antanas Kondrotą

Po karo Lietuvoje iš buvusių LŽŪA profesorių buvo likę tik keletas: Viktoras Ruokis, Antanas
Kondrotas, Tadas Ivanauskas. Kiti gi buvo ištremti į Sibirą ar pasitraukė į Vakarus.
Atkūrus LŽŪA Kaune ir įkūrus Ž. ū. mechanizacijos fakultetą, prof. A. Kondrotas dėstė Žemės
ūkio mašinų kursą ir su kolegomis kūrė Žemės ūkio mašinų katedrą.
Remiantis tuometinių jo bendradarbių pasakojimais, profesorius plūgų bandymo metu prasitarė, kad „rusiškas plienas prastesnis už švedišką“. To pakako, kad jis būtų atleistas iš profesoriaus pareigų kaip politiškai nesubrendęs. Prof. A. Kondrotas kurį tai laiką niekur nedirbo.
Buvo grąžintas į darbą CK (Komunistų partijos centro komiteto) pirmojo sekretoriaus. Antano
Sniečkaus tiesioginiu nurodymu Akademijos vadovams.
Prof. A. Kondrotas buvo A. Sniečkui parašęs laišką, kuriame pabrėžęs, kad „Lietuva nėra tokia
turtinga mokslininkų, kad profesorius laikytų bedarbiais“!
Prof. A. Kondrotas išsiskyrė iš kitų dėstytojų savo solidumu, konkretumu. Pvz., Akademijos
Mokslo taryboje svarstant kokį nors klausimą, jo pasisakymai iš tribūnos buvo taip suformuluoti, kad jis sugebėdavo vienu ar pora sakinių išsakyti esminę nuomonę.
Profesoriaus A. Kondroto racionalią mąstyseną ir elgesį liudija studentų iš kartos į kartą perpasakojimas apie jo sodyboje degantį klojimą. Profesoriaus paskaitos metu studentas pro
langą pamatęs degantį pastatą sušukęs: „Profesoriau, Jūsų klojimas dega – bėgam gesint!“
O profesorius ramiai atsakęs: „Klojimas dega atvira liepsna, ir kol mes nubėgsim, kol susigriebsiu kuo gesinti, tai klojimas jau bus sudegęs, neapsimoka veltui laiko leisti, todėl tęskime
paskaitą!“
Prof. A. Kondrotas, egzaminuodamas studentus, reikalaudavo trumpų ir konkrečių atsakymų.
Pvz., studentas, paklaustas, kaip sureguliuoti akselinės mašinos tarpelį tarp peilio ir atramos,
stropiai aiškina, kad tas tarpelis turi būti 0,1÷0,2 mm. Profesorius perklausia: „O kaip tą
tarpelį išmatuosi?“ Studentas: „Reikia kalibruotų plokštelių“. Profesorius pataria: „Ūkininkai
tai daro paprastai – paima laikraščio skiautelę, perlenkia ir pakiša tarp peilio ir atramos, o pasukus ratą, jei randi vieną skiautelę nudrėkstą, o kita sveika, – tai ir gauni reikalingo dydžio
tarpelį.“ Šiuo jo paaiškinimu naudojausi dirbdamas MTS inžinieriumi kontrolieriu.
Prof. A. Kondrotas nevengdavo ir buitinių patarimų. Jį tiesiog erzindavo studentų noras didžiuotis vos parduotuvėse pasirodžiusiais nailoniniais marškinėliais. Studentams atrodė, kad
ypač madinga vilkėti tokius marškinius einant į šokius ar teatrą. Kaip gi nesipuikuosi, jei
apšvietus tavo apykaklė švyti. Profesorius nuolat aiškino, kad reikia rengtis lietuviško lino
drobelės baltiniais, nes jie sugeria prakaitą ir visapusiškai yra sveikesni. Pats visą gyvenimą
tokius lino drobinius marškinius vilkėjo.
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Tais laikais buvo įprasta pakviesti studentus atlikti mokslinius darbelius. Žemės ūkio mašinų
katedra buvo paskelbusi keletą temų, kurias patyrinėti siūlė studentams. „Gyvulininkystės
fermų mechanizaciją“, kurios vadovu buvo užrašytas prof. A. Kondrotas, pasirinkau aš, nes
mano brolis Juozas su kitais draugais mechanizavo ką tik pastatytą fermą mūsų žemėje, gal
už 50–60 metrų nuo gyvenamojo namo. Kai profesoriaus paklausiau, ką daryti, jis paklausė
„O ką tu nori daryti?“ Paaiškinau, kad nagrinėsiu savo tėviškėje galvijų fermos mechanizaciją
ir gal rasiu ką nors taisytina. Jis tepasakė: „Na ir puiku“.
Profesorius A. Kondrotas sutikdavo dalyvauti visuomeniniuose renginiuose. Mūsų kursas suvažiavo švęsti Akademijos baigimo dešimtmetį. Pakviečiau ateiti. Jam buvo įdomu pažiūrėti,
kaip jo mokiniai inžinieriai atrodo po 10 metų.

Žemės ūkio mechanizacijos specialybės VII laidos susitikimo
akimirka (1967 m.): VII laidos dr. Gvidas Kazlauskas, doc. Petras
Lazauskas, P. Židonis, prof. Antanas Kondrotas, A. Jankūnaitė, prof.
Pranas Svetika, rektorius Jonas Bulovas, rektorius Juozas Tatoris

Docentas Gvidas Kazlauskas
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Profesorius Algimantas Urba

Su Algiu artimiau susibičiuliavome mokslinio darbo dėka. Darbų saugos ir praktinio mokymo katedroje bei Darbo sąlygų gerinimo žemės ūkyje ūkiskaitinėje mokslinėje laboratorijoje buvo
tyrinėjami pavojingi bei kenksmingi aplinkos veiksniai žmogui. Vieno iš tų veiksnių – virpesių
– asas buvo Algis. Jis praktiškai tyrinėjo šienapjovių bei kombainų virpesius, gilinosi į fizikinę
jų prigimtį ir bandė teoriškai tai pagrįsti išvesdamas originalias matematines formules. A.
Urba skaitė pranešimus mūsų organizuotose mokslinėse konferencijose, skelbdavo straipsnius mano redaguojamame mokslo darbų periodiniame leidinyje „Darbų sauga“. Į konferenciją atvykdavo darbų saugos specialistai – mokslininkai iš visos Sovietų Sąjungos. Algimantą supažindinau su virpesių tyrinėtoju – teoretiku profesoriumi Rasliakovu iš Oriolo. Jie
greit rado bendrą kalbą ir ilgą laiką bendravo toliau. Pamenu, kaip Algimantas džiaugdavosi
spausdintais straipsniais.
Akademijos rektorius Jonas Dromantas, žmona profesorė Sigita Urbienė ir draugai ragino
Algimantą mokslo laimėjimus įforminti kaip disertacinį darbą. Jis tai ir padarė. Už tai jam
suteiktas habilituoto daktaro mokslinis laipsnis. Visi šaukėme: „Bravo“. Retkarčiais su Algimantu susėsdavom paplepėti prie kavos puodelio. Jis pasidžiaugdavo vienumoje praleistais
savaitgaliais tėviškėje. Anot jo, būdavo labai smagu atėjus nuo geležinkelio stotelės kelis
kilometrus per šaltį pasikūrenti pečiuką, spragsint malkoms sušilti ir pamastyti apie darbą,
pačią, sūnų, kurti būsimųjų straipsnių turinius.
Paskutiniaisiais darbo metais Algimantas dažnai užtrukdavo pas mane kabinete. Pasikalbėdavome, kad blogėja sveikata, kad kartais sunkoka dirbti su studentais, skaityti paskaitas.
Gal jis buvo ir nelabai patenkintas, kai jam primygtinai siūliau išeiti į pensiją ir savęs neprievartauti, kad profesoriaus pensijos tikrai pakaks normaliai gyventi. Jei bus sveikatos, geriau
kurti, rašyt straipsnius. Po ilgų svarstymų, pritariant šeimai, jis į pensiją išėjo.
Ligai ūmėjant, sveikatai blogėjant, Algimantas gražiai apsirengęs, pasitempęs atėjo į Fakulteto tarybos posėdį ir iš tribūnos pasakė prasmingą kalbą, kuri buvo lyg atsisveikinimas su
fakulteto bendruomene ir bendrai su gyvenimu...
Tai buvo labai vyriška, gražu, ir paskutinis akcentas, įsirėžęs apie Algimantą mano atmintyje.

Docentas Gvidas Kazlauskas
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Profesorius Borisas Šprinkas

Po karo buvo pradėtos atkurti aukštosios mokyklos. Žemės ūkio
akademija iš Dotnuvos, kur buvę rūmai atsitraukiančių vokiečių
buvo susprogdinti, perkelta į Kauną.
Kaip minėta, profesūros buvo likę mažai: dalis ištremta į Sibirą, kiti gi suspėjo pasitraukti į
Vakarus. Sovietiniams okupantams tokia padėtis buvo paranki: galima buvo į Lietuvą siųsti pagalbą specialistais, sustiprinant valdžios ir kitas įstaigas rusakalbiais žmonėmis – taip
okupuojant Pabaltijo tautas iš vidaus, su tolesne įžvalga kuo greičiau surusinti lietuvius, ypač
paveikti jaunimo tautiškumo jausmą (kaip carienės Jakaterinos II laikais: nutautinti ir nukatalikinti).
Į Lietuvos žemės ūkio akademijos Žemės ūkio mechanizacijos fakultetą buvo atsiųsti prof.
Borisas Šprinkas, doc. Fiodoras Gusnicevas, t. m. k. A. K. Rebrejevas. Prof. B. Šrinkas paskiriamas mokslo-mokymo prorektoriumi ir Traktorių- automobilių katedros vedėju. B. Šprinkas
dėstė variklių teorijos kursą.
F. Gusnicevas ėjo dekano pareigas ir dirbo docentu Žemės ūkio mechanizacijos katedroje.
A. K. Rebrejevas, Remonto katedros dėstytojas, dėstė saugumo technikos dalyką. Visi jie tai
darė rusų kalba, kurios dauguma studentų nemokėjo arba mokėjo prastai.
Prof. B. Šprinkas buvo talentingas pedagogas. Jis mokėjo įtaigiai išdėstyti sunkų kursą, kai
kurie paaiškinimai likę atmintyje dešimtmečiams. Pvz., jis aiškino, koks mažas dydis yra molis. Anot jo, jei paimtume vieno kubinio centimetro dydžio dėžutę, pradurtume skylutę ir vis
atkeldami nuo jos pirštą išleistume po vieną molį, tai taip pirštą reiktų kilnoti metų metus...
Profesorius, egzaminuodamas studentus buvo labai tolerantiškas: jei pastebėdavo, kad studentas logiškai mąsto ir šiek tiek orientuojasi kaip inžinierius, rašydavo ketvertą (aštuonetą
dešimties balų sistemoje) ir palinkėdavo sėkmės.
Prof. B. Šprinkas nuoširdžiai ir aktyviai rengė vadinamuosius nacionalinius kadrus. Jam vadovaujant parašė ir apgynė technikos mokslų kandidato (daktaro) disertacijas Eduardas Mačys,
Vytautas Filipavičius, Nikalojus Noskovas, Vytautas Anikevičius, Justas Astrauskas ir kiti – iš
viso daugiau nei 30 žmonių.
Profesorius projektavo mokslo laboratorijas, padėjo įsigyti būtiną mokslinę aparatūrą bei
įrenginius, pvz., galingas čekoslovakiškas generatorius – dinamometras variklių tyrinėjimo
eksperimentams atlikti tebeveikia ir dabar. Variklių su degalų tiekimo ribotuvu bandymus,
doc. V. Filipavičiui vadovaujant, atlikau ir aš, Gvidas Kazlauskas. Traktorių-automobilių katedroje pagrindinė mokslo tematika buvo variklių tobulinimo klausimai.
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Prof. B. Šprinkas buvo puikus oratorius. Bet kokio susirinkimo metu išdroždavo įtaigią kalbą – tik reikėdavo jam einant į tribūną pasufleruoti, kokia tema jis turi šnekėti. Tai buvo tikra
priešingybė profesoriui A. Kondrotui.
Jis gerai žinojo Maskvos ministerijų valdininkų veiklos stilių, jų silpnybes ir tuo sėkmingai
naudojosi spręsdamas Lietuvos žemės ūkio akademijos ir jos darbuotojų reikalus.
Profesorius buvo entuziastingas medžiotojas. Malonus pašnekovas. Lengvai įsigydavo draugų.
Lietuvos TSR valdžia prof. B. Šprinką kviesdavo į pasitarimus ir teigiamai vertino. Rekomendavo Maskvai netgi jį apdovanoti Lenino ordinu, kuris buvo bene reikšmingiausias apdovanojimas tuometinėje Sovietų Sąjungoje.
Maskvoje, po Stalino mirties, valdžios viršūnėse, nežinia, dėl kokių motyvų, buvo nuspręsta
atšaukti į naujai okupuotas Pabaltijo respublikas prisiųstus specialistus pagalbininkus. Tuo
klausimu buvo pasklidę įvairiausių versijų: tai, kada Berija nori užsitikrinti paramą iš respublikų siekiant aukštesnės valdžios, kad jis, šaunuolis, būdamas gruzinas, suprantąs Respublikų norą būti savarankiškesnėms ir kt. Neseniai spaudoje pasirodė slaptas tuometinio vidaus
reikalų ministro L. P. Berijos 1953 m. parašytas raštas TSKP CK (Tarybų Sąjungos Komunistų
partijos centro komitetui) dėl politinės padėties Lietuvos TSR ir kitose Pabaltijo respublikose. Jame Berija išdėsto, kad Lietuvoje pasipriešinimas nesibaigia, nors nurodo skaičius, kiek
liaudies priešų nužudyta, kiek ištremta į Sibirą, kiek pasodinta į kalėjimus ir lagerius. Jis
padaro išvadą, kad lietuvius pykdo ir skatina priešintis Sovietinei valdžiai iš Rusijos (Sovietų
Sąjungos) atsiųsti rusakalbiai „pagalbininkai“, kurių Respublikos valdžios struktūrose yra inkorporuota daugiau nei 50 proc. Jis komitetui rekomenduoja atšaukti tuos „pagalbininkus“ ir
perleisti atsakomybę už padėtį respublikose vietiniams komitetams.
Tuo metu Vilniaus universitete rektoriumi buvo Jonas Bulovas, o LŽŪA rektoriumi – Juozas
Bulovas. Broliai, nors buvo „sicilikai“, tačiau Lietuvos patriotai, ir jie greitai – „urmu“ – atleido
visus rusiškai kalbančius „pagalbininkus“, tarp jų ir profesorių B. Šprinką. B. Šprinkas nenoromis grįžo į Maskvą. Čia, Kaune, jis jau turėjo daug draugų, buvo nuoširdžiai gerbiamas, susitvarkęs buitinius reikalus. Artimiausiai bičiuliavosi su doc. Nikalojumi Noskovu, kuris buvo
labai išsilavinęs žmogus. Mokėjo rusų, lietuvių, lenkų, prancūzų, vokiečių kalbas. Jis turėjo
nuosavą namą Kapsų gatvėje Nr. 22 su nemažu žemės sklypu, kur augo aibės gėlių ir įvairių
krūmų bei medžių. Tuo metu doc. N. Noskovas buvo mane pasikvietęs gyventi pas jį. Padėdavau prižiūrėti sodelį, paruošti stalą vaišėms ir atlikti kitus reikalus.
Profesorius B. Šprinkas dažnokai lankydavosi Lietuvoje. Apsistodavo pas doc. N. Noskovą.
Todėl man buvo proga jį pažinti artimiau. Pas N. Noskovą pietums susirinkdavo kompanija
profesorių: B. Šprinkas, J. Janickis, L. Kaulakis, T. Ivanauskas.
Doc. N. Noskovas mane, tik aspirantą, sodindavo prie stalo kartu su mokslo žinovais, ir jie
priėmė mane kaip jaunesnį draugą. Stengdavausi suprasti jų pokalbius, o kur galėdavau, atsargiai įkišdavau ir savo trigrašį. Daug istorinių ir filosofinių žinių iš jų gavau. Iš profesoriaus
B. Šprinko praktinį patarimą kaip nutraukti stiprų šniūrą sėkmingai taikau ir dabar.
Su profesoriumi B. Šprinku bendraudamas Kaune, o su docentu N. Noskovu – aplankydamas
jį Maskvoje, sužinojau jo autobiografinių paslapčių, kurios skatina dar labiau gerbti šį įdomų
žmogų. Jis Pavolgio vokietis. Tvarkingas ir išsilavinęs.
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B. Šprinkas buvo vienas iš techninės enciklopedijos rengėjų ir redaktorių (dar Lenino laikais).
Anot jo, vieną naktį į butą įsiveržė enkavėdistai (saugumiečiai) ir jį suėmė. Jis buvo kaltinamas sabotažu, kaip sovietinės valdžios kenkėjas, nes atspausdintoje enciklopedijoje laivų
korpusų skaičiavimo formulėje buvo praleistas kablelis. Laimė, buvo surasti jo spaustuvei
pateikti rankraščiai, ir ten tas kablelis buvo. Jį paleido. Jis sakė, kad tikriausiai buvo ištremtas į lagerius techninis raidžių surinkėjas. Prof. B. Šprinkas papasakojo ir apie jo iškvietimą
tiesiai pas Leniną. Posėdžio metu buvo svarstoma, kuo būtų galima pakeisti benziną, nes
jo labai trūko (vyko pilietinis ir kitokie karai). B. Šprinko buvo teiraujamasi, ar spiritu būtų
galima pakeisti benziną, kiek tam reikėtų grūdų ir bulvių... B. Šprinkas prisiminė, kad Leninas aikštingai ir agresyviai vedė tą posėdį. B. Šprinko prisiminimas apie tą vizitą pas Leniną
jam kelia tik neigiamas emocijas. Visgi valdžia suprato, jog valstybei reikalingi inžinieriai ir
apskritai mokyti žmonės, suskubo juos ruošti iš proletariato, nes cariniai inteligentai buvo
išžudyti, pabėgę į užsienį, ar vargo lageriuose. B. Šprinkui išimties tvarka, kaip puikiam specialistui, buvo suteiktas profesoriaus vardas. Jis buvo pakviestas dėstyti Rabfake (Darbininkų
fakultete).
Anot B. Šprinko, iš bemokslio kareivėlio reikėdavo per trejus metus paruošti tarybinį inžinierių. Vienas gabesnis studentas laikydavo egzaminą už visą grupę. Sunkiai suvokiama!
Viešint Maskvoje pas B. Šprinką jau N. Chruščiovo atšilimo laikotarpiu, profesorius papasakojo apie savo brolį, kuris po dvidešimties metų buvo paleistas iš lagerių ir grįžo į Maskvą. Mat
jo brolis prieš prasidedant karui su Vokietija buvo Tarptautinės ekonomikos mokslinio tyrimo
instituto direktorius. Stalinas ištrėmė Pavolgio vokiečius iš savo namų, o kitus – kaltas ar nekaltas – už pakarpos – ir į Sibirą ar Kazachstano platybes. B. Šprinko brolis grįžo iš tų Stalino
lagerių be sveikatos ir laisvėje beišgyveno porą metų.
Vieni iš įsimintiniausių mokytojų: lietuvis-rusas Nikolajus Noskovas ir rusas- vokietis Borisas
Šprinkas – visa esybe, giliai giliai paslėpta, nekentė bolševizmo.
Docentas Gvidas Kazlauskas
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Studentiškų dienų prisiminimai
Mūsų 12-ji inžinierių-mechanikų laida studijavo 1957–1962 metais. Į pirmą kursą, be kandidatų, priimti 125 asmenys. Stojamųjų egzaminų konkursas siekė beveik tris stojančiuosius į
vieną studijų vietą. Fakultetą baigėme 88 inžinieriai, sėkmingai darbavęsi gamyboje, administracinėje, pedagoginėje, mokslinėje srityse. Daugeliui žinomos J. Aleknavičiaus, A. Apynio,
A. Babrausko, M. Česnulevičiaus, S. Imbraso, B. Jašausko, V. Kušlio, J. Liaukonio, L. Mačiokaitės-Janušauskienės, S. Matijoškos, A. Rimo, B. Sarulio, I. Šateikio ir kitų asmenų pavardės.
Mūsų studijų metu fakultetui vadovavo ilgametis jo dekanas doc. J. Dromantas, o jo mokslinių atostogų metu – R. Petrauskas. Dekanas J. Dromantas buvo jaunas, nuoširdus ir reiklus
vadovas. Jis dažnai užsukdavo į bendrųjų paskaitų 5-ąją auditoriją, išbardavo siaurakelnius
stiliagas, juokais pažadėdavo paskaitų praleidinėtojus nuleisti pro auditorijos langą į Daukanto gatvę, patardavo Vėlinių vakarą nesilankyti Vytauto (tada Lenino) prospekto miesto
kapinėse. Mus mokę dėstytojai buvo puikūs dalykų žinovai, pasižymėję originalumu. Pavyzdžiui, prof. A. Kondrotas, skaitęs gyvulininkystės fermų mechanizacijos paskaitą, Kūčių dieną
mus pradžiugino sakydamas: „Kolegos, šiandien tokią dieną jus paleisiu anksčiau“. Kartą
išprašėme profesorių be studijų knygelės priimti grupioką dalyko įskaitos. Patikrinęs studento
žinias, profesorius pasakė: „Gerbiamas kolega, tamsta knygelės neturėjote, bet jos ir nereikėjo“. Pasiruošus egzaminui iš storo gyvulininkystės fermų mechanizacijos vadovėlio (rusų
kalba), reikėjo mokėti paaiškinti ten esančius paveikslus, ir tai buvo nelengva. Doc. S. Lukėnas žemdirbystės ir gyvulininkystės praktikos metu liepė eiti visam pogrupiui paskui arklinę šienapjovę, stebėti jos darbą. Mums sekėsi dėstytoją apgauti – pakaitomis pasislepiant
grupelėmis pailsėti melioracijos griovyje. Ginant žemės ūkio mašinų laboratorinius darbus
būdavo sunkoka suprasti, ar teisingai atsakome į doc. V. Janulevičiaus užduodamą klausimą.
Jis geranoriškai šypsodavosi, žymėdavosi pliusus ir minusus lapelyje ir tik po to paskelbdavo
rezultatą. Meistriškai kreida piešdavo lentoje įvairias schemas doc. K. Tolutis bei doc. V. Babilius. Doc. V. Filipavičius kartą egzamino metu išėjo iš auditorijos, palikdamas mus vienus
ruoštis atsakinėti. Žinoma, lengviau mums nebuvo, nes reikėjo įtikinti docentą turint tvirtų
vidaus degimo variklių teorinių žinių. Prof. A. Jasiulionis, dėstęs mašinų ir mechanizmų teoriją, taip pat apie mašinų detales, egzamino metu be žinių patikrinimo įsitikindavo inžinerine
studento nuovoka. Gilų įspūdį taip pat paliko doc. K. Petrulis, doc. P. Sokas, doc. A. Sirvydas,
doc. A. Talalas, doc. I. Saudargas, doc. S. Vasauskas ir daug kitų dėstytojų.
Svarbus buvo studentų praktinis mokymas. Metalų technologijos praktiką 1958 m. atlikome
Lipecko traktorių gamykloje, pakeliui iš jos Maskvoje aplankėme amerikiečių parodą.
Valdyti traktorius mokėmės Traktorių-automobilių katedros poligone, kurio garaže (daržinėje)
buvo saugomi traktoriai, o trečiame ir ketvirtame kursuose atlikome eksploatacinę ir gamybinę praktikas kolūkiuose ir tarybiniuose ūkiuose.
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Studijų metais buvo daug linksmų ir laimingų dienų. Fakultetas garsėjo meno saviveikla.
Dalyvaudavome ne tik tarpfakultetinėse varžybose, bet koncertuodavome ir išvykose. 1961
metais praktikos metu teko sužinoti, kad jau 1980 m. gyvensime komunizme, bus nemokamas transportas. Tuomet tik vienas kursiokas turėjo senos laidos „Moskvičių“, o kitas „IŽ“
motociklą. Draugovininkai (tvarkos saugotojai) į vykstančius 5-oje auditorijoje šokius ,,savus‘‘
įleisdavo nemokamai. Bendrabutyje gyvenantys studentai turėjo bent du kartus per mėnesį
eiti į pirtį, o lankymosi talonėlius pristatyti bendrabučio tarybai, kuri viešai pažymėdavo apie
tai skelbimų lentoje. Malonu buvo, kai grupės vadovas išleisdavo per spalio ir gegužės šventes vykti namo, nereikėdavo eiti į demonstracijas.
Laimingiausioji man diena – įstojimo į Akademiją. Malonu buvo gauti inžinieriaus-mechaniko
diplomą ir pajusti, kad pats užsidirbsiu pragyvenimui.
Docentas Juozas Eičinas
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Niekas tiksliai neatsakys į klausimą, kiek mūsų kolegų ir bendraminčių per
pastarąjį dešimtmetį paliko Fakultetą ar išėjo Analipin. Visi mūsų kolegos
buvo žmonės su savitais privalumais bei trūkumais, žodžiu, asmenybės...
Vienus prisimename ilgiau ir ryškiau, kiti atmintyje gęsta greičiau...
Giliausią pėdsaką tiek kolegų atmintyje, tiek ir mokslo bei metodinėje veikloje, Fakulteto istorijoje savo darbais palikusių kolegų biografijos bei jų kūrybiniai keliai aprašyti knygose, brošiūrose, tad šiame leidinyje prisiminimų apie
juos nepateikiame.
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Docentas Juozas Čepelė
Juozas Čepelė gimė 1927 m. rugpjūčio 13 d. Leningrade (dabar Sankt Peterburgas). Tėvai buvo aukštaičiai. Tėvas Mykolas
iš Švenčionių apskrities Tverečiaus valsčiaus, o mama Elena –
iš Panevėžio apskrities Smilgių valsčiaus. Tėvai augo daugiavaikėse šeimose, o po santuokos
išvyko gyventi į Sankt Peterburgą, kurio priemiestyje nuomininkų teisėmis dirbo žemę, vertėsi
iš parduodamo pieno ir kitų žemės ūkio gaminių. Rusijoje teko patirti tėvo netektį, tremtį ir
gyvenimą vaikų namuose. 1935 metais su mama, dviem seserimis ir broliu grįžo į Lietuvą ir
apsigyveno pas gimines Seredžiaus valsčiuje, Armeniškių dvare. Čia išmoko kalbėti lietuviškai ir baigė keturmetę pradžios mokyklą. Vėliau mokėsi Seredžiuje, kur baigė penktą ir šeštą
skyrius. Savo prisiminimuose Juozas žavėjosi Seredžiaus apylinkių ir Nemuno krantų grožiu,
žmonių darbštumu ir linksmumu, saviauklos galimybėmis.
Vokiečių okupacijos metais išvyko į Kauną, kur baigė trimetę Kauno 2-ąją valstybinę amatų
mokyklą ir įgijo elektros pameistrio kvalifikaciją. Antrą elektriko diplomą gavo tuo pačiu metu
lankęs Suaugusiųjų instituto Žemesnįjį technikos skyrių. Vėliau studijavo Kauno politechnikume, kuriame teko klausyti matematikų J. Matulionio ir N. Milenskio, mechanikų A. Jasiulionio
ir A. Novodvorskio, elektros mašinų dėstytojo K. Petrulio paskaitų. Šie dėstytojai buvo žinomi
kaip geri savo profesijos žinovai, sugebantys sudominti moksleivius dėstomais dalykais. 1948
metais baigęs technikumą, pradėjo studijas Kauno valstybinio universiteto Elektrotechnikos
fakultete, jį baigė 1953 metais, įgydamas elektromechaniko inžinieriaus diplomą. Tais pačiais
metais vedė gydytoją Liuciją Bulikaitę.
Pirmąja darboviete tapo Respublikinis malūnų pramonės trestas. Čia jam teko vyriausiojo
energetiko pareigos. Tuo metu Lietuvoje prasidėjo labai aktyvus pramonės ir žemės ūkio elektrifikavimo etapas. Gerų specialistų reikėjo visur: gamybiniuose objektuose, projektavimo
institutuose, valdymo įstaigose, aukštosiose mokyklose. Juozui teko papildomai dirbti Kauno
politechnikos institute dėstytoju valandininku, Žemės ūkio statybos, melioracijos ir elektrifikacijos projektavimo institute – projektuotoju. Vėliau šiame institute dirbo vyriausiuoju projektavimo elektriku. Jame per šešerius metus su kolegomis parengė apie 550 įvairių žemės
ūkio objektų projektų.
Dar dirbdamas Malūnų pramonės treste, J. Čepelė pradėjo konstruoti ir tobulinti gamyboje
naudojamas pavaras ir jų valdymo įtaisus. 1958 metais pradėjo savo darbus publikuoti žurnaluose ir laikraščiuose. 1960 metais, nepalikdamas praktinės veiklos, Kauno politechnikos

134
institute pradėjo rengti kandidatinę disertaciją, o 1961 m. buvo priimtas į KPI Mokslinio tyrimo sektorių eiti jaunesniojo mokslinio darbuotojo antraeiles pareigas. Čia dirbdamas padarė
kelis išradimus pagal savo darbo temą, Vilniuje išleido pirmąją mokslinę knygą. Įsitraukė į
visuomeninę veiklą Išradėjų ir racionalizatorių ir Mokslinėje energetinės pramonės draugijose. Pastarojoje laimėjo penkis sąjunginius geriausio mokslinio techninio darbo konkursus,
iš kurių vienas buvo apdovanotas akademiko G. Kržižanovskio premija. Apgynęs disertaciją
1964 metais Minsko politechnikos institute, dar kurį laiką dirbo vyriausiuoju projekto inžinieriumi Respublikiniame vandens ūkio projektavimo institute, kuriame rengė žemės ūkio
elektros tinklų ir technologinių procesų automatizavimo projektus.
1971 metais J. Čepelė buvo pakviestas dirbti vyr. dėstytoju į Lietuvos žemės ūkio akademijos Žemės ūkio elektrifikacijos katedrą. 1976 metais jam buvo suteiktas mokslinis docento
vardas. Jis dėstė elektrifikacijos projektavimo, mokslinių tyrimo pagrindų, elektros pavarų
dalykus. Akademijoje atsirado galimybė perduoti savo sukauptą patirtį ir žinias studentams.
Paskaitas ir pratybas vesdavo su įkvėpimu, naudodamas specifinius kūrybinius metodus, kad
kuo daugiau studentų kūrybiškai dirbtų, kurtų ir išradinėtų. Jis buvo labai darbštus, pareigingas ir reiklus dėstytojas. Nepakęsdavo apsileidusių, vėluojančių ar tingių studentų. Dėl to
kildavo ir konfliktų, tačiau visi absolventai, atvykę į Universitetą po kelerių metų, pripažindavo, kad jis išmokė labai praktiškų ir gyvenime reikalingų dalykų. Pats labai brangino laiką
ir prigalvodavo įvairiausių jo taupymo būdų. Nuolatos vedė užrašus apie įvairius gyvenimo
įvykius, darbus, sudarinėdavo sąrašus daiktų, reikalingų kelionėse ir pan. Laiko švaistymu
laikė girtavimą, rūkymą ir lošimą kortomis. Viską darydavo atkakliai ir niekada neužvilkindavo jokio darbo.
Išradyba buvo mėgstamiausia ir prasmingiausia Juozo Čepelės veikla. Išradimų ir atradimų
komitetui jis pateikė per 200 savo ir su studentais sukurtų išradimų. Su studentais jis parengė
40 išradimų paraiškų. Kūrybine veikla užsiimdavo ne tik savo elektrotechnikos tyrimų srityje,
bet ir kitose – metalurgijos, medienos apdorojimo, skaičiavimo mašinų, siuvimo, paukštininkystės, laivų statybos, karybos ir kitose. Kai kurie kolegos skeptiškai vertino jo „migraciją“ po
įvairias mokslo ir praktinės veiklos sritis. Jis teigė, kad nebūtina būti įvairių sričių specialistu,
kad galėtum stebėti, vertinti ir kurti. Pakanka naudoti tam tikrus pažinimo ir kūrybos metodus. Jis labai domėjosi kūrybos metodikomis ir pats jas rengė. Jis teigė: „Kiekvieną elementą
reikia matyti ne tik tradicinių matmenų, bet ir kintantį, pavyzdžiui, kintamų matmenų, švytuojantį, esantį medžiagos virsmo stadijoje ir t. t. Išradyboje – tai dinamiškumo kūrybinis
veiksmas – principas (objekto charakteristikos turi keistis taip, kad jos būtų optimalios kiekviename darbo etape). Kuriant išradimą, mintis pagal nustatytas taisykles pereina nuo žinomo idealaus galutinio rezultato prie išradybinio uždavinio nežinomo pavienio sprendinio“.
Juozas Čepelė buvo laikomas išradybos idėjų paieškos metodų Lietuvoje pradininku. Jis parengė ir išleido kelis vadovėlius ir metodinius leidinius: „Techninės kūrybos procesas: mokslinė techninė patirtis“ (1975, „Automatizuoto valdymo sistemos ir skaičiavimo technika“
(1980), „Išradybos uždavinių paieškos metodai“ (1990), „Vaizduotės įtaka techninei kūrybai
ir talentingam mąstymui“ (1994), Talentingo mąstymo bruožai“ (1997) ir kt. Labai didžiavosi
savo bičiulyste su žymiu išradėju ir kūrybos teoretiku H. Altšuleriu, kitais rusų ir užsienio išradėjais. Iš daugiau kaip 200 jo parašytų straipsnių apie 50 sudarė publikacijos laikraščiuose ir
populiariuosiuose žurnaluose. Jis skaitė paskaitas ir pranešimus Maskvoje, Leningrade, Taline
ir Rygoje, Sofijoje. Buvo kviečiamas skaityti paskaitų ir vesti praktinių seminarų kitos Lietuvos
aukštosios mokyklos, įmonės, Lietuvos patentologijos institutas, „Žinijos draugija“. Išradybos
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ir kūrybos metodų sklaida buvo labai aktuali jo veiklos sritis. Dar 1963 metais jam buvo
suteiktas Nusipelniusio racionalizatoriaus garbės vardas. Jis buvo išradėjų ir racionalizatorių
draugijos tarybos, prezidiumo, metodinės tarybos nariu.
Juozas Čepelė labai mėgo gamtą, todėl per atostogas stengdavosi pėsčiomis ar valtimi kuo
daugiau apkeliauti ir pamatyti. Turizmą propagavo tarp bendradarbių ir studentų. Savo keliones ir gamtos grožį yra aprašęs keliose knygose: „Vandeniu ir pėsčiomis po Nemuno baseiną:
vadovas po 50 gražiausių ir švariausių vietovių“ (2004), „Vandeniu ir pėsčiomis po Rytų Lietuvą: 19 maršrutų“ (2009). Kita Juozo aistra buvo meninė saviveikla. Dainuoti jis pradėjo dar
vaikystėje, dirbdamas ūkio darbus ar per šventes Dainiškių kaime. Vėliau jis dainavo studentų ir absolventų choruose, šoko ir dainavo folkloro kolektyvuose. Išėjęs į pensiją, nenutraukė
ryšių su Universitetu, domėjosi jo akademiniu gyvenimu ir moksline veikla, rašė prisiminimus
ir išgyveno, kad nespėja visko aprašyti, ką sugalvojęs.
Docentas Juozas Čepelė mirė 2013, eidamas 86 metus. Palaidotas Kauno Panemunės kapinėse
Profesorius Kęstutis Navickas

Docentas
Vytautas Baltuškonis
Gimė 1929 07 13 tuometinio Alytaus apskrities Merkinės valsčiaus Uciekos kaime, ūkininko šeimoje. Turėjo jaunesnes seseris – Emiliją, Aldoną, Marytę ir brolį Algį. Mokėsi Uciekos dvaro
pradinėje mokykloje, 1948 m. baigė Merkinės gimnaziją ir tais pačiais metais įstojo į Vytauto
Didžiojo universitetą, o po dvylikos dienų perėjo mokytis į Lietuvos žemės ūkio akademijos
Žemės ūkio mechanizacijos fakultetą, nes čia studentams buvo mokama stipendija. Fakultetą baigė 1953 m. su pagyrimu, įgijo inžinieriaus-mechaniko kvalifikaciją. Visus penkerius
studijų metus buvo grupės seniūnu, dalyvavo studentų mokslinės draugijos veikloje, buvo
jos pirmininku. Jaunųjų specialistų skirstymo valstybinei komisijai pasiūlius mokytis aspirantūroje, sėkmingai išlaikė konkursinius egzaminus ir tais pačiais metais buvo patvirtintas
LŽŪA Traktorių-automobilių katedros aspirantu. Vadovaujant katedros vedėjui prof. B. Šprinkui, parengė ir 1957 06 18 apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją tema ,,Smulkaus
valymo tepalo filtro DASFO-1 darbo kokybės tyrimas ir tepalo filtracijos įtaka variklio D-35
išsidėvėjimui”.
Būdamas aspirantu, nuo 1954 iki 1956 m. užėmė katedros asistento antraeiles pareigas. Nuo
1957 m. – dėstytojas, nuo 1959 m. – vyresnysis dėstytojas, nuo 1960 m. – einantis docento
pareigas, o 1961 m. jam suteiktas docento vardas.
V. Baltuškonis laikomas darbų saugos dalyko, dėstomo Akademijoje nuo 1960 m., pradininku.
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Įkūrus 1961 m. Mašinų eksploatacijos katedrą, buvo skiriamas joje dirbti. Ž. ū. mechanizacijos fakulteto studentams dėstė degalų ir tepalų dalyką, o Akademijos visų fakultetų studentams – darbų saugą. Jo rūpesčiu buvo įrengta puiki Kuro ir tepalų laboratorija. 1965 m.
išleido mokomąjį leidinį studentams ,,Kuras ir tepalai žemės ūkiui“, 1968 m. vadovėlį ,,Darbo
apsaugos žemės ūkyje pagrindai“. 1966 m. doc. V. Baltuškonis skiriamas dirbti naujai įkurtoje
Darbų saugos ir praktinio mokymo katedroje, kurioje dirbo iki pensijos.
Doc. V. Baltuškonis buvo kūrybingas ir darbštus pedagogas. Jis mokomojo leidinio žemės ūkio
aukštųjų mokyklų studentams ,,Darbo apsauga žemės ūkyje“ sudarytojas ir bendraautoris
(1985 m.), vadovėlio žemės ūkio vidurinių mokyklų žemės ūkio mechanizacijos specialybės
moksleiviams ,,Darbo apsaugos ir priešgaisrinio saugumo žemės ūkyje pagrindai“ autorius
(1978 m.), mokomosios knygos Respublikos aukštųjų mokyklų inžinerinių, žemės ūkio ir medicinos specialybių studentams ,,Darbo apsauga“ bendraautoris (1988 m.). Pedagogine tematika yra paskelbęs per 20 mokomųjų leidinių, metodinių patarimų, programų.
Doc. V. Baltuškonis buvo aktyvus mokslinėje veikloje. Lietuvos žemės ūkio ministerijos užsakymu nuo 1968 m. tyrė nelaimingų atsitikimų priežastis žemės ūkio įmonėse, atliko darbo apsaugos būklės vertinimą Respublikos žemės ūkyje, nagrinėjo darbo apsaugos organizavimo
bei saugių darbo metodų mokymo gerinimo žemės ūkio įmonėse galimybes.. 1973 m. buvo
išleista brošiūra ,,Gamybinio traumatizmo žemės ūkyje apskaita”. Traktorių gamyklų užsakymu tyrė traktorininkų darbo sąlygas, dirbant su oro ir vandens aušinimo sistemas turinčiais
traktoriais. Atliktų tyrimų rezultatus apibendrino žemės ūkio mechanizatoriams bei to meto
saugumo technikos inžinieriams skirtose knygose, brošiūrose, instrukcijose. Iš jų paminėtinos
šios: ,,Saugumo technikos instrukcijos mechanizatoriams, remontuojant žemės ūkio techniką“
(1978 m.); ,,Ką reikia žinoti remontuojant žemės ūkio techniką“ (1981 m.); ,,Traktorininkų
susižeidimai žemės ūkyje“ (1983 m.); ,,Žemės ūkio traktorininkų saugumo technikos tipinė
instrukcija“ (1989 m.); ,,Krovimo darbai žemės ūkyje: tipinė saugumo technikos instrukcija“
(1989 m.) ir kt.
Jis buvo aktyvus visuomenininkas, veiklus administratorius, nuoširdus ir su bendradarbiais,
ir su studentais. Vienu iš atsakingiausių Akademijos gyvenimo laikotarpių, kai ji kėlėsi iš
Kauno į Noreikiškes, doc. V. Baltuškonis buvo išrinktas darbuotojų profesinės sąjungos komiteto pirmininku. Tuomet patyrė didelį psichologinį ir darbo krūvį, nes teko atsakingai spręsti
darbuotojų prašymus dėl buto, automobilio ar sanatorinio kelialapio. Nuo 1972 iki 1993 metų
buvo Žemės ūkio mechanizacijos fakulteto prodekanas, kuravo neakivaizdininkų mokymą.
Jo pastangų dėka pagerėjo studentų neakivaizdininkų pažangumas, sėkmingai studijas per
šį laikotarpį baigė apie 760 absolventų neakivaizdininkų. Daug nuoširdaus darbo įdėjo likviduojant 1979 metais šaltos žiemos sukeltus fakulteto patalpų šildymo sistemos avarijos padarinius. Visi su juo bendravę mokslinių konferencijų ,,Žmogaus ir gamtos sauga‘‘ dalyviai su
dėkingumu prisimena keliones po Dzūkijos kraštą, viešnages jo tėviškėje. Per savo prasmingą
gyvenimą parašė per 30 knygų, brošiūrų, daugiau kaip 60 straipsnių moksline ir pedagogine
tematika. Apie jo asmenį ir atliktus darbus paskelbta per 20 publikacijų.
Doc. V. Baltuškonio veikla buvo daugelį kartų puikiai įvertinta Akademijos Rektoriaus ir Vyriausybės. 1982 m. buvo jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio dėstytojo Garbės vardas, ne
kartą apdovanotas Aukštojo ir specialiojo mokslo ministerijos Garbės ir Padėkos raštais. Jam
per dešimtį kartų buvo pareikštos LŽŪA ir LŽŪU padėkos už gerą pedagoginį ir visuomeninį
darbą.
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Vytautas Baltuškonis buvo rūpestingas ir šeimoje. Su žmona išaugino dvi dukras medikes. Jis
buvo ne tik mokslininkas, pedagogas, inžinierius mechanikas, bet ir įvairių amatų meistras.
Savo rankomis Kaune pastatė, įrengė ir renovavo šeimai gyvenamąjį namą. Tėviškėje įrengė
puikią vasarvietę: suremontavo tėvų namą, pastatė ant upelio kranto pirtelę, o anūkams medyje įrengė pasakų namelį. Buvę kolegos taip pat visada buvo laukiami.

Jis mėgo prižiūrėti bites, grybauti, sveikai gyveno. Jei ir supykdavo, tai kaip dzūkas – tik
trumpam ir be didelių emocijų. Vytauto gyvenimas gali būti pavyzdžiu jo buvusiems studentams, bendradarbiams, jo artimiesiems bei Lietuvos kaimo jaunimui.
Docentas Juozas Eičinas, Docentas Jonas Brundza
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Profesorius habil. dr.
Ramūnas Lionginas Bareišis
Ramūnas Lionginas Bareišis gimė 1939 m. kovo 15 d. Kaune.
1948 m. pradėjo lankyti Kauno Vilijampolės 7-metę mokyklą,
nuo 1952 m. mokėsi Kauno 12-ojoje vidurinėje mokykloje, kurią sėkmingai baigė 1957 m.
1957 m. R. Bareišis įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademijos Žemės ūkio mechanizacijos fakultetą, studijas baigė 1961 m. ir įgijo inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją. Po studijų 2 metus
dirbo Lietuvos mašinų bandymo stoties Kaupiamųjų kultūrų skyriaus inžinieriumi.
1963–1968 studijavo Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos mokslinio tyrimo
instituto (LŽŪMEMTI) aspirantūroje. 1968 m. sėkmingai baigęs studijas, apgynė technikos
mokslų daktaro disertaciją tema „Dirvos priemaišų atskyrimo nuo bulvių technologinio proceso tyrimas“.
R. Bareišis, kaip gabus ir kūrybingas mokslininkas, buvo paliktas toliau dirbti LŽŪMEMTI
Šakniavaisių skyriuje vyresniuoju moksliniu darbuotoju, o nuo 1976 iki 1986 m. paskirtas šio
skyriaus vedėju.
Ilga ir kūrybinga mokslinė veikla 1998 m. vainikuojama habilitaciniu darbu „Smulkių akmenų šalinimo iš dirvų technologijų ir mechanizavimo priemonių pagrindimas“, už kurį jam
buvo suteiktas habilituoto daktaro mokslinis laipsnis. Autorius atliko plačius tyrimus kuriant
smulkių akmenų šalinimo iš dirvų ariamojo sluoksnio mašinų komplektą ir technologiją.
R. Bareišis nagrinėjo ir tiltinių žemdirbystės sistemų ypatumus, jų pritaikymo galimybes gamybinėmis sąlygomis.
Be mokslino tiriamojo darbo, nuo 1998 m. R. Bareišis savo žinias ir patyrimą skleidė dalyvaudamas studijų procese – Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio mašinų katedroje
užėmė profesoriaus pareigas.
Jis yra paskelbęs daugiau kaip 120 mokslinių publikacijų ir įvairių mokslo populiarinimo
straipsnių Lietuvos ir užsienio leidiniuose, buvo daugelio habilitacijos ir doktorantūros komitetų nariu, yra 25 išradimų autorius.
Prof. R. Bareišis aktyviai dalyvavo ir visuomeninėje veikloje, buvo ilgametis Lietuvos žemės
ūkio inžinerijos instituto tarybos narys. Už nuoširdų darbą, aktyvią visuomeninę veiklą apdovanotas įvairių šalies institucijų garbės ir padėkų raštais. Profesorius buvo įvairių sporto šakų
mėgėjas bei didžiulis žvejybos entuziastas ir propaguotojas. Jam buvo suteiktas sportinės
žūklės (kastingo) sporto meistro vardas.
Profesorius buvo mylimas 4 vaikų tėvas ir gerbiamas šeimoje, draugų ir darbo kolektyvuose.
Tačiau 2006 m. nelaimingas atsitikimas pakirto prof. R. Bareišį pačiame darbų, kūrybinių
minčių ir idėjų įkarštyje. Profesorius palaidotas Kaune, Romainių kapinėse.
Vyriaus. m. d. Algirdas Jasinskas, Vyresn. m. d. Vytautas Kučinskas
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Docentas Vytautas Gerulaitis
Visiems – savas
Vytautas Gerulaitis buvo pokario Lietuvos Žemės ūkio akademijos dėstytojas. Jis keturiasdešimt septynerius metus dirbo
Žemės ūkio mašinų katedroje, prisidėdamas prie studijų sąlygų gerinimo, metodinės medžiagos rengimo, daug metų redagavo Akademijos laikraštį Žemės ūkio specialistas. V. Gerulaitis
buvo kuklus, aukštos dvasinės kultūros žmogus.
Asmeninių laimėjimų laipteliais kilo labai pamažu, tačiau katedros kolegos, ypač aspirantai jį labai gerbė. Katedros vedėjas ir Akademijos vadovai V. Gerulaičiui pavesdavo paruošti
svarbių raštų ar sveikinimų tekstus. Vėliau jis tapo pagrindiniu vadovėlių ir mokymo priemonių sudarytoju bei redaktoriumi. Bendradarbiai ir net daug jaunesni kolegos, kreipdamiesi į
Vytautą Gerulaitį, neminėdavo pedagoginio docento vardo, nes jam tai buvo nepriimtina. Jis
visiems buvo geranoriškas, artimas ir savas. V. Gerulaitis dalijo save, kartais pamiršdamas,
kad žmogus, kaip ir šulinys, nėra neišsemiamas.
Bendradarbiai stebėdavosi V. Gerulaičio santūrumu, darbštumu, plataus spektro žinių gilumu.
Apibūdinant žmogaus elgseną, dažnai sakoma, kad obuolys nuo obels netoli nurieda. Tad
Vytauto gerumo pradmenys glūdi šeimos ištakose ir aplinkoje, kuri jį supo vaikystės metais.
Aplinka ir istoriniai įvykiai dažnai turi įtakos žmogaus elgesiui ir likimui.
Vytautas Gerulaitis gimė Vytauto Didžiojo 500-taisiais mirties minėjimo metais – 1930 metų
gegužės 29 d. Vilkijoje. Manoma, kad Vilkijos pavadinimas kilęs iš žodžių junginio vilkų gauja, taip tą kraštą vadino Užnemunės gyventojai, nes jie narsiai gynė savo žemę. Į pietryčius
nuo Vilkijos, ant Jaučakių piliakalnio, stovėjo pilis, kuri trukdė vokiečių riteriams skverbtis link
Kauno. 1383 m. ji visgi buvo sudeginta. Vilkijoje buvo įsteigta pirmoji Lietuvos muitinė prie
Nemuno, kuriuo vyko intensyvus prekių judėjimas iš Vilniaus į Karaliaučių. Nepriklausomoje
Lietuvoje Vilkijoje veikė medžio apdirbimo įmonė, pieninė, prieplauka, mažos krautuvėlės.
Pokariu Vilkija šiek tiek atsigavo, kai 1950–1962 m. tapo rajono centru. Dabar Vilkijos seniūnija priskirta Kauno rajonui.
V. Gerulaičio tėvai turėjo 3 ha ūkelį. Šeimoje augo Vytauto vyresnis brolis Algirdas ir dvi jaunesnės seserys Aldona bei Marija. Marija baigė Kauno medicinos institutą, įgijo ondontologės
specialybę. Ilgą laiką dirbo Kauno Dainavos poliklinikoje. Sesuo Aldona studijavo Žemės ūkio
akademijoje, įgijo agronomės specialybę ir dirbo dėstytoja Vilkijos profesinėje technikos mokykloje.
Išlaikyti šešių asmenų šeimą iš 3 ha žemės lopinėlio buvo nelengva. Todėl tėvas vertėsi privačiu račiaus amatu. Darbo netrūko, nes tuo metu kaime arklių traukiamas vežimas buvo
pagrindinė transporto priemonė. Šeima laikė galvijus ir augino javus duonai ir pašarui. Ūkio
darbus dirbo žmona ir vaikai. Jie anksti išmoko daržų priežiūros, šieno, malkų ruošimo ir kitus
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darbus. Nors ir nedidelis ūkelis, bet rankų darbo visiems užteko. 1945 m. tėvui pavyko įsidarbinti Vilkijos lentpjūvėje staliumi. Motina dirbo Švyturio kolūkyje gyvulių fermoje. Kasdienis
sunkus darbas ir menkas atlygis nesustabdė tėvų ryžto vaikus leisti į mokslus.
1938 m. V. Gerulaitis pradėjo lankyti Vilkijos pradinę mokyklą. Šalyje buvo įtempta padėtis,
nes Vokietija prisijungė Austriją, užėmė Čekoslovakijai priklausanti Sudetų kraštą, o Lenkija
ultimatumu pareikalavo su ja užmegzti diplomatinius santykius. Tuo metu mokykloje prieš
pamokų pradžią dar buvo sukalbama malda, vyko tikybos pamokos, kurios rado atgarsį Vytautui pasiekus vėlyvąją brandą.
1942 m. V. Gerulaitis pradėjo lankyti Vilkijos gimnaziją. Mokslai jam sekėsi gerai, buvo aktyvus literatų būrelio narys, klasės sienlaikraščio redaktorius. 1950 m. birželio 25 d. baigė
Vilkijos vidurinę mokyklą sidabro medaliu (brandos atestato Nr. 000349). Tik rusų kalbos ir
literatūros žinių įvertinimas pažymiu (gerai) sutrukdė jam gauti aukso medalį.
Vytautui įgijus brandos atestatą, brolis Algirdas jau mokėsi Vilniaus valstybiniame V. Kapsuko
vardo universiteto Gamtos mokslų fakultete. Baigęs įgijo biologo-zoologo specialybę. Visą
likusį laiką dirbo Ekologijos institute, pradžioje moksliniu bendradarbiu, o vėliau – laboratorijos vedėju. Seserys Aldona ir Marija dar mokėsi Vilkijos Petro Cvirkos vardo vidurinėje mokykloje. Tėvams išleisti paskutinį ūkio darbų pagalbininką į mokslus nebuvo lengvas sprendimas. 1950-08-15 V. Gerulaitis įteikė Lietuvos žemės ūkio akademijos priėmimo komisijai
pareiškimą studijuoti Žemės ūkio mechanizacijos fakultete. Aukštosios mokyklos pasirinkimą
nulėmė tai, kad ji buvo arčiausiai namų, studentų neėmė į kariuomenę ir pažangiems mokėjo
didesnę stipendiją, palyginus su kitomis aukštosiomis mokyklomis.
Mokslas Vytautui sekėsi gerai. Visą studijų laiką jis gaudavo padidintą stipendiją. Aktyviai
dalyvavo fakulteto ir Akademijos studentų visuomeninių organizacijų veikloje. 1955 m. birželio 17 d. apgynė diplominį projektą Vievio MTS elektriniai įrengimai. Jam buvo įteiktas
rektoriaus J. Tatorio ir dekano J. Dromanto pasirašytas diplomas su pagyrimu. Studijų metu V.
Gerulaitis išlaikė 26 dalykų egzaminus pažymiu labai gerai. Tai buvo Žemės ūkio mechanizacijos fakulteto istorijoje išskirtinis atvejis.
V. Gerulaičio pirmoji ir paskutinioji darbovietė buvo Akademijos Žemės ūkio mechanizacijos,
vėliau pavadinta Žemės ūkio ir melioracijos mašinų ir galiausiai – Žemės ūkio mašinų katedra. 1955 m. liepos 22 d. Akademijos rektoriaus J. Tatorio įsakymu Nr. B-96 V. Gerulaitis nuo
rugpjūčio 1 d. skiriamas Žemės ūkio mechanizacijos katedros asistentu. Jaunam dėstytojui
pavedama vesti laboratorinius darbus. Buvusios Žemės ūkio ekonomikos fakulteto studentės
prisimena, kad dėstytojas buvo drovus, labai geranoriškas, kartais bandydavo būti griežtas,
bet tai trukdavo neilgai.
1956 m. buvo tęsiamas Kazachstano stepių naujų žemių įdirbimas. Derlių padėti nuimti vyko
ir studentų būriai. Akademijos vienam būriui vadovauti Kokčetavo srityje buvo paskirtas asistentas V. Gerulaitis. Darbo sąlygos šiaurinėje Kazachstano dalyje buvo sudėtingos. Rudenį
naktys šaltos, o dienos trumpos. Jauno dėstytojo vadovaujamas būrys sėkmingai dirbo. Vadovas buvo apdovanotas ženkleliu už Naujų žemių įsisavinimą ir Kokčetavo srities vadovybės
Garbės raštu. Akademijoje per 47 darbo metus V. Gerulaičiui pareikštos septynios Rektoriaus
padėkos, jam įteikti penki Garbės raštai. Visasąjunginė aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija jį apdovanojo ženkleliu už Labai gerus rezultatus. Jubiliejų proga V. Gerulaičio
veikla taip pat buvo įvertinama, įteikiant jam skirtingų žinybų Garbės raštus.
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1958 m. birželio 28 d. rektoriaus J. Bulavo įsakymu Nr. 98 V. Gerulaitis, išrinktas konkurso
tvarka, skiriamas penkerių metų kadencijai Žemės ūkio mechanizacijos katedros asistento
pareigoms. Tuo metu šalyje buvo propaguojama kukurūzų sėja kvadratiniu-lizdiniu būdu.
Naujoves įgyvendinti dažniausiai buvo patikima jaunimui. V. Gerulaičiui pavedama mokyti
žemdirbius kukurūzų sėjos ir praktikoje parodyti, kaip tai daryti. Jis pasakodavo, kad sėjamosios noragėlio vožtuvą atidarydavo svirtis, kurią pastumdavo prie matavimo vielos pritvirtinti
skridinėliai–mazgai. Tampyti po lauką apie 100 m ilgio vielą buvo monotoniškas ir sunkus
darbas. Vėliau, ūkių vadovams ir specialistams pakėlus kvalifikaciją, kukurūzai kvadratiniu-lizdiniu būdu, kaip to reikalavo valdžia, buvo sėjami tik prie kelio, o toliau įprasta eiline
sėjamąja.
1959 m. gegužės 16 d. V. Gerulaitis pradėjo aspirantūros studijas. Jo darbo vadovu sutiko
būti katedros vedėjas prof. A. Kondrotas. Tuo metu Fakultete profesorius vienintelis turėjo
teisę vadovauti aspirantams. V. Gerulaitis ėmėsi tyrinėti pupų sėją. 1960 m. aktyvus, lietuvių
kalbą puikiai mokantis aspirantas paskiriamas Akademijos laikraščio Žemės ūkio specialistas redaktoriumi. Jis nebuvo studijavęs lietuvių kalbos, bet iš prigimties jautė kalbos dvasią.
Vilkijos žmonių kalba labai artima Sūduvos krašto tarmei, o ši yra lietuvių bendrinės kalbos
pagrindas. Vytauto Gerulaičio kalbos turtingumui turėjo įtakos šiame krašte gyvenę žymūs
kalbos ir tautosakos žinovai Antanas ir Jonas Juškos.
1961-09-01 rektoriaus J. Bulavo įsakymu V. Gerulaičiui leidžiama Žemės ūkio mechanizacijos
katedroje užimti 0,5 etato asistento pareigas. Moksliniams tyrimams laiko liko vis mažiau.
Darbo vadovo, aspiranto ir katedros bendradarbių patirtis ruošiant disertacijas buvo menka.
Disertantas daug laiko praleido Maskvos bibliotekose, kol pagaliau pagrindė tyrimų objekto
svarbą ir uždavinius. Užtruko ir mokslinių tyrimų stendo gamyba. Laimei, katedroje dirbo
auksinių rankų meistras Kazimieras Grybauskas, kuris sugebėjo iš metalo lauže rastų detalių
pagaminti reikiamą stendą. Be to, tuo metu šalyje pradėjo stigti duonos – kukurūzų ir pupų
auginimo vajus nuslopo. Prioritetas buvo skiriamas javams. Aspirantui paskutiniai studijų
metai visada būna svarbiausi. Tyrimais pavyko nustatyti, kad žiediniai sėjos aparatai yra
geresni už ritininius. Aspirantas stengėsi patobulinti žiedinio sėjos aparato konstrukciją ir
jo darbą įvertinti gamybinėmis sąlygomis, tačiau staigi liga sutrukdė pavasarį vesti lauko
bandymus.
1961 m. Žemės ūkio mechanizacijos fakulteto studentams pradėtas dėstyti melioracijos darbų
mechanizacijos kursas. Katedra vyr. dėstytojui V. Gerulaičiui pavedė skaityti paskaitas ir vesti laboratorinius darbus rusų kalba. Melioracijos darbų mechanizacijos klausimais literatūros buvo
ganėtinai mažai. Mokymo laboratorijos kūrimas, pasirengimas paskaitoms ir laboratoriniams
darbams atėmė daug laiko. Disertacijos rašymą teko atidėti. 1962 m. gegužės 2 d. rektoriaus
Z. Urbono įsakymu Nr. 67 V. Gerulaitis, jau baigęs aspirantūros studijas, skiriamas Žemės ūkio
mechanizacijos katedros asistentu, o nuo rugsėjo 1 d. jam pavedama užimti vyr. dėstytojo
pareigas. Būdamas 33 metų, jis su anglų kalbos dėstytoja Birute Kazokaityje sukūrė šeimą.
Tai buvo labai darni šeima, užauginusi ir į mokslus išleidusi dukterį Audrę ir sūnų Laimį.
Katedroje dirbo labai aktyvus vyr. dėstytojas Saulius Lukėnas, kuris bendradarbius skatindavo artimiau pažinti savo kraštą. Sąlygos tam buvo palankios, nes katedra turėjo sunkvežimį, o
vedėjas prof. A. Kondrotas visada pritarė išvykoms, jeigu susidarydavo bent penki keliautojai.
Dažnai išvykose dalyvaudavo šeimos: žmonos ir vaikai. Vietos visiems užtekdavo. S. Lukėnas
parinkdavo lankytiną vietą, susijusią su Lietuvos istorija ar įžymaus žmogaus veikla. Nuvykus
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V. Gerulaitis, žinodamas, kad bendri pietūs yra neatskiriama išvykos dalis, imdavosi malkų
paieškos ir ugniakuro ruošimo. Darbas jam buvo neatsiejama aktyvaus poilsio dalis. Vėliau,
ilgesnėse išvykose toli už Respublikos ribų, jis dažnai sėdėdavo šalia vairuotojo ir sekdavo kelionės maršrutą, taip išvengdamas nepageidautinų diskusijų ar kitų kelionėse pasitaikančių
linksmybių.
1964 m. Respublikoje labai aktualūs tapo melioracijos darbų mechanizavimo klausimai. Katedros posėdyje buvo nutarta į leidinių planą įtraukti vadovėlį Melioracijos darbų mechanizacija. Jo autoriais patvirtinti doc. V. Janulevičius ir vyr. dėstytojas V. Gerulaitis. 1966 m. planas
buvo patvirtintas. Atsirado galimybė V. Gerulaičiui vadovėlį pristatyti kaip disertaciją, tačiau
vadovėlis turėjo būti parašytas vieno autoriaus. Doc. V. Janulevičius, būdamas geranoriškas,
katedros posėdyje atsisakė būti bendraautoriumi. 1968 m. V. Gerulaičio parengtas vadovėlis Melioracijos darbų mechanizavimas buvo Minties leidykloje atspausdintas ir Žemės ūkio
ministerijos Kadrų ruošimo valdybos leistas naudoti Lietuvos žemės ūkio akademijos Žemės
ūkio mechanizacijos specialybės studentams. Žemės ūkio mechanizacijos katedros posėdžio
(1969-06-12, protokolas Nr. 524) nutarimu jis rekomenduotas Akademijos mokslo taryboje
ginti (kaip disertacija). 1969 m. gruodžio 23 d. vadovėlis-disertacija Akademijos taryboje
buvo sėkmingai apgintas, ir 1970-06-05 Sąjungos Aukštojo ir vidurinio specialiojo mokslo
ministerijos Aukštoji atestacinė komisija išdavė technikos mokslų kandidato diplomą, o 197301-31 – docento atestatą.
1962 m. Fakulteto vadovybė patvirtino pirmąją mokslinių tyrimų ūkiskaitinę sutartį. Po penkerių metų daugelis katedrų ūkiskaitiniais pagrindais vykdė mokslinius tyrimus. Darbų sėkmė priklausė ir nuo kvalifikuotos ataskaitos. Nuo 1970 iki 1974 m. doc. V. Gerulaitis pradėjo
eiti antraeiles vyr. mokslinio bendradarbio pareigas (vadovas doc. V. Baltuškomis). Iki 1991
m. jis buvo tiesiog graibstomas skirtingų ūkiskaitinių temų vadovų. Visiems reikėjo logiškai
mąstančio, techninę lietuvių kalbą puikiai mokančio darbuotojo.
Doc. V. Gerulaitis padėjo dvylikai katedros aspirantų parengti disertacijas. Aspirantai žinojo:
jeigu jiems dalyvaujant, doc. V. Gerulaitis perskaitys ir pataisys disertacijos loginius netikslumus ir stilių, parengtą disertaciją galima drąsiai teikti katedrai įvertinti ir viešai ginti. Jis
neatsisakydavo padėti ir kitų katedrų aspirantams.
Tiksliausiai doc. V. Gerulaitį apibūdino katedros vedėjas prof. B. Juralevičius, minint penkiasdešimties metų sukaktį: Jubiliatas turi išskirtinę gerą savybę – išklausyti pašnekovą ir nurodyti klaidas. Seniai žinoma, kad teisybė gimsta diskusijoje. Diskutuojant su doc. V. Gerulaičiu, visada praturtėji, pastebi savas klaidas. Jubiliatas, vertindamas savo dvidešimt penkerių
metų darbą katedroje, paminėjo, kad pagrindinė žmogaus vertė – ką jis kitiems yra davęs.
Doc. V. Gerulaitis parašė vadovėlį Melioracijos darbų mechanizacija (1968), su bendraautoriais mokymo knygas Žemės ūkio ekskavatoriai (1971 ir 1978), Žemės ūkio mašinos (1969,
1975, 1981), Melioracijos ir statybos mašinos (1997). Kartu su doc. S. Lukėnu paruošė originalų Rusų-lietuvių kalbų žemės ūkio mechanizacijos terminų žodyną (1983). Doc. V. Gerulaitis
yra vadovėlio Žemės ūkio mašinos (1994) ir mokymo priemonių sudarytojas, daugelio straipsnių autorius ir bendraautoris. Žemės ūkio mechanizacijos fakulteto darbuotojai vertino doc. V.
Gerulaičio mokslinę ir pedagoginę kvalifikaciją. Jis ne kartą buvo išrinktas į Fakulteto tarybą,
buvo įvairių komisijų narys.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, doc. V. Gerulaitis liko Akademijos laikraščio Žemės ūkio
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specialistas redaktoriumi. 1990 m. Akademijos rektorius R. Urbonas 60-ųjų gimimo metinių
proga apdovanojo jubiliatą Pagyrimo raštu ir pinigine premija. Įtemptas ir atsakingas darbas alino sveikatą. 1993 m. spalio 30 d. Akademijos rektoriaus R. Urbono įsakymu doc. V.
Gerulaitis, jam pačiam prašant, atlestas iš Žemės ūkio mašinų katedros docento pareigų. Jis
apdovanotas Garbės raštu ir tik 20 Lt premija...
Doc. V. Gerulaitis nenutraukė ryšių su Žemės ūkio mašinų katedra. Jau sunkiai sirgdamas,
padėjo iš vokiečių į lietuvių kalbą išversti didelės apimties javų kombaino Massey Ferguson
instrukciją. Jo jėgų saulėlydyje dažnai aptardavome žemės ūkio, mokslo padėtį, paliesdavome ir filosofines temas. Jautėsi, kad jis jau daug ką vertino kitaip ir pamažu grįžo prie Dievo.
Jis turėjo tvirtą požiūrį į daugelį klausimų, bet vengdavo kategoriškų teiginių.
Vytautas Gerulaitis buvo Akademijos didelės šeimos narys. 1999 m. rugsėjo 5 d. netekome
ramaus, tolerantiško, kultūringo ir labai gero žmogaus, kuris visiems buvo savas.
Profesorius Liudvikas Špokas

Docentas Leonas Jonaitis
Leonas Jonaitis gimė 1938 m. vasario mėn. 11 d. Seredžiuje,
miestelyje prie Nemuno, amatininko šeimoje. 1951 metais baigė Seredžiaus septynmetę mokyklą, o 1951–1955 m. mokėsi
Belvederio pienininkystės technikume. Baigęs technikumą su pagyrimu, gavo teisę stoti į
pasirinktą tokio paties profilio aukštąją mokyklą.
Metus pasimokęs Kauno politechnikos institute, nutarė toliau studijas tęsti Lietuvos žemės
ūkio akademijos Žemės ūkio mechanizacijos fakultete. Su pagyrimu baigęs studijas, Leonas Jonaitis pradėjo dirbti Traktorių automobilių katedroje asistentu. Tuomet ir prasidėjo
L. Jonaičio mokslinė veikla. Didelę įtaką tolesniam pasirinkimui turėjo docentai Eduardas Mačys, Vytautas Filipavičius bei Henrikas Zaleckas. 1961 metais įsteigus Mašinų eksploatacijos
katedrą, Leonas čia tęsė darbą kaip asistentas, vėliau dirbo vyresniuoju dėstytoju. 1964–1968
m. Leonas studijavo aspirantūroje Visasąjunginiame neakivaizdinio mokymo žemės ūkio institute (Maskvoje). 1969 metais apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją tema „Traktorinio oru aušinamo variklio šiluminio režimo įtakos į jo eksploatacinius darbo parametrus
tyrimas Lietuvos TSR sąlygomis“. 1971 m. jam buvo suteiktas docento vardas. 1984 – 1990
metais Leonas Jonaitis buvo Mašinų eksploatacijos katedros vedėju. 1992 m. technikos mokslų kandidato mokslo laipsnis nostrifikuotas, suteikiant technikos mokslų daktaro laipsnį. Katedroje jis dėstė mašinų eksploatavimo bei technikos patikimumo dalykus.
1994 metais Mašinų eksploatacijos katedrai susijungus su Mašinų gamybos ir remonto katedra, pradėjo dirbti Mašinų gamybos ir serviso katedroje. Docento Leono Jonaičio darbo sritys
buvo mašinų techninė eksploatacija, mašinų patikimumas bei žemės ūkio technikos istorija.
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L. Jonaitis turėjo „lengvą ranką“ rengti metodinę literatūrą, jis yra vadovėlių „Mašinų servisas: traktorių, automobilių ir žemės ūkio mašinų priežiūra“ (1998), „Mašinų eksploatavimas“
(1989), „Mašinų patikimumas: automobilių, žemės ūkio ir statybos mašinų patikimumas“
(1988), „Mašinų-traktorių parko eksploatacija“ (1972), mokymo priemonių „Technikos istorija: žemės ūkio technikos raida“ (2000), „Mašinų priežiūra“ (2000), „Garažai ir jų įranga“
(1999), ,,Žemės ūkio technikos patikimumo pagrindai“ (1983), „Traktorių ir kombainų hidraulinių sistemų diagnozavimas“ (1983), „Javų kombainų SK-5 „Niva“ reguliavimai ir techninis
aptarnavimas“ (1976), „Žemės ūkio technikos laikymas“ (1969).
Daugiau kaip 100 mokslinių straipsnių, 5 brošiūrų žemės ūkio inžinerijos klausimais, apie 20
publicistinių straipsnių autorius.
Leonas Jonaitis visą savo laisvalaikį skyrė knygoms, dailei. Kaip jis pats yra sakęs, knygos jį
sudomino ankstyvoje vaikystėje, kai tėvai padovanojo pirmąją skaitymų knygelę. Jo asmeninę biblioteką sudarė apie 3500 knygų, ne viena knyga buvo su autorių parašais. Rinko Prano
Mašioto jaunimui parašytas ir išverstas knygas. Leono Jonaičio ekslibrisų kolekcija žinoma
Lietuvoje. Kolekciją sudarė apie 3000 vienetų mažosios grafikos darbų. Leonas Kaune buvo
surengęs daugiau nei 10 ekslibrisų parodų.
Dar vienas Leono Jonaičio pomėgis buvo augalai ir bitės. Išskirtinis domėjimasis alyvomis
paskatino Amerikoje gyvenantį išeivijos dailininką V.O Virkau 1991 metais įrašyti Leoną Jonaitį į tarptautinę alyvų mėgėjų draugiją (The International Lilac Society). Prie Jonaičių namų
Kaune Rytų gatvėje kasmet pražysdavo kelios dešimtys rožių. Ne vienų draugų, bendradarbių
ar šiaip pažįstamų sodybose įvairiose Lietuvos vietovėse dar ir dabar pražysta jo pasodinti ar
dovanoti medžiai ir krūmai.
Štai toks įvairiapusis buvo technikos mokslų daktaras Leonas Jonaitis, kartu su žmona Jūrate
užauginę dukrą Aušrą ir sūnų Giedrių.
Julia Kvietkauskienė
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Docentas Pranas Jučas
Jučas Pranas (1934–2013) gimė vasario 03 d. Kubiliūnų kaime,
Radviliškio rajone. 1943–1946 m. mokėsi Kubiliūnų pradinėje
mokykloje, 1946–1947 – Grinkiškio gimnazijoje, 1947–1953 –
Baisogalos vidurinėje mokykloje, o 1953–1958 m. studijavo
Kaune, LŽŪA Žemės ūkio mechanizacijos fakultete. Įgijęs inžinieriaus-mechaniko diplomą, jis
kėlė kvalifikaciją LŽŪA Traktorių ir automobilių katedros aspirantūroje.
1958–1961 m. P. Jučas dirbo Raudondvaryje, LŽŪME MTI vyr. m. d., 1961–1962 – Respublikinio susivienijimo „Lietžemūktechnika“ Kauno r. vyr. inžinieriumi, 1962–1969 ir 1970–1972
– LŽŪA Traktorių ir automobilių katedros vyr. dėstytoju, o nuo 1972 – LŽŪA (LŽŪU) Transporto
ir jėgos mašinų katedros docentu. P. Jučas mokė studentus traktorių ir automobilių elektros
įrenginių, vėliau ir chemotologijos (degalų ir tepamųjų medžiagų), buvo daugelio fakulteto
studentų grupių kuratoriumi. Jis buvo reiklus ir geras pedagogas, per paskaitas mokėjo sudominti studentus siekti žinių.
Doc. P. Jučas buvo darbštus, pareigingas ir principingas pedagogas, laiku paruošdavo mokslinio tiriamojo darbo ataskaitas, parengdavo naujas metodines priemones ir vadovėlius. Pranas nesitaikstė su negerovėmis, drąsiai išsakydavo savo nuomonę, nebijojo viešai pareikšti
kritinių pastabų. Jis yra mokymo priemonių „Automobilių, traktorių ir kombainų elektros
įrengimai“ (1976, 1988), „Degalai ir tepalai“ (1992); brošiūrų „Starterinės rūgštinių akumuliatorių baterijos“ (1969), „Traktorių ir automobilių elektros įrengimai“ (1992), „Traktorių maitinimo ir tepimo sistemų eksploatacinis patikimumas“ (1993) autorius. Vadovėlių aukštosioms
mokykloms „Traktoriai ir automobiliai“ (1969, 1982, 1995), „Žemės ūkio mechanizavimas ir
elektrifikavimas“ (1978); brošiūrų „Traktorių ir žemės ūkio mašinų techninė priežiūra“ (1959,
1961), „Laukų mechanizatoriaus žinynas“ (1968, 1981) bendraautoris.
Doc. P. Jučas yra per 30 knygų ir brošiūrų autorius ir bendraautoris, parašė apie 150 mokslinių
straipsnių, 6 mokslines ataskaitas apie traktorių, jų agregatų ir maitinimo sistemų tyrimus
(autorius arba bendraautoris) ir per 60 straipsnių paskelbė periodinėje spaudoje. P.Jučas yra
daugelio mokslinių straipsnių apie traktorių degalų filtrų patikimumą ir didelio slėgio įpurškimo siurblių plunžerinių porų dilimą, atspausdintų moksliniuose žurnaluose „Žemės ūkio
mechanizavimas ir elektrifikavimas“ (1991), „Traktoriai ir žemės ūkio mašinos“ (1993–1999)
ir žurnale „Žemės ūkis“ autorius ir bendraautoris. Dirbdamas mokslinius tiriamuosius darbus,
jis bendradarbiavo su Rusijos Lipecko ir Vladimiro traktorių gamyklomis, Vilniaus kuro aparatūros gamykla ir Centriniu kuro aparatūros mokslinio tyrimo ir konstravimo institutu (CNITA).
Jis nuolat skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose LŽŪU, KTU, VGTU ir kituose universitetuose, dalyvavo mokslinėse-pažintinėse išvykose, mylėjo gamtą, kultūrą ir darbščius Lietuvos
krašto žmones.
Atostogų metu P. Jučas mėgo užsienio turistines keliones. Grįžęs Traktorių ir automobilių katedros bendradarbiams rodydavo nuotraukas, skaidres ir įdomiai pasakojo apie tolimus egzotiškus kraštus.
Profesorius Gvidonas Labeckas
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Profesorius
Antanas Kondrotas
Pedagogas ir pirmasis
žemės ūkio mašinų
bandytojas
Profesorius Antanas Kondrotas gimė
1889 m. gegužės 1 d. Stačiūnų valsčiuje,
Šiaulių apskrities Šukionių kaimo pasiturinčio ūkininko šeimoje. Anksti mirus abiem
tėvams, augo pas dėdę. Mokėsi pas daraktorių, o nuo 1901 m. – Šiaulių gimnazijoje.
1908 m. įstojo į Matininkų mokyklą Kurske,
kurią baigė 1911 m. Tais pačiais metais įstojo
į Petrovskio- Razumovskio institutą Maskvoje (dabartinė Timiriazevo žemės ūkio akademija).
Ją baigęs, 1916 m. pašaukiamas į carinę kariuomenę. Grįžusiam iš kariuomenės, 1918 m. jam
suteikiamas inžinieriaus agronomo vardas ir išduodamas diplomas. Tais pačiais metais jis
išrenkamas Novoaleksandrijsko žemės ūkio ir miškininkystės instituto Charkove Žemės ūkio
statybos ir melioracijos katedros asistentu. 1921 metais A. Kondrotas grįžo į Lietuvą ir įsidarbino Žemės ūkio ministerijos Vandens ir durpių inspekcijoje. Įkūrus Dotnuvoje Žemės ūkio
akademiją, 1924 m. lapkričio 14 d. profesorių taryba inžinierių A. Kondrotą išrinko žemės
ūkio statybos, įvado į mechaniką bei žemės ūkio mašinų lektoriumi. Nuo tol iki gyvenimo
pabaigos jo likimas buvo susijęs su Žemės ūkio akademija.
1928 m. akademijoje buvo įsteigta Žemės ūkio inžinerijos katedra. Jos pirmuoju vedėju buvo
paskirtas A. Kondrotas. Katedrai trūko mokymo priemonių, matavimo aparatūros, padargų.
Mokymui skirtų mašinų katedra išvis neturėjo. Pradžioje buvo pastatyta medinė daržinė mašinoms laikyti. Po to buvo įsigyta paprastų mašinų ir arklinių padargų, tuo metu naudojamų
Lietuvoje. Labai geras buvo arklinių plūgų rinkinys. Katedroje kartu būdavo atliekami ir mašimų bandymai. A. Kondrotas buvo vienintelis specialistas, kuris prieškario Lietuvoje atlikdavo
įvežamų ir Lietuvoje pagamintų mašinų tyrimus. Tuo metu nei Mašinų bandymo stočių, nei
mokslinio tyrimo institutų Lietuvoje nebuvo, todėl galima tik stebėtis, kaip jis sugebėdavo
atlikti mašinų tyrimus. Būdavo parenkama tokia tyrimų metodika, kuri leisdavo nustatyti pagrindinius mašinų konstrukcinius ir gamybinius rodiklius minimaliomis darbo sąnaudomis ir
skurdžia aparatūra. Tyrimų rezultatai būdavo skelbiami Žemės ūkio akademijos metraštyje ir
žurnale „Žemės ūkis“. Vyresniosios kartos žmonės dar prisimena jo straipsnius „Fuchtelių tyrimas“, „Peilinių akėčių „Laimė“ tyrimas“, „Arpų tyrimas“, „Lyginamasis gyvatukų tyrimas“,
„Kultivatorių tyrimas“, „Bulviakasių tyrimas“, „Šienapjovių tyrimas“, „Kertamųjų tyrimas“ ir
kitus. Yra parašęs skyrių apie plūgus 1938 m. Žemės ūkio rūmų išleistoje knygoje „Žemės ūkio
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mašinos ir įrankiai“. Už sėkmingą pedagoginį ir mokslinį darbą 1932 m. jam buvo suteiktas
docento, o 1939 m. – ekstraordinarinio profesoriaus vardas. Dėstė žemės ūkio mašinų, žemės
matavimų ir melioracijos bei žemės ūkio statybos dalykus.
Antrojo pasaulinio karo metais A. Kondrotas du kartus ėjo Akademijos rektoriaus pareigas.
Kai 1941 m. birželio mėn. tuometinis rektorius J. Kriščiūnas išvyko į Maskvoje vykstančią
žemės ūkio parodą ir, prasidėjus karui, į Lietuvą nebegalėjo sugrįžti – pirmą kartą, o antrą
kartą, kai 1944 m., palikdamas Akademiją, šias pareigas jam perdavė profesorius B. Vitkus.
Besitraukdami vokiečiai susprogdino ir sudegino pagrindinį Akademijos korpusą. Pražuvo
vertinga biblioteka, archyvas, laboratorijų ir kabinetų įranga.
1945 m. A. Kondrotas, kaip ir visa Akademija, persikėlė į Kauną. Tais pačiais metais Aukščiausioji atestacinė komisija jam suteikė žemės ūkio mokslų kandidato laipsnį ir patvirtino
profesoriaus vardą. Nuo 1947 m. dirbo Žemės ūkio mechanizacijos katedros vedėju ir dėstė
žemės ūkio mašinų dalyką agronomijos ir žemės ūkio mechanizacijos specialybių studentams. 1950 m. prof. A. Kondrotas, dėl politinių priežasčių buvo atleistas iš darbo. Mirus J.
Stalinui ir sušvelnėjus politiniam režimui, 1953 m. spalio 1 dieną jis vėl grįžo į Akademiją ir
užėmė vyr. dėstytojo pareigas. Dėstė gyvulininkystės fermų mechanizacijos kursą žemės ūkio
mechanizacijos specialybės studentams.
Nuo 1957 m. iki 1963 m. prof. A. Kondrotas dirbo Žemės ūkio mechanizacijos katedros vedėju, po to – katedros profesoriumi. 1967 m., įsteigus Gyvulininkystės mechanizacijos katedrą,
perėjo ten dirbti. 1969 m., sulaukęs 80 metų, dirbo profesoriumi konsultantu. Vadovavo diplominiam projektavimui, dalyvavo rengiant ir ginant disertacijas. Sveikatai pašlijus, 1977 m.
pasiprašė atleidžiamas iš pareigų. Po metų, 1978 m. gruodžio 10 d., eidamas devyniasdešimtuosius metus, profesorius Antanas Kondrotas mirė.
Daugiau kaip ketvirtį amžiaus kartu dirbdamas su prof. A. Kondrotu, turėjau galimybę gerai
jį pažinti.
Profesorius buvo puikus pedagogas, labai išsilavinęs, aukštos kultūros prieškarinės inteligencijos atstovas. Be lietuvių, gerai mokėjo rusų bei vokiečių kalbas, mėgo skaityti knygas vokiečių kalba. Profesorius yra sakęs, kad paskaitų skaitymas jam teikia didelį malonumą. Jis
paskaitas skaitydavo nuosekliai ir logiškai, paprastais, trumpais sakiniais, taisyklinga lietuvių
kalba. Pasakodamas apie sudėtingas mašinas, jis sugebėdavo taip išaiškinti, kad dėstomą
medžiagą galėdavo suprasti ir eilinis klausytojas. Kad ko nors nepraleistų, ant didelių lapų,
didelėmis raidėmis, kad iš tolo dirstelėjęs galėtų įskaityti, susirašydavo kiekvienos paskaitos planą. Todėl jo paskaitose nebūdavo nei pasikartojimų, nei praleistų klausimų. Paskaitas
skaitydavo ne iš rašto, bet gyvai pasakodamas. Naudodavo daug vaizdinių priemonių, dažniausiai plakatų. Jei kurio nerasdavo katedros sandėlyje, pats užsakydavo dailininkui nupieši, užmokėdamas savo pinigais. Dar išvakarėse atsirinkdavo paskaitai reikalingas vaizdumo
priemones, sudėdavo jas į vieną vietą ir liepdavo laborantui Deltuvai prieš paskaitą atnešti
jas į auditoriją.
Profesorius buvo labai pareigingas ir reiklus. Reiklumo mokė ir mus, jaunus dėstytojus. Mes iš
jo mokėmės takto, elgesio su bendradarbiais ir studentais, principingumo. Visi norėjome būti
panašūs į jį, nors toli gražu ne visada pavykdavo. Nėra atsitikę, kad profesorius pavėluotų į
paskaitą ar ją praleistų. Ateidavo anksčiau ir į auditoriją įžengdavo kartu su skambučiu. Pavėlavusiųjų į paskaitas neįleisdavo, sakydamas, kad tai blaško ne tik dėstytojo, bet ir studentų
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dėmesį. Paskaitas skaitydavo lėtai, neskubėdamas, kad studentai spėtų konspektuoti, nes
vadovėlio tuo metu nebuvo. Jį kartu parašėme tiktai 1969 metais. Su studentais profesorius
būdavo gana oficialus, visada mandagus ir taktiškas. Į juos paprastai kreipdavosi kreipiniu
„kolega“, todėl studentams ranka nekildavo per egzaminus nusirašinėti ar kaip nors kitaip
apgauti profesorių.
Profesorius buvo žmogus tiesus ir mėgdavo teisybę rėžti į akis, todėl jam sunku buvo prisitaikyti prie to meto bekompromisės totalitarinės sistemos. Tai nepatiko tuometinės valdžios
atstovams, ir profesoriaus jie nebekviesdavo į žemdirbių seminarus ar suvažiavimus.
Didelis profesoriaus A. Kondroto indėlis vystant žemės ūkio inžinerijos mokslą Lietuvoje ir
už jos ribų. Be to, kad jis prieškario Lietuvoje paskelbė per 10 mokslinių straipsnių, kuriuose
apibendrino įvairių žemės ūkio mašinų tyrimų rezultatus, pokario metais jis dar ugdė jaunus
mokslininkus. Būdamas profesoriumi ir mokslų kandidatu, jis vienintelis katedroje turėjo teisę
vadovauti rengiant disertacijas. Profesorius buvo ir mano, ir Vlado Janulevičiaus disertacijos
vadovas. Aštuoni profesoriaus vadovaujami disertantai sėkmingai parengė ir apgynė disertacijas. Jis buvo oficialiuoju oponentu daugeliui Estijos, Latvijos ir Baltarusijos žemės ūkio akademijų, Gruzijos, Čeliabinsko, buvusio Leningrado ir kitų žemės ūkio institutų gyvulininkystės
mechanizacijos krypties disertantams.
Be mokslinių straipsnių, profesorius A. Kondrotas yra parašęs nemažai knygų ir brošiūrų,
paminėtų auksčiau. Pokario metais bene svarbiausias iš jų yra 1969 m. mudviejų abiejų parašytas ir išleistas pirmasis lietuviškas vadovėlis žemės ūkio mechanizacijos specialybės studentams „Gyvulininkystės fermų mechanizacija“, kuriame jis parašė „Paukštininkystės darbų
mechanizacijos“ skyrių. Be to, jo plunksnai priklauso 1959 m. išleistos knygelės „Gyvulininkystės fermų vandentiekis“ ir 1960 m. išleista „Paukštininkystės darbų mechanizacija“.
Sunku šiandien būtų surasti Lietuvoje kampelį, kuriame nebūtų profesoriaus Antano Kondroto
buvusių studentų, disertantų, auklėtinių ar pasekėjų, su dėkingumu ir pagarba prisimenančių
savo profesorių.

Docentas Jonas Kantminas
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Asistentas Antanas Lideikis –
auksinių rankų meistras
Antanas Lideikis atėjo į šį pasaulį labai neramiame laikmetyje. 1939 m. kovo 22 d. pasirašyta sutartimi Lietuvos Respublika perleido Vokietijos valstybei Klaipėdos kraštą. Tais pačiais
metais spalio 10 d. Sovietų Rusijai grąžinus Lietuvai lenkų
okupuotą Vilnių, Gedimino pilies bokšte buvo iškelta Lietuvos Respublikos Tautinė vėliava,
bet šalyje buvo dislokuoti Raudonosios Armijos daliniai. Permainos ir nerimas dėl rytojaus
pasiekė net atokiausias Lietuvos vietoves.
Antanas Lideikis gimė 1940 m. sausio 1 d. dar nepriklausomoje Lietuvos Respublikoje, Joniškio rajone, Juškaičių kaime, mažažemio valstiečių Monikos ir Albino šeimoje. Suaugęs Antanas dažnai pabrėždavo savo išskirtinumą – Nepriklausomos Lietuvos pilietis. 1944 m. Joniškio
rajono smulkius valstiečių ūkius naujoji pertvarka pasiekė šiek tiek vėliau. Žemdirbiui visada
buvo nelengva, ypatingai karo ir pokario laikotarpiu. Kaimo žmonės, norėdami palengvinti
savo vaikų ateitį, stengėsi juos leisti į mokslus. 1947 m. septynmetis Antanėlis pradėjo lankyti
Žadeikių pradinę mokyklą, ją baigęs 1951 m. tęsė mokslą Žagarės Karolio Didžiulio vidurinėje mokykloje. Mokslas sekėsi gerai, ypač matematikos dalykai. 1959 m. Antanas baigė
vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademijos Žemės ūkio
mechanizacijos fakulteto pirmą kursą.
1962 m., vesdamas Žemės ūkio mechanizacijos fakulteto studentams laboratorinius darbus,
atkreipiau dėmesį į smalsų, logiškai mąstantį ir konkrečiai į klausimus atsakantį trečio kurso
studentą A. Lideikį. Jį pakviečiau katedroje atlikti gamybinę praktiką. Vasarą drauge tyrėme
javų smulkinimo procesą. Stropus ir pareigingas studentas dalyvavo ruošiant techniką kitų
metų tyrimams – Antanas valdė traktorių su pusiau pakabintu smulkintuvu. Darbų įkarštyje
gavome pranešimą – žuvo Antano jaunesnysis brolis Stasys. Užjautėme bendradarbį ir išlydėjome į namus, tikėdamiesi pasimatyti bent po savaitės. Mūsų nuostabai, Antanas grįžo po
kelių dienų ir pasakė – brolio aš jau nesugrąžinsiu, bet jums galiu padėti.
Dviejų vasarų tyrimų rezultatus A. Lideikis pateikė Akademijos studentų mokslinėje konferencijoje. Jo darbas šalies studentų mokslinių darbų konkurse laimėjo pirmą vietą. 1964 m.
gruodžio 29 d. parengtą diplominį projektą (vadovas asist. L. Špokas) Valstybinė kvalifikacijos
komisija įvertino labai gerai ir A. Lideikiui suteikė inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją. Deja,
1965 m. sausio 8 d. A. Lideikis buvo pašauktas į kariuomenę. Artimiausias kelias vėl į laisvę –
aspirantūra.
1965 m. gruodžio mėn. A. Lideikis išlaikė stojamuosius egzaminus į aspirantūrą. Tuo metu
aspirantams vadovauti galėjo tik prof. A. Kondrotas ir doc. B. Juralevičius.
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Prof. A. Kondrotas, sutikdamas vadovauti A. Lideikio darbui priminė: Tamstai aš daug padėti
negalėsiu, bet kiek galėsiu – paremsiu.
Katedros posėdyje buvo rekomenduota tirti cukrinių runkelių nuėmimą, bet nebuvo šios srities patyrusio konsultanto. A. Lideikis pradėjo gaminti du tyrimų stendus. Moksle, kaip ir
gyvenime, svarbiausia nesiblaškyti ir nepamesti kelio dėl takelio. 1966 m. Antanas su Regina
Čebatarauskaite sukūrė tvirtą šeimą, užaugino dukterį Astą.
1967 m. spalio 23 d. Rektoriaus įsakymu aspirantui A. Lideikiui leidžiama katedroje dirbti
dėstytoju valandininku. Tai buvo nemenka paspirtis prie kuklios stipendijos. Tačiau valandininkui dažniausiai atitekdavo kitų dėstytojų nepageidaujamas pedagoginis krūvis. Pasirengiant buvo gaištamas brangus aspiranto laikas. Be to, Antanas turėjo ir kitą potraukį – tai
automobiliai. Tuo metu, gavus paskyrą automobilio kėbului, buvo galima iš dalių surinkti
visą automobilį. A. Lideikis per dvi vasaras pats susirinko automobilį Zaporožec ZAZ 965 (kupriuką) su oro aušinamu varikliu. Nepastebimai prabėgo trys aspirantūros metai. Disertacijos
teorinės dalies klausimai buvo dar nepradėti nagrinėti, o tyrimų rezultatai nenuoseklūs ir
skurdoki. Katedros posėdžiuose Antanas buvo skatinamas pradėti bent susisteminti tyrimų
rezultatus – ne kūrybinis darbas jo nedomino.
Žemės ūkio mechanizacijos katedroje laisvo dėstytojo etato nebuvo. Fakulteto dekanas nenorėjo prarasti gero specialisto. Akademijos prorektorius doc. S. Šimatonis laisvą asistento etatą
iš Visuomeninių mokslų katedros perkėlė į Traktorių-automobilių katedrą. 1969 m. sausio 11
d. Rektoriaus įsakymu A. Lideikis pradėjo dirbti Traktorių-automobilių katedroje asistentu.
Jam labai padėjo gamybinių praktikų metu įgytos žinios. Tuo metu Akademijos vadovams
dėstytojo žmogiškosios savybės, jo kvalifikacija buvo svarbesnės nei mokslinis ar pedagoginis
vardas.
Žemės ūkio mechanizacijos katedra norėjo susigrąžinti asist. A. Lideikį. Atsiradus galimybei,
į katedrą jis buvo priimtas 0,5 asistento etato, o nuo 1969 m. rugsėjo 16 d., išrinkus konkurso
tvarka, pradėjo dirbti asistentu. Iš pradžių kartu su labiausiai patyrusiais katedros docentais
A. Statkevičiumi ir S. Lukėnu jis vedė laboratorinius darbus Agronomijos ir Žemės ūkio ekonomikos fakulteto studentams.
A. Lideikis nuo 1971 m. kovo 1 d. pradėjo dirbti prie ūkiskaitinių temų (vadovas doc. L. Špokas) – užėmė antraeiles j. m. b., vėliau – vyr. m. b. pareigas. Drauge su gausia bendradarbių
grupe jis tyrė naujas javų derliaus nuėmimo technologijas, tobulino mašinų konstrukcijas.
Pirmieji mokslo laimėjimai buvo sudėtingi. Javų kombainų darbo įvertinimo tyrimai buvo
pradėti Zarasų rajono kalvotuose laukuose. Kartu su studentais praktikantais teko įsikurti melioratorių vagonėlyje. Labai pravertė A. Lideikio Zaporožietis. Didžiausias trukdis – padangų
kameros. Jų sunku buvo gauti parduotuvėse ir juodojoje rinkoje. Vykstant iš Zarasų į Kauną,
kelis kartus tekdavo sustoti ir lopyti vis kito rato prakiurusią kamerą. Vulkanizuotos gumos
(žalios) lopą prie kameros prispausdavo variklio stūmoklis, stumiamas specialaus spaustuvo.
Į stūmoklio vidų Antanas įpildavo tik jam vienam žinomo degiojo skysčio ir uždegdavo. Po
kelių minučių vulkanizacijos procesas buvo baigtas, ir galėjome toliau vykti. Po kelerių metų
jis iš dalių surinko automobilį Žiguli VAZ 2101 ir visam laikui atsisakė cukrinių runkelių nuėmimo disertacinio darbo.
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A. Lideikis prie savo surinkto automobilio Žiguli VAZ 2101 (1973 m.)
1974 m. gruodžio mėn. Antanas pakviečiamas užimti Kauno kelių mokymo kombinato direktoriaus pavaduotojo mokymui pareigas. Jaunus žmones vilioja aukštesnės pareigos, didesnis
atlyginimas ir sprendimų savarankiškumas. Katedros posėdyje, išlydint A. Lideikį į naujas
pareigas, doc. B. Juralevičius paminėjo: kolega visada buvo pareigingas, su juo buvo malonu
dirbti. Jeigu jis ir padarė ką nors blogo – tai tik sau ir šeimos biudžetui. Kiekvienas turime
kažkokį ryškesnį polinkį, gal naujoji vieta ir yra ta, kurios jis siekia gyvenime. Iš daugelio pasisakymų buvo galima suprasti, kad A. Lideikio sprendimas buvo skubotas. Jis ir pats nebuvo
visiškai įsitikinęs savo pasirinkimo teisingumu.
1975 m. liepos 1 d. A. Lideikiui teko palikti Mokymo kombinatą ir grįžti į Akademiją. Katedroje laisvo asistento etato nebuvo. Nenorėdami prarasti darbštaus ir pareigingo darbuotojo,
priėmėme dirbti prie ūkiskaitinių darbų j. m. b., vėliau – vyr. m. b. (vadovas doc. L. Špokas).
1977 m. spalio 11 d. Rektoriaus įsakymu A. Lideikis skiriamas dirbti 0,5 asistento etato Traktorių-automobilių katedroje ir 0,5 etato Žemės ūkio ir melioracijos mašinų katedroje. Tik 1979
m. rugsėjo 1 d. A. Lideikiui pavyko vėl grįžti į Žemės ūkio mechanizacijos katedrą ir užimti
asistento pareigas bei tęsti darbą prie ūkiskaitinių temų 0,5 vyr. m. b. etato.
Dirbdamas pedagoginį darbą, A. Lideikis kėlė klasifikaciją Taganrogo kombainų (1979 m.),
Rostovo žemės ūkio mašinų gamykloje (1980), Baltarusijos žemės ūkio mechanizacijos institute (1980). Kubanės žemės ūkio institute (1986), Latvijos žemės ūkio akademijoje (1989). A.
Lideikis buvo plataus akiračio dėstytojas. Katedra jam patikėdavo vadovauti studentų auklėjamajai grupei, vesti darbus kvalifikacijos kėlimo klausytojams, konsultuoti gamybininkus.
1985 m. katedrai įsikėlus į naujai pastatytą pastatą, reikėjo atnaujinti laboratorijas ir įkurti
naujas. Asist. A. Lideikis su doc. V. Gerulaičiu vedė Melioracijos darbų mechanizacijos laboratorinius darbus. Daug dėmesio skyrė ekskavatorių ir kitų melioracijos mašinų hidraulinių
sistemoms, jų priežiūrai. A. Lideikis padarė daugelio ekskavatorių hidraulinių sistemų dalių
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pjūvius. Doc. V. Gerulaitis parengė metodinę medžiagą. Kitų respublikų pedagogai ir kvalifikacijos kėlimo kursų klausytojai labai gerai įvertindavo Melioracijos darbų mechanizacijos
laboratoriją ir abiejų lektorių kvalifikaciją.
1980 m. šalyje visi javai buvo nuimami savaeigiais kombainais. Jų konstrukcija sparčiai tobulėjo. 1985 m. pradėti gaminti labai paklausūs javų kombainai Don-1500. Naujausi kombainai
dažniausiai buvo valdomi hidraulinėmis pavaromis. Žemės ūkio mechanizacijos fakulteto studentai dviejų laboratorinių darbų metu (8 val.) nagrinėjo kombainų hidraulinių sistemų veikimą ir priežiūrą. Padėtį komplikavo tai, kad 1990 m. pradžioje turėjo būti parengtas spaudai
vadovėlis Javų kombainai. A. Lideikio ir mok. meistro J. Požėros kruopštaus darbo dėka buvo
paruošti kombainų hidraulinių sistemų pjūviai ir įrengta laboratorija. Man teko tik parašyti
priskirtus vadovėlio skyrius. Šiame dešimties metų laikotarpyje atsiskleidė A. Lideikio kaip
inžinieriaus, puikaus konstruktoriaus gebėjimai bei jo žmogiškosios savybės.
Rekonstravus Žemės ūkio mašinų katedros pastatą, neliko hidraulinių sistemų, javų kombainų važiuoklių ir kitų inžinerinių laboratorijų. Sumažėjo žemės ūkio mašinų teorijos paskaitų.
Pasukta lengvesniu keliu – agroinžinerijos.
A. Lideikio nuoširdų darbą įvertino ir Akademijos vadovybė. Rektorius R. Urbonas apdovanojo
A. Lideikį 50-ties metų jubiliejaus proga Garbės raštu, o 60-mečio proga Rektorius A. Kusta –
Padėkos raštu ir 200 Lt pinigine premija. Kuklios tos dovanos. Kaip neprisiminti doc. B. Juralevičiaus žodžių – jis labiausiai nuskriaudė save. Aukštojoje mokykloje kiekvienam dėstytojui
buvo ir bus svarbi daktarinė disertacija.
Ryškiausią pėdsaką A. Lideikis paliko mokslinių tyrimų srityje. Mokslo yra tiek, kiek tyrėjai
sugeba iš esmės pakeisti žinomus sprendimus. 1986 m., po ilgamečių laboratorinių ir gamybinių tyrimų, L. Špokui ir A. Lideikiui buvo
pripažintos išradimo Javų kombaino valytuvo sietų reguliavimo mechanizmas autorinės
teisės.

A. Lideikio pagaminta tarpų tarp sietų žvynų
keitimo automatinė valdymo sistema (1984 m.)

Prie kombaino šono buvo pritvirtintas alyvos
bakas su jame esančia plūde, o prie jos ašies –
svirtelė su magnetu. Kombainui pasvirus išilginės ašies kryptimi, magnetas sujungė lanku
išdėstytų herkonų kontaktus. Elektros valdymo sistema nukreipė alyvos siurblio tiekiamą
alyvą į hidraulinius cilindrus, sujungtus su
valytuvo sietu darinėjimo svirtele. Alyvai pastūmus viršutinio hidraulinio cilindro stūmoklį, prie jo pritvirtintas magnetas atidarė virš
jo esančio herkono kontaktus. Į hidraulinius
cilindrus buvo nutraukiamas alyvos tiekimas.
Kombainui dar labiau pasvirus, pastumiami
hidraulinių cilindrų stūmokliai ir padidinami ar sumažinami (priklauso nuo kombaino
važiavimo krypties kalvos šlaitu) tarpai tarp
sietų žvynų.
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Šis įtaisas buvo visapusiškai ištirtas. Be to, nustatyta nuokulų separacijos dinamika pro sietų
žvynus, keičiant valytuvo pasvirimo kryptį, kampą ir ventiliatoriaus sukimosi dažnį. Tyrimų
rezultatai nebuvo paskelbti, nes buvo tikimasi, kad A. Lideikis juos apibendrins disertacijoje.
Po dvidešimties metų naujausiuose javų kombainuose New Holland ir Claas, skirtuose darbui
kalvotuose laukuose, jau yra automatinė valdymo sistema, kuri keičia tarpus tarp sietų žvynų
ir ventiliatoriaus sukimosi dažnį priklausomai nuo kalvos šlaito nuolydžio ir kombaino važiavimo krypties kalvos šlaitu.
Labai daug laiko truko patikimo būdo ir priemonės paieška 1,5 m skersmens šiaudų ar kitų
augalų ritiniui išardyti. Diskusijų metu studentas praktikantas A. Brusokas užsiminė, kad reikėtų pabandyti ritinį perpjauti. A. Lideikis šią idėją įgyvendino, ir grupei autorių buvo pripažintos autorinės teisės. Doc. V. Prekeriui pasiūlius, A. Lideikis pagamino javų susmulkintos
masės separavimo tyrimų stendą. Tyrimų metu jo konstrukcija vis buvo tobulinama. Du techniniai sprendimai buvo pripažinti išradimais, – gauti autoriniai pažymėjimai.
Norint įsigyti stendų gamybai reikiamų detalių ar medžiagų, darbų vadovui dažnai tekdavo
su automobiliu GAZ 69A (Viliukas) aplankyti Vilniaus, Kauno, Kėdainių ir kitas tiekimo bazes.
Visada buvo stengiamasi grįžti į Turmantą dar su saule. Viliuko variklis nemėgo greičio. Artėjant rudeniui tekdavo keisti visą variklio stūmoklinę grupę. Šį darbą Antanas atlikdavo per
dieną. Kartą grįžtant iš Kauno, vakarėjo, matėsi Utenos bažnyčios bokštas. Staiga iš po variklio dangčio pradėjo veržtis balti garai. Aukštaičiai geri žmonės, bėdoje nepaliko. Parstūmėme Viliuką į kiemą. Davė atsigerti pieno, antklodę ir liepė ropštis daržinėje ant šieno. Tuomet
ryšio su Turmantu dar nebuvo. Rytą pavalgydintas, autobusu pasiekiau artimiausią kolūkio
kontorą, paskambinau į Turmantą ir paprašiau, kad atvyktų Viliuką partempti. Kolūkio mechanikas pavežė iki paliktos mašinos. Kieme mašina buvo apstota būrio ekspertų – nebūtų
aukštaičiai. Mielai padėtų, bet reikia deficitinių atsarginių dalių. Atvykus su sunkvežimiu A.
Lideikiui, mano bėdos baigėsi. Mašina buvo partempta į Turmantą, ir vakare ratuoti grįžome
į nakvynės vietą. Buvo ir sudėtingesnių situacijų, kai Antano šaltakraujiškumas ir patarimai
padėjo užglaistyti nemalonius atvejus. Jį gerbė studentai ir bendradarbiai. Jo žodis buvo
svarus.
Daug metų bendraujant su A. Lideikiu žinojome, kad jam reikia išdėstyti problemos esmę ir
konkrečius pageidavimus, bet nenurodinėti, kaip tai įgyvendinti. Jis mūsų grupėje buvo suvirintojas, tekintojas, elektrikas, kombainininkas – auksinių rankų meistras. Vėl susidarė visos
sąlygos A. Lideikiui rengti disertacinį darbą: gausus neskelbtų tyrimo duomenų kiekis, keturi
išradimai, devyni straipsniai Mokslo darbuose, šeši pranešimai mokslinėse konferencijose.
Disertacijos rengimas užstrigo ties Javų nuokulų separatorių tyrimų rezultatų apžvalga.
Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę ir nutraukus laboratorijos mokslinę veiklą, dėl vagysčių
iš Zarasų į Akademiją perkeliant mokslinę laboratoriją, A. Lideikis per naktį parvairavo javų
kombainą. Iki 1999 m. A. Lideikis dirbo prie javų derliaus dorojimo mokslinių ūkiskaitinių
tyrimų, 0,5 etato moksliniu bendradarbiu. 2004 m. birželio 30 d. Rektoriaus įsakymu, pasibaigus darbo sutarčiai, A. Lideikis atleidžiamas iš lektoriaus pareigų. Jam leidžiama dirbti
mokymo meistru. Permainos darbe paveikia dažną pedagogą. Nors A. Lideikis liko katedroje,
tačiau aplinka, atsakomybė jau buvo nebe ta. 2008 m. lapkričio 24 d. Žemės ūkio mašinų
katedros bendradarbiai atsisveikino su ilgamečiu darbuotoju Antanu Lideikiu. Liko šviesus
gero, doro žmogaus atminimas.
Profesorius Liudvikas Špokas
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Docentas Juozas Mikelaitis
Juozas Mikelaitis gimė 1940 m. rugpjūčio mėn. 17 d. Šakių
apskrityje, Šilgalių kaime, valstiečių šeimoje. Tėvams ,,įstojus“
į kolūkį, šeima maitinosi tik iš 60 arų išaugintu derliumi, kolūkis atlyginimo nemokėjo. Už metų darbą tėvams buvo atsilyginama maišu rugių, kurį Juozo tėvas parsivežė dviračiu. Kolūkio gyvulių bandą eilės tvarka
ganydavo vaikai. Toks darbas teko ir Juozui. Tad rudenį, lietui lyjant, sėdėjimas klasėje atrodė
kaip rojus, tai ir paskatino gerai mokytis, o suėjus 14 metų – stoti į Kauno politechnikumą
(dabar Kauno technikos kolegija).
1954 m. įstojo į Kauno politechnikumą, 1958 m. jį baigė. Juozas labai norėjo mokytis, siekti
žinių, tad 1964 m. įstojo į Kauno politechnikos institutą (dabar Kauno technologijos universitetas) ir įgijo mechanikos inžinieriaus kvalifikaciją. 1973 m. Kauno politechnikos institute
apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją tema „Būgninių atminties įrenginių su magnetiniu pakabinimu dinamika“. J. Mikelaitis buvo vibrostabilizatorių konstrukcijų ir teorijos
kūrėjas. 1979 m. jam suteiktas vyresniojo mokslinio darbuotojo vardas.
1958–1960 m. Juozas Mikelaitis dirbo Kauno vandentiekyje techniku, 1960–1969 m. Kauno
radijo gamykloje inžinieriumi, technologinio biuro viršininku, cecho viršininko pavaduotoju,
įgydamas didelę darbo patirtį. 1969–1979 m. dirbo moksliniu darbuotoju Kauno politechnikos instituto Vibrotechnikos laboratorijoje, vadovaujamoje akademiko Kazimiero Ragulskio.
Jo įkurtoje vibromechanikos ir vibrotechnikos mokykloje jauni moksliniai darbuotojai mokėsi
kūrybiškai plėtoti idėjas ir vadovo patarimus, kūrybiškai bendrauti kolektyve, išsiugdyti sąžiningą požiūrį į mokslą. Nuo 1965 m. dirbo Kauno politechnikos institute (KPI) (dabar Kauno
technologijos universitetas) Mašinų mechanikos katedroje dėstytoju.
Lietuvos žemės ūkio akademijos Žemės ūkio mechanizacijos fakultete daugėjant studentų,
trūko dėstytojų. Nors jų eiles dažniausiai papildydavo jauni fakulteto absolventai, bet buvo
priimami ir iš kitų aukštųjų mokyklų, turintys mokslo kandidato laipsnį (dabar mokslų daktaro) dėstytojai. Tad nuo 1969 m. J. Mikelaitis pradėjo dirbti Lietuvos žemės ūkio akademijoje
asistentu, nuo 1984 m. – docentu. Nuo 1979 m. dėstė techninių matavimų kursą Mašinų
detalių katedroje. 1985 m. už mokslinę ir pedagoginę veiklą jam suteiktas docento mokslinis
pedagoginis vardas. Vykstant studijų programų dalykų pertvarkoms, nuolat mažinant dėstomų dalykų kreditus, Juozas sukūrė naujus tarpkatedrinius studijų dalykus: magistrantams
– matavimai biosistemų inžinerijoje, bakalaurams – taikomoji matematika, technikos raida.
Jis niekad nesiskundė, kad kažkas negerai, bet tyliai ir kantriai dirbo. Mokėjo dalykiškai bendrauti su įvairiais specialistais, skirtingų katedrų kolegomis, sudominti savo idėjomis, išklausyti kitų ir ramiai dirbti sunkų, daug jėgų reikalaujantį dėstytojo darbą. Doc. J. Mikelaičio
Techninių matavimų laboratorija visada buvo pavyzdinė, nors ir perkeliama iš vienų rūmų
į kitus, – kruopščiai prižiūrimi matavimo prietaisai, nepriekaištingai paruošta metodinė medžiaga. Dar ir dabar studentai mokosi iš mokomosios literatūros „Mašinų detalių matavimai ir
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pakeičiamumo pagrindai“, „Standartizacijos pagrindai. Kokybės vadyba. Sertifikacija“.
Be savo tiesioginio darbo, docentas turėjo ir laisvalaikio pomėgių: dirbo juvelyrinius dirbinius, ypač mėgo apdirbti gintarą. Jam vadovaujant statybos darbams, Akademijos miestelyje
Mokyklos gatvėje iškilo gyvenamasis namas. Gal tuo metu liko neparašyti moksliniai straipsniai, bet daugelis dėstytojų galėjo įsikelti į naujus erdvius butus, gyventi ir dirbti patogiau.
Dar daug metų Juozas, dirbdamas pedagogo darbą, užsiimdavo ir papildomu verslu: projektuodavo šildymo sistemas, konsultuodavo įvairiais techniniais klausimais.
Docentas dirbo mokslinį darbą, kurio kryptis – mašinų dinamika, prietaisų gamybos technologijos, atsinaujinančiųjų energijos šaltinių panaudojimas. Nuolat bendravo su kolegomis iš
kitų universitetų Lietuvoje ir užsienyje. Paskelbė apie 90 mokslinių straipsnių, yra 35 išradimų
ir patentų autorius. J. Mikelaitis buvo aktyvus Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitete (TK66) „Neardomų bandymų technikos komiteto narys“.
2011 m. išėjo į pensiją, kadangi pagal Universiteto teisyną, dėstytojai, sulaukę tokio amžiaus,
negali dirbti. Su žmona užaugino dukrą Ritą teisininkę. Eidamas 72-uosius metus, Juozas
Mikelaitis mirė, palaidotas Trakų kapinėse.
Profesorė Eglė Jotautienė

Docentė Jūratė Nadzeikienė
Nušvito labai ryškiai...
Jūratė Eičinaitė-Nadzeikienė gimė 1973 m. birželio 20 d.
Kauno rajone, Noreikiškėse. Jos tėvai dirbo Lietuvos žemės
ūkio akademijoje, Darbo apsaugos ir praktinio mokymo katedroje: tėtis Juozas užėmė docento, mama Genovaitė Jūratė – vyr. laborantės pareigas. Jūratė
1980 m. pradėjo lankyti Noreikiškių vidurinę mokyklą, kurią 1991 m. baigė labai gerai ir
buvo apdovanota aukso medaliu.
Tuo metu darbuotojai organizuodavo bendras šeimų išvykas ar net kai kuriuos darbus (pvz.,
daržų priežiūros) dirbdavo šeimomis, todėl vieni kitų vaikus pažinodavome. Man Jūratę teko
pažinti dar moksleivę ir dalykinėje veikloje – ji lankė vairuotojų mokymo kursus, o aš ten
dėsčiau. Jau tada atkreipiau dėmesį į jos logišką ir greitą mąstymą, tikslius ir konkrečius
atsakymus, stropumą ir gilinimąsi į studijuojamojo dalyko klausimus.
Baigusi vidurinę mokyklą, Jūratė įstojo į Kauno technologijos universitetą ir 1996 m. su pagyrimu baigė bakalauro studijas. Ji įgijo pramonės inžinerijos mokslo bakalauro laipsnį. Po
to 1996–1998 metais tęsė magistrantūros studijas KTU Dizaino ir technologijų fakultete. Tuo
metu savo mokslinę tiriamąją veiklą pristatė KTU konferencijose, taip pat ir LŽŪU jaunųjų
mokslininkų konferencijoje. Jūratė 1998 m. su pagyrimu baigė magistratūros studijas ir įgijo
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pramonės inžinerijos mokslo magistro laipsnį, o magistro diplomą Jūratei įteikė LR prezidentas Valdas Adamkus. Suprasdama matematikos svarbą mokslininko veikloje, 1998–2000 m.
KTU Fundamentaliųjų mokslų fakultete studijavo matematikos studijų programą, įgijo matematikos mokytojos kvalifikaciją.
2000 m. pabaigoje Jūratė įstojo į LŽŪU Aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos krypties doktorantūrą (vadovas prof. habil. dr. P. A. Sirvydas), o tyrimų kryptį susiejo su viena iš Profesinės
saugos ir inžinerijos vadybos katedros mokslinės veiklos sričių – su ergonominiais tyrimais.
Doktorantūros studijų metu viena ar su bendraautoriais paskelbė 7 publikacijas referuojamuose ir recenzuojamuose leidiniuose bei aktyviai dalyvavo mokslinėse konferencijose. 2005
m. apgynė technologijos mokslų daktaro disertaciją tema „Aplinkos veiksnių įtaka dirbančiojo šiluminei komfortinei būklei“. Dar studijuodama doktorantūroje, ji aktyviai įsijungė į
katedros pedagoginę veiklą (2002–2004 m. dirbo asistente), todėl labai greitai pradėjo dirbti
lektore (2004–2006 m.), o nuo 2006 m. užėmė docentės pareigas.
Iš viso paskelbė 9 mokslinius straipsnius ISI WOS leidiniuose, 8 straipsnius duomenų bazėse referuojamuose ir 19 – kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose. Ji buvo aktyvi
doktorantūros proceso dalyvė (6 disertacijų gynimo tarybos narė), o nuo 2011 m., išėjus į
pensiją prof. J. Deikui, ėmėsi vadovauti katedros doktorantui Gediminui Vasiliauskui, kuris
apgynė daktaro disertaciją. 2012 m. Jūratė atliko ir užsakomuosius mokslinius tiriamuosius darbus (pvz., UAB Arvi cukrus darbas, 2009 m.), dalyvavo ruošiant taisykles (pvz., ST
120793378.02:2010), buvo Universiteto atstove Lietuvos standartizacijos komitete TK 77, aktyviai dalyvavo organizuojant mokslines konferencijas, dirbo daug kitų darbų.

Su sūnumi ir tėvais, 2009 m.
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Greta mokslinės veiklos Jūratė dirbo ir pedagoginį darbą. Vienas iš sunkiausių barų – studijų
programos žemės ūkio inžinerija ir vadyba komiteto pirmininkės darbas. Nemenkinant kitų
dėstytojų ir darbuotojų indėlio, galima teigti, kad turbūt daugiausia Jūratės pastangų dėka
programos akreditacija tarptautinių ekspertų pratęsta iki 2018 m. Ji rengė mokomuosius leidinius studentams, tarp jų mokomąsias knygas Aplinkos apsaugos inžinerija (2011 m.), su
bendraautoriais Aplinkos fizikinė nejonizuojančioji tarša (2010 m.), studentų saviruošai skirtą
priemonę Darbo aplinka: laboratorinių darbų saviruošos kontroliniai klausimai (2007 m. ir
2009 m. laidos) ir kt.
Jūratė labai rūpinosi savo sūnumi Algimantu ir, nors teko verstis be juos palikusio tėvo pagalbos, įvairiapusiškai jį lavino
(dažnai pabardama už nepakankamą, jos
manymu, stropumą mokykloje) ir džiaugėsi jo laimėjimais – Algimantas 2010-ųjų
metų konkurso Dainų dainelė laureatas,
taiklus šaulys. Šiuo metu sūnus sėkmingai
studijuoja Vytauto Didžiojo universiteto
Teisės fakultete.
Jūratė mėgo keliauti, tačiau dėl didelio užimtumo tų kelionių nebuvo gausu. Ji ypač
džiaugėsi paskutine 2012 m. vasaros kelione po Graikiją...
Jūratė nuoširdžiai ir gražiai bendravo su
savo tėvais, labai išgyveno brolio netektį,
buvo jautri ir dėmesinga bendradarbiams,
2009 m. kelionės akimirkos
pažįstamiems ar studentams. Net jau sunkiai sirgdama, klausinėjo, kaip sekasi bendradarbiams, jos magistrantams, apgailestavo dėl nepadarytų darbų.
Deja, žiauri liga nepagailėjo šios jaunos, energingos, gabios ir kūrybingos moters. 2013 metų
vasario 22 d. Jūratės netekome...
Docentas Ričardas Butkus

158

Docentas Valentinas Partikas
Kai šachmatai tampa neatsiejama gyvenimo dalimi
Su doc. Valentinu Partiku susipažinau 1970 metais, kuomet buvo pradėta brandinti mintis
apie šachmatų, kaip alternatyvos privalomai kūno kultūrai, dalyko dėstymą aukštojoje mokykloje. Šį sumanymą entuziastingai parėmė docentas, nes jis puikiai suprato šachmatų žaidimo poveikį intelektiniam ir psichologiniam studentų rengimui. Šachmatų žaidimas padarė
didžiulį poveikį ir jo paties asmenybės formavimuisi – išmokė savitvardos ir ramumo, įvairiose
situacijose priimti greitus, logiškus ir racionaliausius sprendimus.
Valentinas labai kruopščiai raštu fiksuodavo žaistų partijų ėjimus, juos analizuodavo, savikritiškai vertindavo. Jis buvo savitu šachmatų žaidėjo metų metraštininku.
Savo prisiminimuose Valentinas rašė, kad šachmatais žaisti jį išmokė jaunystės dienų draugas
Raimundas Staniulis. Nuostabu, kad po vienos valandos trukmės treniruotės Valentinas jau
žaidė su savo mokytoju pirmąją šachmatų partiją. Tai įvyko 1946 m. gruodžio mėn. 31 dieną.
Aistra šachmatams padėjo pasiekti gražių rezultatų: 1948 m. įvykdyti penktojo, 1949 m. –
ketvirtojo, o 1951 m. – trečiojo atskyrio reikalavimai.
V. Partikas buvo aktyvus įvairaus rango šachmatų varžybų dalyvis. Jis sėkmingai dalyvaudavo sporto draugijų „Žalgiris“ ir „Nemunas“ vykdytose varžybose. Nariai žaisdavo su Kauno
miesto aukštųjų mokyklų – KTU, KMI, LVA šachmatininkais. Aktyviai dalyvaudavo ir Lietuvos
žemės ūkio akademijos, organizuotuose šachmatų renginiuose bei varžybose.
Meilė korespondenciniams šachmatams išliko iki paskutinių Valentino gyvenimo dienų. Būtent korespondencinių šachmatų srityje jis pasiekė didžiausių laimėjimų. Daug kartų, kaip
Tarybų sąjungos, o vėliau, po Nepriklausomybės atgavimo, kaip Lietuvos atstovas, dalyvavo
pasaulio ir Europos korespondencinių šachmatų varžybose. Varžybos, trunkančios 2–3 metus,
pareikalaudavo žaidėjo drausmės, valios pastangų ir didelio meistriškumo. Kaip tik tuo ir
pasižymėjo Valentinas. Už sportinius laimėjimus korespondencinių šachmatų srityje doc. V.
Partikui 1986 m. buvo suteiktas garbingas kandidato į sporto meistrus vardas. Už kvalifikuotą
teisėjavimą jam suteiktas Respublikinės kategorijos šachmatų teisėjo vardas. Už aktyvią ir
labai sėkmingą visuomeninę veiklą šachmatų srityje doc. V. Partikas buvo įvairių sporto organizacijų ir Universiteto vadovų daug kartų apdovanotas prizais ir diplomais. Universiteto
šachmatų bendruomenė dėkinga Valentinui už jo sumanumą ir dideles pastangas įkuriant
ASU Šachmatų kultūros centrą. Puikiai įrengta patalpa 1996 m. spalio 8 d. ASU 1-ame bendrabutyje (Studentų g. 7) atvėrė duris visiems šachmatų mylėtojams. Doc. V. Partikas labai
džiaugėsi to meto vadovų – rektoriaus prof. A. Kustos, mokslo reikalų prorektoriaus prof. R.
Deltuvo ir kanclerio doc. A. Patašiaus pozityviu požiūriu į šio sporto plėtotę Universitete. Kita
vertus, studentai patvirtino lūkesčius, tapdami tarptautiniais meistrais, tarptautinės šachmatų
federacijos meistrais, nacionalinių rinktinių nariais, tarptautinių ir respublikinių varžybų daugkartiniais nugalėtojais bei prizininkais. Tokiais gražiais studentų laimėjimais labai džiaugėsi
docentas ir nuolatos skatino juos nesustoti ir siekti naujų sporto aukštumų.
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Mechaniko dienos šventės akimirka – docentas Valentinas Partikas žaidžia simultaną su
Fakulteto studentais (1996 m.)

Doc. V. Partikas buvo išrinktas Šachmatų kultūros centro prezidentu ir juo liko iki gyvenimo
pabaigos – 2010 metų.
Jau daugiau kaip 5 metai, kai mūsų tarpe nėra puikaus pedagogo, iškilios asmenybės, žymaus šachmatų sporto šakos puoselėtojo, tačiau jo atminimas išliko šachmatų mėgėjų širdyse.
Kasmet Šachmatų kultūros centre vyksta šachmatų varžybos, skirtos doc. V. Partikui atminti.
Docentas V. Vaščila

Docentas Antanas Talalas
Antanas Talalas gimė 1927 m. vasario 2 d. Ukmergės rajone,
Meilūnų kaime, ūkininkų šeimoje. Labai sunkiu ir sudėtingu
laikmečiu mokėsi Meilūnų ir Užgirio pradinėse mokyklose bei
Ukmergės gimnazijoje, kurią 1944 m. baigė ir dvejus metus dirbo Zibalų ir Kunigiškių pradžios mokyklose mokytoju.
Kelias į aukštąjį mokslą buvo Antano svajonė, išsipildžiusi jam 1946 m. įstojus į Lietuvos žemės ūkio akademijos Mechanizacijos fakultetą (dabar Aleksandro Stulginskio universitetas,
Žemės ūkio inžinerijos fakultetas). Studijuojant išryškėjo Jo gabumai inžinerijos mokslams ir
gebėjimas analizuoti ir vertinti technikos naujoves. Studijas baigė 1951 m., įgydamas inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją. Tuomet paskiriamas dirbti į Kauno srities mašinų-traktorių
stoties vyr. inžinieriumi.
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Kaip gabus studentas ir labai gerai gamyboje dirbęs inžinierius, A. Talalas 1953 metais pakviečiamas dirbti į Mašinų remonto katedrą asistentu, o jau po metų paskiriamas vyr. dėstytoju.
1957 m. A. Talalas įstojo į LŽŪA aspirantūrą. Sunkus ir kruopštus darbas davė svarių rezultatų. Jis parengė ir apgynė disertaciją tema „Dyzelinių cilindrinės - stūmoklinės grupės
išsidėvėjimo tyrimas pneumatiniu metodu” ir 1963 m. jam buvo suteiktas technikos mokslų
kandidato laipsnis.
Baigęs aspirantūrą, A. Talalas, kaip gabus ir kūrybingas mokslininkas, paliekamas dirbti
LŽŪA Žemės ūkio mechanizacijos fakultete. Dirbo docentu, o nuo 1965 m. – Mašinų remonto
katedros vedėju. Dėstė pakeičiamumo, standartizacijos ir techninių matavimų dalyką, išleido
metodinių leidinių, įrengė techninių matavimų laboratoriją. Savo kruopštumu, darbštumu,
tolerancija ir dėmesiu studentams ir dėstytojams pelnė visuotinę pagarbą ir pripažinimą.
Mechanikos inžinerijos teorinių dalykų dėstymo, kursinių darbų bei kursinių projektų kokybei užtikrinti 1967 m. įkuriama Mašinų detalių katedra, kurios vedėju išrenkamas docentas
Antanas Talalas. Jam vadovaujant, pirmiausiai buvo pradėti kurti ir tobulinti laboratorijos ir
kabinetai, pagerėjo metodinės literatūros leidyba, suaktyvėjo mokslinis tiriamasis darbas.
Katedroje atliekamais moksliniais tiriamaisiais darbais susidomėjo Minsko ir Vladimiro traktorių gamyklų konstruktorių biurai ir patikėjo katedros vedėjui vykdyti atsakingus užsakomuosius darbus.
Antanas Talalas yra paskelbęs apie 30 mokslinių straipsnių. Jis labai daug dirbo pagal
ūkiskaitines sutartis, tyrė polimerų panaudojimą ž. ū. technikos kinematinėse porose ir mechanizmų detalių dilimą, pateikė vertingų pasiūlymų ž. ū. techniką gaminančioms įmonėms.
Jis yra 6 išradimų bendraautoris. 1974 m. A. Talalui suteikiamas Lietuvos nusipelniusio inžinieriaus vardas. Už nepriekaištingą darbą ir visuomeninę veiklą buvo apdovanotas Lietuvos
žemės ūkio akademijos ir kitų institucijų garbės ir padėkos raštais.
Technikos mokslų daktaras docentas, ilgametis Mašinų mechanikos katedros vedėjas, Lietuvos nusipelnęs inžinierius Antanas Talalas su žmona užaugino dvi dukras.
Docentas Jonas Bozys
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Profesorius Algimantas Urba
Žymus mašinų mechanizmų teoretikas
2016 metais Lietuvos žemės ūkio universiteto profesoriui habilituotam daktarui Algimantui Urbai būtų
sukakę 80 metų.
Visa profesoriaus veikla susijusi su Universitetu, Žemės ūkio inžinerijos fakultetu. Jo gyvenimo
kelias Universitete tiesus: buvo šio fakulteto studentas, asistentas, doktorantas, docentas ir
profesorius. Tai buvo labai gabus studentas, puikus pedagogas ir talentingas mokslininkas
teoretikas, savo darbuose išsprendęs nemažai mašinų mechanizmų tobulinimo fundamentinių teorinių klausimų.
Prof. A. Urba gimė 1936 metų rugsėjo 6 d. Kėdainių apskrityje, Grinkiškio valsčiaus Kubiliūnų
kaime valstiečių šeimoje. 1954 m. baigęs Baisogalos vidurinę mokyklą, tais pačiais metais
įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademijos Žemės ūkio mechanizacijos fakultetą, kurį baigė 1959
m., įgydamas mechanikos inžinieriaus kvalifikaciją.
Metus padirbęs Radviliškio rajono Polekėlės tarybinio ūkio vyriausiuoju inžinieriumi, A. Urba
grįžo į Lietuvos žemės ūkio akademiją dėstyti žemės ūkio mašinų dalyko. 1961 m. Žemės
ūkio mechanizacijos fakulteto vadovybė jį, kaip gabų inžineriniams mokslams absolventą,
pakvietė gilinti žinias aspirantūroje. Po ketverių įtempto darbo metų A.Urba parengė ir 1964
m. apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją tema „Dviejų velenų klavišinių kratiklių
kai kurie dinamikos klausimai“ (vadovas prof. Albertas Jasiulionis). Šioje disertacijoje buvo
išnagrinėti javų kombainų kratiklių balansavimo klausimai.
Kaip gabus ir kūrybingas mokslininkas, paliekamas dirbti Lietuvos žemės ūkio akademijos
Aukštosios matematikos katedroje asistentu. 1967 m. jam suteikiamas mokslinis pedagoginis
docento vardas. Tais pačiais metais Žemės ūkio mechanizacijos (dabar Žemės ūkio inžinerijos)
fakultete įkūrus Mašinų detalių katedrą, docentas Algimantas Urba joje pradėjo dirbti. Fakulteto studentams jis dėstė teorinės mechanikos, aukštosios matematikos, žemės ūkio mašinų
dalykus.
Po 1990 m. įvedus Universitete magistrantūros ir doktorantūros studijas, Algimantas Urba
ėmėsi Žemės ūkio inžinerijos fakulteto magistrantams dėstyti suvaržytų dalelių judėjimą mašinose, mechanizmų dinamiką, dalelės balistiką žemės ūkio mašinose, mašinų balansavimo
teoriją, o doktorantams – žemės ūkio technologinių procesų teorijos pagrindus. Dar ir šiuo
metu jo parašytomis mokomosiomis knygomis „Erdvinis skriejiklio-slankiklio mechanizmas
ir jo modifikacijos“ (1995 m.) bei „Dalelės balistika žemės ūkio mašinose“ (III dalys, I dalis –
1999 m.; II dalis – 2002 m.; III dalis – 2004 m.) naudojasi magistrantai, doktorantai bei žemės
ūkio technikos konstruktoriai.
Dirbdamas pedagoginį darbą, profesorius tobulino dėstomų dalykų programas, dėstymo me-
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todiką, vykdė mokslinius tyrimus, daugiausia dėmesio skirdamas mašinų balansavimo klausimams. Bakalaurams, magistrantams ir doktorantams dėstomus dalykus išaiškindavo labai
nuosekliai ir suprantamai. Nors dėstė teorinius dalykus ir per egzaminus buvo labai reiklus,
tačiau, siekdamas studentus labiau sudominti ir geriau išmokyti, pateikdavo daug praktinių
pavyzdžių, ugdė inžinerinį mąstymą ir savarankiškumą.
Šalia atsakingai atliekamo pedagoginio darbo profesorius Algimantas Urba likusį darbo laiką
ir beveik visą laisvalaikį skyrė mašinų mechanizmų balansavimo klausimams spręsti. Savo
darbuose tyrė inercijos jėgų ir jų momentų elipsines harmonikas. Šių teorinių tyrimų metu
buvo gautos formulės, kurias naudojant galima nustatyti elipsinių pusašių dydžius ir jų padėtį plokštumoje.
Optimaliems mašinų mechanizmų subalansuotumo parametrams nustatyti pirmą kartą pritaikė funkcines Banacho erdves. Taikant siūlomas integralines normas, padidėja apytikslio
balansavimo galimybės, sujungiami vidurkinis ir tolygusis balansavimo metodai. Visus apytikslio balansavimo kriterijus laikant lygiareikšmiais, susidaro galimybė dinamiškai subalansuoti mechanizmus esant pasirinktoms sukimosi ašių padėtims.
Tokie ir panašūs teoriniai darbai tapo pagrindu parengti habilitacinį darbą „Žemės ūkio technikos mechanizmų balansavimo metodų išvystymas naudojantis Lp funkcinėmis erdvėmis“,
kurį apgynė 1995 m.
1996 m. Algimantui Urbai suteiktas profesoriaus mokslinis pedagoginis vardas.
Profesorius Algimantas Urba yra paskelbęs apie 100 mokslinių straipsnių. Juose pateikiamų
teorinių klausimų sprendimai yra žinomi užsienio mašinų mechanizmų teoretikams, taikomi
praktikoje. Prof. A.Urbos straipsniai cituojami užsienio šalių mokslininkų publikacijose.
Prof. A.Urba konsultavo žemės ūkio mašinų konstruktorius. Nemažai teorinių klausimų buvo
išspręsta vykdant ūkiskaitines sutartis su Vladimiro traktorių gamyklos (Rusija) konstruktorių
biuru. Pateikti sprendimai buvo diegiami gamyboje. Radviliškio mašinų gamyklos konstruktoriams pasiūlytas būdas, kaip geriau subalansuoti gaminamų mašinų mechanizmus.
Profesorius Algimantas Urba aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje: keletą metų vadovavo Lietuvos aukštųjų technikos mokyklų studentų bendrai teorinės mechanikos komandai.
Šie studentai dalyvaudavo teorinės mechanikos olimpiadose užsienyje ir dažnai laimėdavo
prizines vietas.
Profesorius konsultuodavo doktorantus, buvo kelių doktorantūros komitetų narys. Savo mokslinių tyrimų tema skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose.
Už nepriekaištingą darbą ir visuomeninę veiklą buvo apdovanotas Lietuvos žemės ūkio universiteto ir kitų institucijų garbės ir padėkų raštais.
Eidamas 72 metus, profesorius Algimantas Urba mirė, palaidotas Kauno rajono Tabariškių
kapinėse.
Kolegos prisimena profesorių kaip labai ramų, tylų, netrokštantį rodyti savo žinių ir nereklamuojantį savo darbų žmogų. Buvę studentai prisimena prof. A.Urbą kaip labai kuklų, tolerantišką ir
teisingą dėstytoją, nuoširdžiai perteikusį žinias paskaitų metu, skyrusį labai daug laiko teorinės
mechanikos klausimų konsultacijoms. Išėjęs į pensiją, profesorius palaikė ryšius su katedra,
labai gerbė jį aplankančius buvusius bendradarbius. Deja, tas bendravimas truko neilgai...
Profesorė Eglė Jotautienė, Docentas Jonas Bozys
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PIRMOSIOS PAKOPOS DIENINĖS / NUOLATINĖS STUDIJOS
57-oji laida, 2007 m.
Studijų programa: žemės ūkio mechanikos inžinerija
Dieninė studijų forma, bakalaurai
Mindaugas Anušauskas, Linas Bružikas, Mindaugas Jonikaitis, Donatas Lavickas, Lauras
Liudžius, Tomas Matikevičius, Aivaras Mažučiūnas, Marius Miškinis, Artūras Pupius, Marius
Ramoška, Vidmantas Sindaras, Tomas Staniulis, Arūnas Šimkus, Arvydas Valūnas, Sigitas
Valužis, Vitalijus Vorobjovas, Gediminas Žebrauskas.
Studijų programa: žemės ūkio inžinerija ir vadyba
Dieninė studijų forma, bakalaurai
Dalius Ališauskas, Linas Bagavičius, Žydrūnas Bujakauskas, Žaneta Bulanova, Tadas Butkevičius, Živilė Dociūtė, Dainora Gelžinytė, Paulius Kandrotas, Mantas Kandzežauskas, Povilas
Kielius, Sigitas Kliauga, Julius Kuniejus, Lukas Laukaitis, Albertas Lažinskas, Tomas Lukoševičius, Giedrius Martinaitis, Andrius Miškelevičius, Edvinas Norkevičius, Ingrida Pavilonytė,
Darius Pažėra, Mindaugas Petraitis, Gintarė Rudaitienė, Mindaugas Saldys, Kęstutis Skauminas, Vilius Sventkauskas, Sandra Ščerbavičiūtė, Neringa Ščiukauskaitė , Tomas Vasinauskas,
Modestas Virvilas, Valdas Visockis, Sigitas Žvirzdinas.
Studijų programa: žemės ūkio produktų gamybos inžinerija
Dieninė studijų forma, bakalaurai
Tomas Antanaitis, Simona Ašmontaitė, Viktorija Dimšlytė, Marius Janeliūnas, Vytautas Kliučvaitis, Edgaras Kuliešius, Edita Kulvinskaitė, Jurgita Mačionytė, Laura Mikulskytė, Žilvinas
Misevičius, Joana Radzevičiūtė, Modestas Selemonavičius, Marijus Stančikas, Vytautas Stuogys, Svetlana Tolmačiova, Eglė Varnagirytė, Sandra Žalnieriūnaitė, Dovydas Žukauskas.
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Studijų programa: žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija
Dieninė studijų forma
Aušra Andriuškevičiūtė, Nelas Balzaris, Lina Brazauskaitė, Marijus Jankauskas, Aušra
Janulevičiūtė, Inga Kastanauskienė, Jurgita Kučinskaitė, Jūratė Labašauskaitė, Brigita Matuolytė, Renaldas Misiūnas, Marius Petraitis, Indrė Prakupimaitė, Ineta Raukštaitė, Justina
Ruchlevičiūtė, Giedrius Šimkevičius, Laimis Viganauskas.
Studijų programa: žemės ūkio energetikos inžinerija
Dieninė studijų forma, bakalaurai
Laurynas Asakavičius, Ričardas Barčiauskas, Irmantas Beniulis, Vaidas Čeplevičius,
Vaidas Daubaras, Romualdas Daunys, Remigijus Gailiušis, Rolandas Japšas, Rita Kalinskaitė, Marius Klabys, Artūras Mankus, Miroslav Mežuk, Kęstutis Mikulėnas, Rimvydas
Miliauskas, Donatas Naruševičius, Arvydas Nekrošius, Marius Oželis, Algis Rimkus,
Marius Rudaitis, Mindaugas Sadauskas, Martynas Staškevičius, Jonas Žigas.
Studijų programa: kaimo komunalinė inžinerija
Dieninė studijų forma, inžinieriai
Jevgenij Bychalov, Agnė Bliūdžiuvienė, Laima Bliūdžiuvienė, Arūnas Butkus, Audrius
Cesevičius, Martynas Gečas, Martynas Kainovaitis, Rolandas Karinauskas, Aleksas Knyzelis,
Marius Matelis, Vaida Matyžiūtė, Arvydas Paulauskas, Donatas Stankevičius, Marius Stogevičius.

58-oji laida, 2008 m.
Studijų programa: žemės ūkio mechanikos inžinerija
Dieninė studijų forma, bakalaurai
Evaldas Astrauskas, Martynas Čenys, Donatas Jackis, Marius Liaugaudas, Irmantas Patašius,
Laimonas Sabolevskis, Vitalijus Staševičius, Andrius Šilinskas, Kęstutis Tilvikas, Tomas Valančius, Aurimas Vasiliauskas, Donatas Višniauskas.
Studijų programa: žemės ūkio inžinerija ir vadyba
Dieninė studijų forma, bakalaurai
Evaldas Bružas, Arvydas Dakanis, Eglė Eimontaitė, Donatas Gelčauskas, Tomas Indriliūnas,
Saulius Jurevičius, Edgaras Kapūstinskas, Tadas Kaušakys, Tomas Kulikauskas, Nerijus Laukevičius, Jolita Lukoševičiūtė, Martynas Masiulionis, Donatas Miknevičius, Daiva Mitkutė, Andrius Noreika, Martynas Peciukonis, Marius Petravičius, Tomas Račkauskas, Aidas Radavičius,
Naurimantas Skaržinskas, Gintarė Strikulytė, Darius Ulinskas, Mindaugas Užmiškis, Andrius
Vaitekūnas, Alina Valūnaitė.
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Studijų programa: žemės ūkio produktų gamybos inžinerija
Dieninė studijų forma, bakalaurai
Mindaugas Čiužauskas, Vita Jankauskaitė, Vytautas Jonavičius, Reda Kareivaitė, Dovilė Kupšytė, Darius Micius, Juozas Samauskas, Nerijus Stapušaitis, Paulius Žilėnas.
Studijų programa: žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija
Dieninė studijų forma, bakalaurai
Monika Altukavičiūtė, Renata Bagdonaitė, Donatas Bušma, Ajanta Dimšaitė, Rytis Golumbauskas, Raimonda Judickaitė, Robertas Korzūnas, Inga Mikutytė, Vaida Osinaitė, Justas
Petraitis, Jurgita Pūkytė, Lina Sasnauskaitė, Inga Šarkauskaitė, Gintarė Žilinskaitė.
Studijų programa: žemės ūkio energetikos inžinerija
Dieninė studijų forma, bakalaurai
Rytis Augustaitis, Linas Baltrimas, Laurinas Banaitis, Tomas Baniulis, Saulius Burbulis,
Voldemaras Girdvainis, Aivaras Jakelaitis, Ingrida Kazėnaitė, Gediminas Kazėnas, Mindaugas
Kazėnas, Martynas Kudakas, Tadas Kulikauskas, Vaidas Kuprusevičius, Danius Lengvinas,
Tomas Pranskus, Audrius Rušėnas, Vytautas Vaitekūnas, Dainius Vasaitis.
Studijų programa: kaimo komunalinė inžinerija
Dieninė studijų forma, inžinieriai
Kęstutis Auksorius, Viktorija Balilionytė, Rima Baranauskaitė, Aivaras Čėpla, Paulius Deveikis, Sandra Gedvilaitė, Dainius Gražulis, Reda Kaminskaitė, Nerijus Lisauskas, Eglė Lukšytė,
Karolis Martinkus, Sandra Meržvinskaitė, Saulius Pašakarnis, Simas Sūdžius, Tomas Ūksas,
Nerijus Žukas.

59-oji laida, 2009 m.
Studijų programa: žemės ūkio mechanikos inžinerija
Dieninė studijų forma, bakalaurai
Mantas Adašiūnas, Darius Akstinavičius, Aivaras Andruška, Donatas Balsiūnas, Eugenijus
Baltrukėnas, Remigijus Bartkevičius, Deivydas Dzevyžis, Edgaras Jakštas, Žilvinas Katkevičius, Antanas Klumbys, Regimantas Kudirka, Aurimas Kurtinaitis, Viktoras Leščius, Tadas
Mauricas, Mindaugas Miškelevičius, Nerijus Paltanavičius, Paulius Poškus, Artūras Radžius,
Vincas Riauka, Aivaras Šidlauskas.
Studijų programa: žemės ūkio inžinerija ir vadyba
Dieninė studijų forma, bakalaurai
Aurimas Andrešiūnas, Martynas Bagdonas, Martynas Banaitis, Paulius Banionis, Ignas
Barniškis, Valdas Bartkėnas, Robertas Bartkus, Gintarė Brazionytė, Ignas Domeika, Vytautas
Jančiukynas, Andrius Jasikas, Aivaras Jatulis, Darius Jonušis, Laurynas Knystautas, Martynas
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Milčius, Vilma Naujokienė, Ignas Norkeliūnas, Jurgita Ogulevičiūtė, Martynas Puidokas,
Mantas Puskunigis, Mindaugas Ramanauskas, Aurimas Rinkevičius, Mindaugas Ruginis,
Mantas Sirtautas, Tadas Starkus, Vaida Tamašauskaitė, Artūras Tamošiūnas, Kristina Vaitauskienė, Audrius Vanagas, Gintarė Vasiliauskaitė, Gintautas Vilius, Jonas Zdancevičius,
Aurelijus Žvirzdinas.
Studijų programa: žemės ūkio produktų gamybos inžinerija
Dieninė studijų forma, bakalaurai
Tadas Auga, Gediminas Buitkus, Tomas Gerulis, Vaiva Juozulynaitė, Vytautas Liuiza, Aistė
Medziukevičiūtė, Kęstutis Mickevičius, Arūnas Mikelkevičius, Ugnius Pitrėnas, Martynas
Stančikas, Agnė Valaitytė, Kristina Vladičkaitė.
Studijų programa: žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija
Dieninė studijų forma, bakalaurai
Darius Aukselis, Algirdas Bardauskas, Kira Bedrova, Aušrinė Džeiranašvili, Daiva Gaidžiūnaitė, Ovidijus Gečiauskas, Dainius Jagminas, Gediminas Jakas, Kristina Klimaitė, Justina
Kliučinskaitė, Gytis Molnikas, Simona Paulikienė, Tomas Sinkevičius, Vytautas Siravičius,
Andrius Šarka, Nerijus Ukrinas, Dainius Varatinskis, Dainius Želvys, Darius Želvys.
Studijų programa: žemės ūkio energetikos inžinerija
Dieninė studijų forma, bakalaurai
Marius Dubauskas, Povilas Jancevičius, Dainius Jevaitis, Rimantas Kecorius, Remigijus
Kilkus, Gediminas Lankevičius, Darius Lisauskas, Dovilė Norkutė, Ramūnas Petrauskas,
Egidijus Puida, Justinas Romikaitis, Rytis Rudaitis, Ričardas Sedalis, Ramūnas Simonaitis,
Povilas Stadalnikas, Andrius Ščerba, Tadas Urbanavičius, Eimantas Valakevičius, Modestas Venclovas, Linas Zygmantas, Žydrūnas Žiauberis.
Studijų programa: kaimo komunalinė inžinerija
Dieninė studijų forma, inžinieriai
Donatas Adomavičius, Aurimas Astrauskas, Donatas Galvydis, Antanas Jakštas, Evaldas
Katkevičius, Evaldas Kmitas, Vaidas Kryžiokas, Vilmantas Pilipavičius, Algimantas Urbonas.

60-oji laida, 2010 m.
Studijų programa: žemės ūkio mechanikos inžinerija
Dieninė studijų forma, bakalaurai
Aurimas Ančiulis, Arvydas Balčius, Donatas Balčiūnas, Dovydas Balinskas, Laimis Bauša,
Edvinas Bendinskas, Paulius Bliuvas, Tomas Butauskas, Vaidas Danilevičius, Justas Ferencas, Julius Ferencas, Karolis Giniūnas, Dainius Ištonas, Vaidas Kaminskas, Rytis Kasilauskas, Valdas Kiniulis, Gediminas Klimašauskas, Gintaras Kubilius, Tautvydas Laginauskas,
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Martynas Levickas, Rokas Marcinkevičius, Mantas Medikis, Marius Merkelis, Mantas Miniotas,
Modestas Noraitis, Justinas Pangonis, Artūras Poška, Rytis Račkauskas, Eimantas Razvanavičius, Rita Samulionytė, Andrius Senkus, Justinas Stonys, Arūnas Štrimaitis, Marius Tamošiūnas, Modestas Tiknius, Andrius Vosylius.
Studijų programa: žemės ūkio inžinerija ir vadyba
Dieninė studijų forma, bakalaurai
Gedas Adomaitis, Donatas Andrulis, Vaidotas Arlavičius, Artūras Banėnas, Indrė Brusokaitė,
Ignas Eimontas, Rimantas Ivanauskas, Zenonas Ivinskis, Evaldas Jonikis, Vytautas Jundulas,
Arturas Jurgelevičius, Egidijus Kiminas, Vaclovas Kurkauskas, Gediminas Laganeckas, Vitas
Lazarenka, Indrė Lenkauskaitė, Matas Merkelis, Vytautas Miknevičius, Alvydas Milašius, Donatas Norvaiša, Darius Petrikauskas, Karolis Preikša, Dainius Prėnas, Irma Purvinytė, Robertas, Riauba, Jolita Ringytė, Eglė Sabaitė, Virginijus Sirutis, Aidas Skersys, Aurimas Stačiokas,
Raimondas Stankus, Alma Strakauskaitė, Indrė Urbonavičiūtė, Rima Visockienė.
Studijų programa: žemės ūkio produktų gamybos inžinerija
Dieninė studijų forma, bakalaurai
Tomas Agurkis, Artūras Dainius, Agnė Draugelytė, Dainius Grėbliūnas, Egidijus Gruzdas,
Egidijus Kelpša, Edgaras Laurinavičius, Povilas Mauza, Justas Paliukas, Laimis Petraitis,
Aušra Radavičiūtė, Paulius Radėnas, Remigijus Strelkauskis, Linas Tamošauskas, Tomas
Žemaitis, Mantas Zikas.
Studijų programa: žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija
Dieninė studijų forma, bakalaurai
Raimundas Akstinavičius, Vaidas Bartusevičius, Arvydas Bočys, Tomas Budinas, Daivaras
Danielius, Andrius Danyla, Lukas Gedminas, Laima Kazlauslaitė, Nerijus Kudirka, Indrė Levickaitė, Rokas Liakauskas, Kristina Navikaitė, Aušra Poškaitė, Mindaugas Protasevičius, Raimonda Raubaitė, Andrius Rudaitis, Vaiva Talačkaitė, Inga Želvytė, Ernestas Zovė.
Studijų programa: žemės ūkio energetikos inžinerija
Dieninė studijų forma, bakalaurai
Mantas Adelbergis, Romanas Aidukas, Mantas Baniulis, Mindaugas Brazaitis, Algirdas Butkus, Tomas Cegelis, Edvinas Čepukaitis, Eimantas Čėsna, Audrius Čyplys, Darius Gabrulevičius, Marius Godinovas, Algirdas Janulis, Darius Karosas, Vaidotas Mumėnas, Karolis Pabarčius, Valdas Sadauskas, Aurimas Subačius, Dovydas Šimkus, Rolandas Valiauga, Mantas
Vasiliauskas, Tomas Veiverys, Aurimas Viknius.
Studijų programa: Kaimo komunalinė inžinerija
Dieninė studijų forma, inžinieriai
Ingrida Budrytė, Valdas Gedraitis, Paulius Gudzinskas, Edvardas Jakas, Indrė Kielytė, Lina
Kupčiūnaitė, Valdas Mickevičius, Paulius Mirklys, Vilma Petraitytė, Remigijus Petrauskas,
Indrė Simonaitytė, Audrius Stonkus, Janina Uscilaitė, Tadas Žukauskas
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61-oji laida, 2011 m.
Studijų programa: žemės ūkio mechanikos inžinerija
Dieninė studijų forma, bakalaurai
Darius Baltrūnas, Kęstutis Jančius, Evaldas Kačinauskas, Algirdas Meškinis, Tadas Micius,
Mindaugas Peleckas, Nerijus Petrauskas, Aurimas Poška, Paulius Putelis, Giedrius Rutkauskas, Tomas Steponaitis, Karolis Šikšnius, Mindaugas Škikūnas, Egidijus Vrubliauskas.
Studijų programa: žemės ūkio inžinerija ir vadyba
Dieninė studijų forma, bakalaurai
Indrė Akimova, Gediminas Amalas, Povilas Balevičius, Aurimas Bertulis, Julius Gediminas
Čėplaitis, Aurimas Čepulis, Dovydas Čereškevičius, Rimantas Demenius, Simona Galinytė,
Indrė Gustaitytė, Arijus Jakelaitis, Marius Jankauskis, Vytenis Jarmolaitis, Mantas Kazlauskas,
Indrė Kivilytė, Lauras Klimavičius, Eglė Kniukštaitė, Nerijus Kriaučiūnas, Indrė Leonavičiūtė,
Paulius Leščinskas, Regimantas Liudžius, Berta Lukoševičiūtė, Tomas Maksvytis, Asta Mauzaitė, Mindaugas Mickevičius, Ingrida Milkintaitė, Tomas Mizeras, Lina Norbutaitė, Kazys Paliakas, Andrius Pošiūnas, Žilvinas Pupelis, Tomas Puskunigis, Vaidas Ruželė, Darius Sabas, Raminta Simonavičiūtė, Aida Statkevičiūtė, Vitalijus Šakys, Donatas Valikonis, Vytenis Vendrikis.
Studijų programa: žemės ūkio produktų gamybos inžinerija
Dieninė studijų forma, bakalaurai
Ėlinga Andrulytė, Vytautas Dėdynas, Valdas Graževičius, Asta Gutautaitė, Sandra Kačinskytė,
Tautvydas Karitonas, Tomas Markelis, Dovilė Pravalackaitė, Mindaugas Seniūnas, Vytautas
Šmitaitis, Justina Vansytė, Rita Žilinskaitė.
Studijų programa: žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija
Dieninė studijų forma, bakalaurai
Tomas Basevičius, Aurimas Gelūnas, Dovilė Laurinaitytė, Artūras Mažrimas, Eglė Miniotaitė,
Ieva Puodžiukaitytė.
Studijų programa: žemės ūkio energetikos inžinerija
Dieninė studijų forma, bakalaurai
Gertrūda Averjanova, Aleksas Banišauskas, Lukas Biesagirskas, Artūras Brazas, Ramūnas
Dubinskas, Paulius Jančauskas, Alvydas Jotkus, Eimantas Judickas, Ernestas Kalinskas, Tadas
Kemežys, Mantas Kulbeckas, Dainius Miliauskas, Aurelija Ostanovkaitė, Arnas Petrauskas,
Vytautas Povilaitis, Darius Rasalskis, Gytis Sankūnas, Edmundas Šalnis, Deividas Tamulionis,
Vytautas Valtys, Eglė Virkėtytė, Ernestas Zimkus, Aurimas Žiauberys.
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Studijų programa: kaimo komunalinė inžinerija
Dieninė studijų forma, inžinieriai
Donatas Gustys, Gediminas Jacinavičius, Martynas Kukenys, Laura Pavalkytė, Henrikas Savickas, Edita Smalstytė, Vaida Urbonavičienė, Saulius Vasiliauskas, Karolis Zeleniakas.

62-oji laida, 2012 m.
Studijų programa: žemės ūkio mechanikos inžinerija
Dieninė studijų forma, bakalaurai
Donatas Baltrušaitis, Tadas Bartkus, Andrius Baublys, Vidas Breskus, Dainius Dambrauskas, Mindaugas Dikšaitis, Edgaras Gečas, Darius Karotkis, Marius Kaveckis, Nerijus Kiniulis,
Žymantas Kirlys, Gražvydas Kurlinkus, Mindaugas Legerpušis, Eimantas Merkevičius,
Andrius Milašius, Tomas Momkus, Eligijus Novikovas, Paulius Račiūnas, Mykolas Rukas,
Valentas Samkus, Darius Stuogis, Vytautas Tarvainis, Gintaras Ūsas, Paulius Vaškelis, Andrius
Žymantas.
Studijų programa: žemės ūkio inžinerija ir vadyba
Dieninė studijų forma, bakalaurai
Justinas Arnašius, Artūras Balčiūnaitis, Arminas Balkūnas, Rimvydas Baranauskas, Edgaras
Burinskas, Mindaugas Cechanavičius, Paulius Čenkus, Aušrinė Čėsnaitė, Kostas Daniliauskas, Aurimas Gerdvilis, Darius Grigonis, Nora Gvergždytė, Rytis Janiulis, Egidijus Jankauskas,
Edgaras Kasparaitis, Eimantas Kazlauskas, Darius Kimtys, Andrius Lapinskas, Tadas Lenkaitis, Neringa Lingytė, Judita Medėkšaitė, Marius Merkevičius, Artūras Merkevičius, Ugnius
Miliauskas, Andrius Pesliakas, Kasparas Sujeta, Tadas Šidlauskas, Raimondas Šimonis,
Albinas Šukys, Aurimas Valenta, Andrius Valkavičius, Tadas Zaleckis, Greta Zdanavičiūtė.
Studijų programa: žemės ūkio produktų gamybos inžinerija
Dieninė studijų forma, bakalaurai
Aušra Andriuškevičiūtė, Eugenijus Gaižauskas, Gintarė Pūtytė, Ignas Rentelis, Živilė Volkavičiūtė, Eglė Zasčiurinskaitė.
Studijų programa: žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija
Dieninė studijų forma, bakalaurai
Giedrė Češulytė, Laima Češulytė, Šarūnas Girdauskas, Mindaugas Klimaitis, Tomas Kunigėnas, Virginijus Liaudanskas, Algirdas Remeikis, Ovidijus Šerpytis.
Studijų programa: žemės ūkio energetikos inžinerija
Dieninė studijų forma, bakalaurai
Vaidotas Ausiukevičius, Vaidas Bagdonas, Justinas Bočkus, Gražvydas Burdulis, Viktoras Daubaras, Justas Draskinis, Tautvydas Eidukaitis, Monika Gilytė, Dalius Grigonis, Mantas Jasukai-
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tis, Ignas Kukučionis, Ignas Matveičikas, Remigijus Norvilas, Edvinas Pavėsys.

Studijų programa: kaimo komunalinė inžinerija
Dieninė studijų forma, inžinieriai
Robertas Kaveckis, Agnė Rudinskaitė, Rytis Tamošiūnas.

63-oji laida, 2013 m.
Studijų programa: žemės ūkio mechanikos inžinerija
Nuolatinė studijų forma, bakalaurai
Justas Andriušaitis, Mantas Dabulskis, Povilas Gurevičius, Darius Jovarauskas, Darius
Juknevičius, Inga Jurčiukonytė, Povilas Kairys, Artūras Katinas, Egidijus Katinas, Saulius
Krasuckas, Marius Navickas, Martynas Navickas, Darius Pauliukaitis, Karolis Rakauskas,
Karolis Ramoška, Adomas Stankūnas, Valentas Stončius, Edgaras Šalašavičius, Svajūnas Šileris,
Kęstutis Vieraitis, Robertas Žaliauskas.
Dieninė studijų forma, bakalaurai
Vytautas Buivys, Egidijus Garbaravičius, Justinas Ožalas, Aurimas Pavolis, Andrius Stašauskas, Andrius Urnikis, Tomas Vaicekauskas.
Studijų programa: žemės ūkio inžinerija ir vadyba
Nuolatinė studijų forma, bakalaurai
Justina Andriukaitytė, Darius Arlauskas, Dovydas Baltutis, Darius Baranauskas, Robertas
Bistras, Vytautas Bizas, Tomas Daniulis, Raimundas Demenius, Simona Gentvainytė, Donatas
Grakauskas, Karolis Klimaitis, Vytautas Krasnickas, Mantvydas Lankelis, Sandra Mackevičiūtė, Neringa Mikelaitytė, Vilius Paulauskas, Pažėra Raimundas, Simas Pranskūnas, Adomas
Stanaitis, Neda Šeštokaitė.
Dieninė studijų forma, bakalaurai
Jovita Apanavičiūtė, Vaida Dovidauskienė, Ernestas Kęsminas, Vitalij Kuzmin, Vaidas Labukas, Paulius Poškys.
Studijų programa: žemės ūkio produktų gamybos inžinerija
Dieninė studijų forma, bakalaurai
Mantas Juodaitis, Mindaugas Kasiulionis, Justinas Mikalauskas.
Studijų programa: žemės ūkio energetikos inžinerija
Nuolatinė studijų forma, bakalaurai
Povilas Brazys, Mindaugas Kaminskas, Mangirdas Knyšius, Vytautas Lekavičius, Mantas
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Liobė, Tadas Olensevičius, Darius Urbonas, Marius Valenta, Bronius Žalys.
Dieninė studijų forma, bakalaurai
Eimantas Bankovskis, Laimonas Laginauskas, Deividas Šarka.

64-oji laida, 2014 m.
Studijų programa: žemės ūkio mechanikos inžinerija
Nuolatinė studijų forma, bakalaurai
Justas Banevičius, Tomas Česnavičius, Šarūnas Grigas, Gediminas Jurgaitis, Jurgis Karazinas,
Tadas Katkevičius, Vytautas Kavolynas, Martynas Kiseliūnas, Deividas Rimkus, Algis Aleksandr Romanov, Mantas Rudinskas, Tadas Špakauskas, Evaldas Vaitonis.
Dieninė studijų forma
Gintautas Bladžius, Tautvydas Jakubka.
Studijų programa: žemės ūkio inžinerija ir vadyba
Nuolatinė studijų forma, bakalaurai
Laisvūnas Aušra, Mantas Bareikis, Tomas Jaščionis, Mindaugas Karalius, Tautvydas Katkevičius, Edgaras Merkys, Daugirdas Mockaitis, Karolis Muduris, Audrius Pupinis, Agnė
Sadauskaitė, Rimvydas Štakas, Ovidijus Taujanskas, Marius Vabalas.
Dieninė studijų forma, bakalaurai
Ramūnas Dambrauskas, Edgaras Staliūnas.
Studijų programa: žemės ūkio produktų gamybos inžinerija
Dieninė studijų forma, bakalaurai
Tomas Karaliūnas, Justinas Kruopis, Mantas Sinkevičius.
Studijų programa: agroenergetikos inžinerija
Nuolatinė studijų forma, bakalaurai
Aivaras Berankis, Povilas Brusokas, Šarūnas Dovidaitis, Adolfas Jančauskas, Justinas Miežis,
Domas Rimeika, Audrius Stankevičius, Gediminas Šukys, Tubutis Valdemaras.
Dieninė studijų forma, bakalaurai
Kazimieras Daunaravičius.

65-oji laida, 2015 m.
Studijų programa: žemės ūkio mechanikos inžinerija
Nuolatinė studijų forma, bakalaurai
Vilmantas Bagdonas, Giedrius Burnovas, Paulius Giriūnas, Dominykas Gudėnas, Arnas Jucai-
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tis, Deividas Karalius, Marius Kazlauskas, Vaclovas Keseriauskis, Rytis Kimbirauskas, Tautvydas Martusevičius, Lukas Medelis, Dovydas Papečkis, Deividas Pečkauskas, Laurynas Spogis,
Jonas Tamošiūnas, Dainius Valiūnas, Karolis Zokaitis.
Dieninė studijų forma, bakalaurai
Andrius Kriščiūnas, Vitalis Lopeta, Rokas Rozga.
Studijų programa: žemės ūkio inžinerija ir vadyba
Nuolatinė studijų forma, bakalaurai
Modestas Butkus, Šarūnas Čeponis, Aurimas Jankauskas, Egita Kraniauskaitė, Mindaugas
Petokaitis, Arnoldas Pusvaškis, Deividas Ragauskas, Tadas Šakys, Ignas Urbonas, Arnas Župerka.
Dieninė studijų forma, bakalaurai
Artūras Lapėta.
Studijų programa: atsinaujinančių energijos išteklių inžinerija
Nuolatinė studijų forma, bakalaurai
Laura Bieliūnaitė, Domininkas Algirdas Derkintis, Jaunius Sinkevičius, Ieva Skukauskaitė, Julius Ubis, Irma Žemaitytė.
Studijų programa: agroenergetikos inžinerija
Nuolatinė studijų forma, bakalaurai
Ervinas Ašmonas, Ignas Gedvilas, Antanas Malaškevičius, Aurimas Masaitis, Aurimas Palaitis,
Mantas Pilelis, Vilius Tumynas.
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ANTROSIOS PAKOPOS DIENINĖS / NUOLATINĖS IR
NEAKIVAIZDINĖS / IŠTĘSTINĖS STUDIJOS
14-oji laida, 2007 m.
Studijų programa: žemės ūkio mechanikos inžinerija
Dieninė studijų forma, magistrai
Algimantas Baltušis, Rimvydas Bendaravičius, Nerijus Budrys, Donatas Čekanavičius,
Romualdas Daukša, Antanas Juostas, Raimondas Kreivaitis, Jonas Matulaitis, Marius Mažeika, Deividas Polivonas, Linas Pukelis, Birutė Skukauskaitė.
Studijų programa: žemės ūkio inžinerija ir vadyba
Dieninė studijų forma, magistrai
Jurgita Aleksaitė, Gintaras Alekna, Jūratė Baltrukėnaitė, Egidijus Černius, Lina Čėsnaitė,
Giedrius Gruodis, Andrius Gudynas, Jolanta Lengvenytė, Rasa Macenienė, Marius Merkelis,
Artūras Žilionis.
Studijų programa: žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija
Dieninė studijų forma, magistrai
Jolanta Altukavičiūtė, Aurelija Dubauskaitė, Justinas Grūnovas, Egidijus Kudirka, Karina
Neviadomskytė, Kazimieras Račkauskis, Vita Tilvikienė, Gediminas Tilvikas, Renata Zaurienė.
Studijų programa: agroenergetikos inžinerija
Dieninė studijų forma, magistrai
Darius Adukauskas , Mantas Andrijauskas, Nerijus Baležentis, Vaclovas Gaidys, Aurimas
Krivickas, Darius Maleckas, Aldas Miliauskas, Linas Rukšėnas, Tomas Taurinskas, Jonas
Verkulevičius.

15-oji laida, 2008 metai
Studijų programa: žemės ūkio mechanikos inžinerija
Dieninė studijų forma, magistrai
Karolis Budinas, Mindaugas Dagilis, Vidas Damanauskas, Remigijus Galkus, Mantas Kubeldzis, Artūras Kupčinskas, Vaidas Kvasilis, Alfonsas Mockus, Donatas Simaitis.
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Studijų programa: žemės ūkio inžinerija ir vadyba
Dieninė studijų forma, magistrai
Deimantas Arbačiauskas, Kristina Arbočiūtė, Žanas Jarilinas, Joana Kairiūkštytė, Mindaugas
Kantautas, Ramunė Karkauskaitė, Tatjana Kučinskaitė, Eglė Mickevičienė, Jonas Naikelis,
Edvinas Pužauskas, Darius Smilgevičius, Gintaras Sprindžiūnas, Modestas Sukauskas, Donatas Sušinskas, Tomas Sušinskas, Asta Šližaitytė, Alfredas Šurka, Gediminas Vasiliauskas.
Studijų programa: žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija
Dieninė studijų forma, magistrai
Donatas Bagdonas, Laura Bertašiūtė, Nida Brusokaitė, Lina Budrytė, Artūras Dornykas, Irena
Kanapkienė, Nerijus Lekešys, Eglė Mališkaitė, Rimgaudas Pocevičius, Lina Poderytė, Simona
Saveikytė.
Studijų programa: žemės ūkio produktų gamybos inžinerija
Dieninė studijų forma, magistrai
Jonas Čiupas, Kristina Kaupienė, Jonas Lenktys, Povilas Staliūnas.
Studijų programa: žemės ūkio energetikos inžinerija
Dieninė studijų forma, magistrai
Jaroslav Adamovič, Audrius Adomynas, Marius Andrijonas, Evaldas Deveikis, Marius Gaiša,
Paulius Grigonis, Vytautas Kielius, Andrius Kriauza, Rimantas Kurdeika, Vaidas Kutkaitis,
Vilius Lelešius, Egidijus Paplauskas, Daiva Skirkevičiūtė, Antanas Staniulis, Gintarė Šergalytė,
Vilmantas Šimkus, Vytautas Vitkus.

16-oji laida, 2009 metai
Studijų programa: žemės ūkio mechanikos inžinerija
Dieninė studijų forma, magistrai
Mindaugas Anušauskas, Aivaras Mažučiūnas, Audrius Šemeta, Vitalijus Vorobjovas , Gediminas Žebrauskas.
Studijų programa: žemės ūkio inžinerija ir vadyba
Dieninė studijų forma, magistrai
Lina Brazauskaitė, Rita Kalinskaitė, Sigitas Kliauga, Edgaras Kuliešius, Jurgita Mačionytė,
Marius Matelis, Tadas Ramanauskas,Vilius Sventkauskas, Eglė Varnagirytė, Ramūnas Velička.
Studijų programa: žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija
Dieninė studijų forma, magistrai
Aušra Janulevičiūtė, Edita Kulvinskaitė, Marius Miškinis, Indrė Prakupimaitė, Marijus Stančikas, Mantas Stašinskas, Vytautas Stuogys.
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Studijų programa: žemės ūkio produktų gamybos inžinerija
Dieninė studijų forma, magistrai
Vaidas Kisieliauskas, Sandra Žalnieriūnaitė.
Studijų programa: žemės ūkio energetikos inžinerija
Dieninė studijų forma, magistrai
Irmantas Beniulis, Vaidas Čeplevičius, Remigijus Gailiušis, Arvydas Nekrošius, Romualdas
Ozgirdas, Jaunutis Vaitkevičius, Julius Zonys.

17-oji laida, 2010 metai
Studijų programa: žemės ūkio mechanikos inžinerija
Dieninė studijų forma, magistrai
Evaldas Astrauskas, Rima Baranauskaitė, Martynas Čenys, Tomas Indriliūnas, Donatas Jackis,
Roman Kobec, Aidas Radavičius, Joana Radzevičiūtė, Laimonas Sabolevskis, Kęstutis Tilvikas,
Aurimas Vasiliauskas, Virgita Žarnauskaitė.
Studijų programa: žemės ūkio inžinerija ir vadyba
Dieninė studijų forma, magistrai
Viktorija Balilionytė, Ajanta Dimšaitė, Raimonda Judickaitė, Inga Kainovaitienė, Dovilė Kupšytė-Ciukšė, Albertas Lažinskas, Jolita Lukoševičiūtė, Andrius Markelevičius, Andrius Noreika,
Mindaugas Užmiškis, Alina Valūnaitė.
Studijų programa: žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija
Dieninė studijų forma, magistrai
Donatas Bušma, Mindaugas Čiužauskas, Vytautas Jonavičius, Andrius Kunca, Darius Micius,
Lina Sasnauskaitė, Nerijus Stapušaitis, Tomas Ūksas.
Studijų programa: žemės ūkio energetikos inžinerija
Dieninė studijų forma, magistrai
Povilas Anušauskas, Rytis Augustaitis, Linas Baltrimas, Tomas Baniulis, Liutauras Bulvičius,
Linas Gasiūnas, Voldemaras Girdvainis, Ingrida Kazėnaitė, Sandra Kisieliauskienė, Tadas
Kulikauskas, Vaidas Kuprusevičius, Danius Lengvinas, Sandra Meržvinskaitė, Rima Pangonytė-Keršienė, Saulius Raukštus, Jevgenijus Samuchovas.
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18-oji laida, 2011 metai
Studijų programa: žemės ūkio mechanikos inžinerija
Nuolatinė studijų forma, magistrai
Aurimas Andrešiūnas, Ričardas Diraitis, Aurimas Kurtinaitis, Tadas Mauricas, Tomas Mickevičius, Paulius Poškus, Mindaugas Riškus, Andrius Šilinskas, Audrius Vanagas.
Studijų programa: žemės ūkio inžinerija ir vadyba
Nuolatinė studijų forma, magistrai
Ignas Barniškis, Ignas Domeika, Edgaras Jakštas, Povilas Jancevičius, Aivaras Jatulis, Vaiva
Juozulynaitė, Laimutė Kalvaitytė, Evaldas Kmitas, Laurynas Knystautas, Tomas Kulikauskas,
Laura Ledeniova, Aistė Medziukevičiūtė, Tadas Starkus, Artūras Tamošiūnas, Jonas Zdancevičius.
Studijų programa: žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija
Nuolatinė studijų forma, magistrai
Algirdas Bardauskas, Kira Bedrova, Daiva Gaidžiūnaitė, Vilma Naujokienė, Martynas
Puidokas, Mantas Puskunigis, Andrius Šarka, Vaida Tamašauskaitė, Nerijus Ukrinas, Kristina
Vaitauskienė, Dainius Želvys, Darius Želvys.
Studijų programa: žemės ūkio produktų gamybos inžinerija
Nuolatinė studijų forma, magistrai
Paulius Banionis, Valdas Bartkėnas, Antanas Jakštas, Darius Jonušis, Evaldas Katkevičius,
Vaidas Kryžiokas, Arūnas Mikelkevičius.
Studijų programa: žemės ūkio energetikos inžinerija
Nuolatinė studijų forma, magistrai
Donatas Adomavičius, Gediminas Lankevičius, Almantas Malinauskas, Dovilė Norkutė, Ramūnas Petrauskas, Vilmantas Pilipavičius, Ramūnas Simonatis, Andrius Ščerba.

19-oji laida, 2012 metai
Studijų programa: žemės ūkio mechanikos inžinerija
Nuolatinė studijų forma, magistrai
Jurgita Baltrušaitienė, Vaidas Bartusevičius, Laimis Bauša, Edvinas Bendinskas, Paulius Bliuvas, Arvydas Bočys, Mantas Ciganas, Artūras Dainius, Mantas Frankonis, Paulius Gudzinskas,
Zenonas Ivinskis, Laima Kazlauskaitė, Egidijus Kelpša, Valdas Kiniulis, Gediminas Klimašauskas, Gintaras Kubilius, Vaclovas Kurkauskas, Gediminas Laganeckas, Indrė Levickaitė, Povilas
Mauza, Mantas Medikis, Marius Merkelis, Kristina Navikaitė, Irmantas Patašius, Remigijus
Petrauskas, Artūras Poška, Raimonda Raubaitė, Eimantas Razvanavičius, Alfredas Ringys,
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Rimantas Rinkevičius, Andrius Senkus, Remigijus Skirkus, Aušra Stonienė, Vaiva Talačkaitė,
Saulius Urbonas, Ernestas Zovė, Inga Želvytė.
Studijų programa: žemės ūkio inžinerija ir vadyba
Nuolatinė studijų forma, magistrai
Gedas Adomaitis, Ingrida Budrytė, Irma Gvildienė, Indrė Kielytė, Indrė Lenkauskaitė,
Martynas Levickas, Eglė Sabaitė, Indrė Simonaitytė, Aurimas Stačiokas, Remigijus Strelkauskis, Janina Uscilaitė, Jurgita Ogulevičiūtė, Donatas Višniauskas, Jurgita Zovė.
Studijų programa: žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija
Nuolatinė studijų forma, magistrai
Paulikienė Simona, Siravičius Vytautas.
Studijų programa: agroenergetikos inžinerija
Nuolatinė studijų forma, magistrai
Mantas Baniulis, Eimantas Čėsna, Audrius Čyplys, Ričardas Giraitis, Bogdan Golubovski,
Stanislav Matiulevič, Paulius Mirklys, Valdas Sadauskas, Egidijus Vaickelionis, Aurimas
Viknius, Tadas Žukauskas.
Studijų programa: žemės ūkio energetikos inžinerija
Nuolatinė studijų forma, magistrai
Gintaras Lekavičius, Tadas Vaškevičius.

20-oji laida, 2013 metai
Studijų programa: žemės ūkio mechanikos inžinerija
Nuolatinė studijų forma, magistrai
Sandra Adomavičienė, Alvydas Baliūnas, Algimantas Bučinskas, Dainius Čepas, Indrė
Gustaitytė, Robertas Kaminskas, Tautvydas Karitonas, Nerijus Kudirka, Regimantas Liudžius,
Berta Lukoševičiūtė, Robertas Mačiulskas, Mindaugas Mickevičius, Kazys Paliakas, Nerijus Petrauskas, Dovilė Pravalackaitė, Mindaugas Seniūnas, Gintautas Steponavičius, Aistis
Trinkūnas, Rita Žilinskaitė.
Studijų programa: žemės ūkio inžinerija ir vadyba
Nuolatinė studijų forma, magistrai
Vytenis Jarmolaitis, Indrė Kivilytė, Eglė Kniukštaitė, Vilma Petraitytė, Žilvinas Pupelis, Darius
Sabas, Edita Smalstytė, Aida Statkevičiūtė, Karolis Šikšnius, Vaida Urbonavičienė, Audrius
Viplentas, Irmantas Žilinskas.
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Studijų programa: biomasės inžinerija
Nuolatinė studijų forma, magistrai
Agnė Bliūdžiuvienė, Ignas Grinius, Dovilė Laurinaitytė, Eglė Miniotaitė, Laura Pavalkytė, Rytis
Rudaitis, Raminta Simonavičiūtė, Dovydas Sinkevičius, Giedrius Vaičaitis.
Studijų programa: agroenergetikos inžinerija
Nuolatinė studijų forma, magistrai
Aleksas Banišauskas, Artūras Brazas, Eimantas Judickas, Ernestas Kalinskas, Vitas Lazarenka,
Aurelija Ostanovkaitė, Arnas Petrauskas, Gytis Sankūnas.
Studijų programa: agroenergetikos inžinerija
Ištęstinė studijų forma, magistrai
Pavelas Papkovas, Vadim Pimanov.

21-oji laida, 2014 metai
Studijų programa: žemės ūkio mechanikos inžinerija
Nuolatinė studijų forma, magistrai
Edgaras Gečas, Izuwah Johns Eyioma, Mindaugas Legerpušis, Mantas Lendraitis, Tomas
Lipnickas.
Ištęstinė studijų forma, magistrai
Andrius Kašiuba, Justas Lukštas, Paulius Putelis.
Studijų programa: žemės ūkio inžinerija ir vadyba
Nuolatinė studijų forma, magistrai
Vytautas Miknevičius, Tomas Puskunigis, Albinas Šukys, Greta Zdanavičiūtė.
Studijų programa: biomasės inžinerija
Nuolatinė studijų forma, magistrai
Tadas Bartkus, Andrius Baublys, Monika Jurgita Brazaitė, Asta Gutautaitė, Darius Karotkis,
Aidas Katkauskas, Andrius Milašius, Vytautas Tarvainis, Jurgita Tauraitė, Živilė Volkavičiūtė,
Eglė Zasčiurinskaitė, Andrius Žymantas.
Studijų programa: agroenergetikos inžinerija
Nuolatinė studijų forma, magistrai
Vaidotas Ausiukevičius, Justinas Bočkus, Gražvydas Burdulis, Monika Gilytė, Rimantas
Kecorius, Deividas Tamulionis.
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Ištęstinė studijų forma, magistrai
Rimas Kapusto, Andrius Ridikas, Vadim Žarin.

22-oji laida, 2015 metai
Studijų programa: žemės ūkio mechanikos inžinerija
Nuolatinė studijų forma, magistrai
Justas Andriušaitis, Donatas Balčiūnas, Rimantas Demenius, Povilas Gurevičius, Darius Jovarauskas, Darius Juknevičius, Gražvydas Juodišius, Povilas Kairys, Artūras Katinas, Egidijus
Katinas, Saulius Krasuckas, Vaida Miglinienė, Liutauras Mockus, Marius Navickas, Martynas
Navickas, Darius Pauliukaitis, Karolis Rakauskas, Edgaras Šalašavičius, Vytautas Šmitaitis,
Valentas Stončius, Gediminas Tomkus, Robertas Žaliauskas.
Ištęstinė studijų forma, magistrai
Mindaugas Dikšaitis, Tomas Pašešiūnas, Paulius Račiūnas, Giedrius Turčinavičius.
Studijų programa: žemės ūkio inžinerija ir vadyba
Nuolatinė studijų forma, magistrai
Justina Andriukaitytė, Kristina Drėzienė, Simona Gentvainytė, Donatas Grakauskas, Neringa
Mikelaitytė, Judita Sabeckienė, Aušra Žievienė.
Studijų programa: biomasės inžinerija
Nuolatinė studijų forma, magistrai
Justina Stučinskaitė, Edgaras Tauras.
Studijų programa: agroenergetikos inžinerija
Nuolatinė studijų forma, magistrai
Povilas Brazys, Ada Juodytė, Mantas Liobė, Tadas Olensevičius, Bronius Žalys.
Ištęstinė studijų forma, magistrai
Sergejus Blagodarenko, Aušrinė Čėsnaitė, Kostas Daniliauskas.
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PIRMOSIOS PAKOPOS NEAKIVAIZDINĖS / IŠTĘSTINĖS STUDIJOS
55-oji laida, 2007 m.
Studijų programa: žemės ūkio mechanikos inžinerija
Neakivaizdinė studijų forma, inžinieriai
Andrius Balsys, Henrikas Bujokas, Gintaras Berdešius, Nerijus Čiginskas, Vidmantas Galiauskas, Tadas Krapikas, Ričardas Mačernis, Airidas Milinavičius, Julius Mejaras, Arvydas Nalivaika, Renatas Rimavičius, Raimundas Smilgaitis, Alvydas Šlioževičius, Svajūnas Vitkus.
Studijų programa: žemės ūkio inžinerija ir vadyba
Neakivaizdinė studijų forma, inžinieriai
Arvydas Baltušis, Vidutis Brazauskas, Arvydas Brasiūnas, Rimantas Donela, Simas Daunys,
Irmina Dvareckienė, Jūratė Gražulienė, Balys Juozėnas, Česius Kulvinskas, Virmantas Krupauskas, Arūnas Martinkėnas, Rimas Markelevičius, Arūnas Majauskas, Gintaras Mažukna,
Kęstutis Nedzinskas, Povilas Noreika, Rimaldas Paulauskas, Inga Sargūnaitė, Nerijus Stankevičius, Virginija Stasevičienė, Laimis Stimbirys, Artūras Šalvaitis, Virgita Žarnauskaitė.
Studijų programa: žemės ūkio produktų gamybos inžinerija
Neakivaizdinė studijų forma, inžinieriai
Laura Čiuladaitė, Genutė Macickienė, Laura Radavičienė.
Studijų programa: žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija
Neakivaizdinė studijų forma, inžinieriai
Vida Skužinskienė, Arvydas Vaitiekus, Genovaitė Žygaitytė.
Studijų programa: žemės ūkio energetikos inžinerija
Neakivaizdinė studijų forma, inžinieriai
Viktoras Bamkovas, Liutauras Bulvičius, Algimantas Dvareckis, Eimantas Grigaitis, Aidas Januškevičius, Robertas Kaveckis, Irmantas Klimavičius, Tomas Kušlys, Saulius Obelienis, Virginijus Paplauskas, Ričardas Ragauskas, Evaldas Ratkevičius, Gintaras Ščajevas, Raimondas
Šeinauskas, Aleksandras Šadiun, Vytas Urbštas, Eduard Tyškevič, Rimas Varanauskas, Hubertas Žižys, Darius Žolynas.
Studijų programa: mašinų ir technologijų valdymo inžinerija
Neuniversitetinės studijos, dieninė studijų forma, inžinieriai
Martynas Ilgaudas, Audrius Jazbutis, Gintaras Klimavičius, Karolis Mitkus, Gediminas Papuška, Albinas Šidiškis, Martynas Urba.

182

56-oji laida, 2008 m.
Studijų programa: žemės ūkio mechanikos inžinerija
Neakivaizdinė studijų forma, inžinieriai
Darius Galentas, Donatas Gurskis, Žydrūnas Grencevičius, Darius Markevičius, Donatas Purtikas, Vaidas Šerpetauskas, Gintautas Šniaukas.
Studijų programa: žemės ūkio inžinerija ir vadyba
Neakivaizdinė studijų forma, inžinieriai
Robertas Bagdanavičius, Vytautas Baltrušaitis, Edgaras Budrys, Dalius Chlastauskas, Mindaugas Gužauskas, Almantas Janušonis, Lina Jariomenko, Eimantas Juodis, Rimantas Juočeris, Artūras Kairys, Valdemaras Lukavičius, Darius Mačiūnas, Nerijus Markauskas, Romas
Okulevičius, Artūras Paliokas, Ernesta Preikšaitytė, Jūratė Razgauskienė, Dainius Sviderskas,
Valdas Šateika, Aivaras Šiūša, Rūta Volskienė, Jūratė Žąsinienė, Anicetas Žiogas.
Studijų programa: žemės ūkio produktų gamybos inžinerija
Neakivaizdinė studijų forma, inžinieriai
Žydrūnas Kojelis.
Studijų programa: žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija
Neakivaizdinė studijų forma, inžinieriai
Rolandas Bingelis, Jolanta Dzemydienė, Tomas Leonavičius.
Studijų programa: kaimo komunalinė inžinerija
Neakivaizdinė studijų forma, inžinieriai
Martynas Budinas, Artūras Ramaškevičius, Rolandas Treinavičius.
Studijų programa: žemės ūkio energetikos inžinerija
Neakivaizdinė studijų forma, inžinieriai
Kazimieras Alejun, Osvaldas Ališauskas, Gintautas Bružas, Romualdas Butmanas, Viktoras
Čepas, Paulius Domarkas, Gintaras Ilevičius, Jonas Grudzinskas, Marius Grikšas, Kęstutis
Jackūnas, Ramūnas Jasulevičius, Rokas Jurpalis, Olegas Karnaušenkovas, Ričardas Klusovskis, Ričardas Kružikas, Alvydas Kudrevičius, Sergejus Kuršuk, Povilas Mačiulis, Darius Mažeika, Pranas Maciulevičius, Linas Mečajus, Sigitas Rudys, Veslavas Pesliak, Danius Stankūnas,
Edgaras Šidiškis, Giedrius Šiurkus, Stasys Šulskis, Rolandas Užkurnys, Valdas Tamošauskas,
Gintaras Vaitulevičius, Viktoras Veličko, Inga Žilionytė.
Studijų programa: mašinų ir technologijų valdymo inžinerija
Neuniversitetinės studijos, dieninė studijų forma, inžinieriai
Andrius Baltiejus, Audrius Dovydaitis, Ramūnas Gruzdas, Tomas Kairys, Vaidas Mackevičius,
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Vytautas Oleka, Tomas Pašešiūnas , Linas Paškauskas, Mindaugas Rickevičius, Marius Ruginis, Tomas Talačka, Elonas Zaborskis.

57-oji laida, 2009 m.
Studijų programa: žemės ūkio mechanikos inžinerija
Neakivaizdinė studijų forma, inžinieriai
Remigijus Bagdonas, Egidijus Binkis, Ramūnas Dargis, Ričardas Diraitis, Mantas Frankonis,
Raimondas Fridrikas, Aidas Giedrikas, Jolantas Griškus, Nerijus Jocys, Aidas Katkauskas, Ramūnas Krūgelis, Salvijus Kuklinskas, Eivitas Kvyklys, Nerijus Lukoševičius, Edvardas Milevičius, Egidijus Naruševičius, Gintautas Ražauskas, Aivaras Rukas, Kęstutis Rūkas, Linas Sindaravičius, Aldas Stravinskas, Gytis Šacikauskas, Mindaugas Šulčas, Mindaugas Vaitkevičius,
Arturas Vaitulionis, Mantas Visockas.
Studijų programa: žemės ūkio inžinerija ir vadyba
Neakivaizdinė studijų forma, inžinieriai
Vytalis Aidukas, Arūnas Bartkus, Saulius Balkys, Edmundas Bieliauskas, Arūnas Bernatavičius, Aistė Daugėlienė, Vidmantas Daukšas, Mindaugas Embavičius, Lina Jackūnienė, Edvardas Jakas, Gintas Jakas, Aurimas Kančys, Valdas Kaziukonis, Rimtautė Kizevičienė, Andrius
Klimas, Madlena Kuliešienė, Ligita Maleckienė, Vilija Matijūnienė, Jurgita Matulaitienė,
Virginija Miceikienė, Tomas Mickevičius, Darius Paplauskas, Edas Pavelčikas, Nerijus Petronis,
Stasys Pocius, Jurgita Račkauskienė, Mantas Šeputis, Aidas Šiurkus, Nerijus Vaištaras, Vladas
Vidrevičius.
Studijų programa: žemės ūkio produktų gamybos inžinerija
Neakivaizdinė studijų forma, inžinieriai
Gintaras Daškevičius, Aleksandras Kundrotas, Nerijus Šimkus, Irmantas Žilinskas.
Studijų programa: žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija
Neakivaizdinė studijų forma, inžinieriai
Silvija Morkeliūnaitė
Studijų programa: kaimo komunalinė inžinerija
Neakivaizdinė studijų forma, inžinieriai
Diana Černiauskienė, Sandra Jačionytė, Donata Pilipavičienė, Irma Radkevičienė, Vidas
Tarnavičius, Nerijus Zubrickas.
Studijų programa: žemės ūkio energetikos inžinerija
Neakivaizdinė studijų forma, inžinieriai
Rokas Aukštkalnis, Dmitrijus Blagodarenko, Artūras Davalda, Saulius Imbrasas, Robertas
Jakubauskas, Nerijus Jakumas, Arvydas Jasevičius, Marius Jončas, Eligija Juozapaitienė,
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Darius Kalinskas, Tomas Kazlauskas, Gintaras Lekavičius, Evaldas Malijonis, Almantas Malinauskas, Irmantas Nomeika, Edvardas Novoslavskij, Edgaras Palaitis, Aivaras Plačas, Rolandas Rimkus, Žilvinas Rinkevičius, Benjaminas Stanevičius, Arūnas Šidlauskas, Artūras Urmanavičius, Andrius Zakarauskas, Nerijus Zinkevičius.
Studijų programa: mašinų ir technologijų valdymo inžinerija
Neuniversitetinės studijos, dieninė studijų forma, inžinieriai
Aurimas Ališauskas, Martynas Baldauskas, Mindaugas Burneika, Dovydas Butkevičius,
Paulius Butėnas, Evaldas Kazlauskas, Renaldas Kuklinskas, Edgaras Pėtelis, Almantas
Šeputis.

58-oji laida, 2010 m.
Studijų programa: žemės ūkio mechanikos inžinerija
Neakivaizdinė studijų forma, inžinieriai
Vygintas Beliukas, Tomas Gricius, Andrius Krasnickas, Ričardas Rinkevičius, Žymantas Sirvidas, Remigijus Skirkus, Dainius Sutkaitis.
Neakivaizdinė studijų forma, bakalaurai
Modestas Armonas, Jonas Barzdys, Alvydas Ivaškevičius, Paulius Ilgaudas, Tadas Matulionis,
Marius Mockūnas, Robertas Lukoševičius, Alfredas Ringys, Rimantas Rinkevičius, Arminas
Simonavičius, Albinas Staugas, Dainius Vidauskis.
Studijų programa: žemės ūkio inžinerija ir vadyba
Neakivaizdinė studijų forma, inžinieriai
Saulius Bernotas, Kristina Brazienė, Paulius Butkus, Remigijus Juknevičius, Gediminas
Kvietkauskas, Donatas Legeckas, Ingrida Skromovienė, Aldona Trečiokienė, Aida Verbylaitė,
Karolis Žadeikis.
Neakivaizdinė studijų forma, bakalaurai
Antanas Bagdzevičius, Raimundas Basevičius, Ramūnas Bruožis, Dalius Greblikas, Almantas
Kalvaitis, Povilas Matusevičius, Ingrida Pačėsienė, Darius Vancevičius
Studijų programa: žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija
Neakivaizdinė studijų forma, inžinieriai
Vilma Dukavičienė, Egidijus Guoba.
Neakivaizdinė studijų forma, bakalaurai
Jurgita Baltrušaitienė, Jolita Barzdžiuvienė, Rasa Butkutė, Saulius Giedraitis, Jonas
Gricius, Irma Gvildienė, Tomas Juodis, Vita Lapienienė, Egidijus Maksvytis, Rasa Pukelevičiūtė,
Evaldas Pranevičius, Vincas Šližys, Asta Vaicekauskienė.
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Studijų programa: žemės ūkio produktų gamybos inžinerija
Neakivaizdinė studijų forma, inžinieriai
Darius Bardauskas, Agnė Čialkevičiūtė, Gražvydas Grišanovas, Simas Laukionis, Gytis
Petrauskas, Raminta Radzvilavičienė, Darius Radvilavičius, Jūratė Tumosaitė, Laimutė
Undraitienė, Kazys Vilčinskas.
Studijų programa: kaimo komunalinė inžinerija
Neakivaizdinė studijų forma, inžinieriai
Violeta Aleknavičienė, Tomas Butanavičius, Rūta Chromcovienė, Kristina Gruškaitė, Neringa
Kyguolytė, Robertas Mačiulskas, Kęstutis Pikauskas, Arnoldas Rumbaitis.
Studijų programa: žemės ūkio energetikos inžinerija
Neakivaizdinė studijų forma, inžinieriai
Raimondas Šeškus.
Neakivaizdinė studijų forma, bakalaurai
Aidas Bagdonas, Edmondas Bagdonas, Gediminas Balukevičius, Rimantas Baukus, Miroslav
Boguckij, Vladislav Cimaškevič, Evaldas Daugėla, Vaidas Dominantis, Marius Dumčius, Ričardas Giraitis, Bogdan Golubovski, Artūras Jakubauskas, Ramūnas Karklelis, Marius Kilmanas,
Dainius Klevas, Andrius Lapinas, Rimantas Norvaišas, Nerijus Meškauskas, Ričardas Pivoras,
Egidijus Vaickelionis.

59-oji laida, 2011 m.
Studijų programa: žemės ūkio mechanikos inžinerija
Neakivaizdinė studijų forma, inžinieriai
Audrius Balkys, Gintautas Dima, Valdas Galinis
Neakivaizdinė studijų forma, bakalaurai
Alvydas Baliūnas, Jonas Baltaduonis, Marius Dubickas, Gytis Galvanauskas, Žilvinas
Galbuogis, Algis Jakučionis, Andrius Juozėnas, Mindaugas Levickis, Donatas Palubinskis, Linas
Šneideris, Mindaugas Urbutis.
Studijų programa: žemės ūkio inžinerija ir vadyba
Neakivaizdinė studijų forma, inžinieriai
Saulius Butkus, Aldas Kulikauskas, Audrius Mockaitis, Žydrūnas Žygas
Neakivaizdinė studijų forma, bakalaurai
Sigita Baršauskienė, Dainius Čepas, Remigijus Dirsė, Birutė Deveikytė, Kęstutis Gustaitis,
Donatas Jaškus, Darius Jasilionis, Darius Kairiūkštis, Kristina Kalvaitienė, Vilmantas Kalvaitis,
Renatas Kapustinskas, Vygintas Kaupelis, Mindaugas Kelpša, Gintaras Klimavičius, Andrie-
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jus Morozas, Laimonas Mejeras, Dalius Remigijus Paškūnas, Tomas Puriuškis, Vitas Skaisgirys, Gintautas Steponavičius, Inga Šitkauskienė, Arūnas Varkala, Audrius Viplentas, Evaldas
Židonis.
Studijų programa: Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija
Neakivaizdinė studijų forma, inžinieriai
Audronė Konikovienė.
Studijų programa: žemės ūkio produktų gamybos inžinerija
Neakivaizdinė studijų forma, inžinieriai
Eugenijus Cikanavičius, Darius Jankauskas.
Neakivaizdinė studijų forma, bakalaurai
Audrius Adomavičius, Giedrius Jieznas, Irena Konošenko.
Studijų programa: žemės ūkio energetikos inžinerija
Neakivaizdinė studijų forma, inžinieriai
Virgilijus Batjanas, Stasys Žilionis.
Neakivaizdinė studijų forma, bakalaurai
Sergej Antropov, Nerijus Gedvilas, Pranciškus Gedvilas, Vidmas Grigalis, Jonas Fokas, Gerardas Kapūstas, Rolandas Maciulevičius, Raimundas Marcinkevičius, Sigitas Matiukas, Rimas
Nostys, Aidas Rimkus, Rimas Šablinskas, Dainius Špokas, Donatas Špokas, Giedrius Vasiliauskas, Marius Žūtautas.
Studijų programa: kaimo komunalinė inžinerija
Neakivaizdinė studijų forma, inžinieriai
Alfredas Markvaldas, Daiva Milašiūtė.

60-oji laida, 2012 m.
Studijų programa: žemės ūkio mechanikos inžinerija
Neakivaizdinė studijų forma, bakalaurai
Matas Barzdžius.
Studijų programa: žemės ūkio inžinerija ir vadyba
Neakivaizdinė studijų forma, bakalaurai
Saulius Byčius, Nerijus Cvirka, Aivaras Doreika, Gytis Kinderis, Aurimas Kripas, Žydrūnas
Mažeitavičius, Virginijus Pocius, Linas Sidaravičius, Rolandas Šidlauskas, Dangiras Vancevičius, Mindaugas Žukauskas.
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Studijų programa: žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija
Neakivaizdinė studijų forma, bakalaurai
Gytis Baronaitis, Deividas Burneika, Jurijus Emeljanov, Kornelijus Kasiliauskas, Vilma
Maslauskienė.
Studijų programa: žemės ūkio produktų gamybos inžinerija
Neakivaizdinė studijų forma, bakalaurai
Justinas Kapčius.
Studijų programa: žemės ūkio energetikos inžinerija
Neakivaizdinė studijų forma, bakalaurai
Jevgenijus Bedugnis, Valdas Bendaravičius, Sergejus Blagodarenko, Vidmantas Brasiūnas,
Gediminas Burneckas, Paulius Ciukša, Aleksandras Limar, Virginijus Matižonka, Ričardas
Naujikas, Vitalijus Parfijanovičius, Šarūnas Turauskas.
Studijų programa: kaimo komunalinė inžinerija
Neakivaizdinė studijų forma, inžinieriai
Remigijus Rudgalvis.

61-oji laida, 2013 m.
Studijų programa: žemės ūkio mechanikos inžinerija
Neakivaizdinė studijų forma, bakalaurai
Remigijus Daraganas, Tomas Dzeventauskas, Jonas Glinevičius, Rytis Leskauskas, Tomas Margevičius, Rolandas Martinkus, Karolis Mauricas, Darius Miščikas, Veslav Molis, Rokas Pauliukas, Kęstutis Poderys, Aurimas Rindokas, Mantas Valantinas.
Studijų programa: žemės ūkio inžinerija ir vadyba
Neakivaizdinė studijų forma, bakalaurai
Laimonas Adomaitis, Tomas Aleksandravičius, Arvids Dabužinskas, Arvydas Juodelis,
Kęstas Karalevičius, Gabrielius Klepeckas, Danielius Klumpinas, Gintautas Martusevičius,
Jolanta Sheremetyeva, Kęstutis Skrickus, Vaidas Šulcas, Tomas Taraškus, Giedrius Urbonavičius,
Vaidas Vasiliauskas, Rasa Venienė.
Studijų programa: žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija
Neakivaizdinė studijų forma, bakalaurai
Romalda Ruzgienė, Modestas Vaitkus.

188
Studijų programa: žemės ūkio produktų gamybos inžinerija
Neakivaizdinė studijų forma, bakalaurai
Paulius Kaminskas, Aušra Mažeikaitė-Eitmantienė, Vygantas Penikas, Mindaugas Šipelis.
Studijų programa: žemės ūkio energetikos inžinerija
Neakivaizdinė studijų forma, bakalaurai
Dainius Doleris, Eglė Grikšienė, Petras Jonušaitis, Jonas Jurgaitis, Robertas Juzikis, Aurimas
Kadelskas, Drąsutis Kliokys, Nerijus Krivičius, Povilas Mlečka, Tomas Naginionis, Eugenijus
Slavinskis, Edvinas Steponaitis, Alvydas Šveikauskas, Gintaras Tamašauskas, Audrius Zarinskas.

62-oji laida, 2014 m.
Studijų programa: žemės ūkio mechanikos inžinerija
Neakivaizdinė studijų forma, bakalaurai
Romualdas Balčius, Tomas Gedvila, Alvydas Narušis, Danas Šidlauskas, Liudas Survila.
Studijų programa: žemės ūkio inžinerija ir vadyba
Neakivaizdinė studijų forma, bakalaurai
Laimonas Bastys, Irmantas Damicijonas, Arvydas Danusas, Povilas Kalanta, Simona Margevičienė, Egidijus Montvila, Artūras Navickas, Andrius Stankevičius.
Studijų programa: žemės ūkio produktų gamybos inžinerija
Neakivaizdinė studijų forma, bakalaurai
Vilius Banėnas, Aringas Basiulis, Aurimas Plačenis, Donatas Žiška.
Studijų programa: žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija
Neakivaizdinė studijų forma, bakalaurai
Andrius Čepaitis, Valentinas Liniauskas, Neringa Perlytė-Alionienė, Eglė Praškiavičienė,
Mindaugas Šarapnickis, Diana Vysockaitė-Juraitienė.

63-oji laida, 2015 m.
Studijų programa: žemės ūkio mechanikos inžinerija
Neakivaizdinė studijų forma, bakalaurai
Tadas Puidokas, Liutauras Sutkaitis, Martynas Vizbaras.
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Studijų programa: žemės ūkio inžinerija ir vadyba
Neakivaizdinė studijų forma, bakalaurai
Artūras Kušner, Artūras Masteikis, Jolita Misevičiūtė, Deividas Paulauskas, Artūras Račkauskas, Tomas Šimanauskas, Laimonas Urba, Mindaugas Urbonavičius, Povilas Vaičiulis, Arūnas
Žilinskas.
Ištęstinė studijų forma, bakalaurai
Natalija Čižienė, Deividas Einingis, Dainius Gūžys, Mindaugas Kirkliauskas, Ričardas Mačiulaitis, Saulius Matakas, Evaldas Skučas, Julius Stočkus, Jonas Zubavičius.
Studijų programa: agroenergetikos inžinerija
Neakivaizdinė studijų forma, bakalaurai
Eligijus Kutkus, Vygintas Pulauskas, Nerijus Širka.
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