1928-2008 M. ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ KATEDROS VEIKLOS RAIDA
Žemės ūkio mašinų studijų ištakos glūdi senajame Vilniaus universitete, kuriame 1819 m. buvo įsteigta Žemės
ūkio mokslų katedra. Nors paskaitose ir pratybose daugiau dėmesio buvo skiriama dirvožemiui bei augalams, tačiau
studentai buvo supažindinami ir su žemės ūkio padargais. 1827 m. pabaigoje šalia Vilniaus, Pilaitės dvarelyje, prof.
Mykolo Očapovskio iniciatyva buvo įsteigtas Vilniaus universitetui pavaldus Praktinės agronomijos institutas.
Studentai buvo ruošiami praktiniam darbui, todėl studijavo žemės dirbimo, derliaus dorojimo ir kitas mašinas.
1832 m. uždarius Vilniaus universitetą, ilgam buvo sustabdyta žemės ūkio mokslo pažanga. Valstiečių ūkiuose ir
dvaruose vyravo arkliais traukiami padargai. Dvidešimto amžiaus pradžioje Joniškėlyje, Dotnuvoje ir kitur pradėjo
veikti žemės ūkio mokyklos, jose jaunimas buvo mokomas žemės ir augalų mokslo pagrindų bei supažindinamas su
žemės ūkio padargais.
1918 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1922 m. Kaune įsteigtas Lietuvos universitetas. Gamtos-matematikos
fakultete veikė Agronomijos - miškininkystės skyrius, kuriame greta gamtos mokslų katedrų buvo Žemės ūkio statybos
ir mechanikos katedra. 1924 m. Dotnuvoje įsteigus Žemės ūkio akademiją, Agronomijos skyriaus studentams buvo
skaitomas kursas "Įvadas į mechaniką ir žemės ūkio mašinas". Paskaitas skaitė Antanas Kondrotas, 1916 m. baigęs
Maskvos Petrovskio žemės ūkio institutą. 1918 m., grįžus iš carinės kariuomenės, jam buvo suteiktas inžinieriaus
agronomo vardas ir išduotas Petrovskio žemės ūkio akademijos diplomas. 1924 m. Antanas Kondrotas buvo pakviestas
Akademijoje užimti Žemės ūkio statybos, statybos mechanikos įvado ir žemės ūkio mašinų dalyko lektoriaus pareigas.
1928 m. buvo papildytas Žemės ūkio akademijos statutas, kuriame numatyta įsteigti Žemės ūkio inžinerijos
katedrą. Jos vadovu buvo paskirtas inžinierius Antanas Kondrotas. Jis vadovavo katedrai 28 metus (1928-1950 ir 19571963). Jo darbą tęsė kiti katedros vedėjai: doc. Fiodoras Gusincevas (1951-1954 ir 1956-1957),
prof. Bronius Juralevičius (1963-1974 ir 1979-1991), doc. Vladas Janulevičius (1974-1979),
doc. Vidmantas Butkus (1991-1996), doc. Antanas Sakalauskas (1996-2008).
Akademijoje lektorius inžinierius agronomas A. Kondrotas Agronomijos fakulteto
studentams skaitė Žemės ūkio mašinų, žemės ūkio statybos, melioracijos dalyko paskaitas.
Akademija įsigijo žemės ūkio padargus ir mašinas, kurios jau buvo naudojamos stambesniuose
ūkiuose.
1928 m. Akademijos teritorijoje buvo pastatyta talpi medinė daržinė žemės ūkio
padargams laikyti, ji tebestovi iki šių dienų. Taip vadinama "Kondroto daržinė" yra pirmoji
žemės ūkio mašinų mokymo laboratorija Lietuvoje. 1932 m. A. Kondrotui buvo suteiktas
docento, o 1938 m. – ekstraordinarinio profesoriaus vardas. Tuo metu prof. A. Kondrotui
Pirmasis Žemės ūkio
mašinų katedros vedėjas dėstyti kitas inžinerines disciplinas padėjo vyr. asistentas S. Gerdvilis ir doc. V. Gorodeckis.
A. Kondrotas pirmasis Lietuvoje pradėjo bandyti įvežamus žemės ūkio padargus ir
prof. A. Kondrotas
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mašinas bei jas testuoti. Bandymų rezultatai buvo skelbiami "Akademijos" metraštyje ir žurnale
Department of
"Žemės ūkis". Akademijos dėstytojų patirtis atsispindėjo 1938 m. Žemės ūkio rūmų išleistoje
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knygoje "Žemės ūkio mašinos ir įrankiai". Tai pirmasis vadovėlis, kuriame plačiau aptarti
Prof. A. Kondrotas
žemės ūkio mašinų bei jų panaudos klausimai.

Pirmoji Žemės ūkio mašinų mokomoji laboratorija – “Kondroto daržinė”
First laboratory of training on Agricultural Machinery – „Kondrotas barn“ (Foto 2003)

Iki Antrojo pasaulinio karo pradžios katedra buvo įsigijusi nemažai į Lietuvą įvežamų mašinų: žoliapjovių,
valomųjų, traktorių bei rankinių padargų. Tuo metu dvaruose jau buvo kuliamųjų, kurias suko lokomobiliai, plūgus
traukė traktoriai.
1940 m. kraštą užėmus rusų armijai, Akademijoje buvo pakeisti studijų planai. Darbo neteko dalis dėstytojų. 1941
m. birželio 24 d. į Dotnuvą įžengė vokiečių armija. Tuo metu rektoriaus pareigas, vietoje į Rusiją pasitraukusio prof. J.
Kriščiūno, ėjo prof. A. Kondrotas. Okupacinė valdžia ne itin skatino mokslo ir studijų plėtrą, o 1943 m. dėl ėmimo į
kariuomenę net buvo sustabdžiusi vyrų studijas Akademijoje. Artėjant frontui, 1944 m. liepos 8 d. Akademijoje studijos
buvo visiškai nutrauktos. Prof. A. Kondrotas pasitraukė į netoli Dotnuvos esantį savo ūkį. 1944 m. lapkričio 2 d.
palikdami Lietuvą vokiečių kareiviai susprogdino Akademijos centrinius rūmus ir kitus pastatus, tačiau išliko Kondroto
daržinė su dviem traktoriais, arklinėmis žemės ūkio mašinomis, kuliamąja ir kitais padargais.
Po karo, 1944 m. lapkričio 2 d. Akademija pradėjo mokslo metus. 1946 m. į Žemės ūkio mechanizacijos katedrą,
kuriai vadovavo prof. A. Kondrotas ir joje dirbo vyr. dėstytojas K. Lukošius, atėjo dirbti ką tik Akademiją baigęs

energingas agronomas A. Statkevičius. Jis ilgiausiai išdirbo katedroje ir po 47 nepertraukiamo darbo metų išėjo į
užtarnautą poilsį.
Išaugus priimamų studentų skaičiui ir trūkstant patalpų paskaitoms bei laboratorijoms, to meto vyriausybė nutarė
perkelti Akademiją į Kauną.
1947 m. perkėlus Akademiją į Kauną, Žemės ūkio mechanizacijos katedra, vadovaujama prof. A.Kondroto, įsikūrė
Laisvės alėjos Daukanto gatvių sankirtoje, buvusiame Pieno centro pastate. Katedrai antrajame aukšte buvo skirtas
vienas kambarys. Iš Dotnuvos daržinės pervežtos žemės ūkio mašinos buvo sukrautos Akademijos centrinių rūmų
(Kęstučio g-vė) palėpėje. Vėliau jos kelis kartus buvo perkeliamos iš vienos vietos į kitą: į Višinskio gatvėje esančius
du medinius garažus, po to į Gedimino gatvėje buvusias patalpas.
1946 m. buvo įsteigtas Žemės ūkio mechanizacijos fakultetas. Pradžioje jame buvo tik Žemės ūkio mechanizacijos
katedra. 1947 m. katedros darbuotojui E. Mačiui, baigusiam Prahos aukštąją technikos mokyklą, buvo pavesta įsteigti
Traktorių-automobilių katedrą. 1949 m. buvo įkurta Šiluminės technikos ir žemės ūkio elektrifikacijos katedra, 1952 m.
– Mašinų remonto katedra. Taigi Žemės ūkio mechanizacijos fakulteto ištakos yra Žemės ūkio mechanizacijos
katedroje.
1947 m. į Žemės ūkio mechanizacijos katedrą asistentu buvo priimtas 1944 m. Vytauto Didžiojo universiteto
absolventas inžinierius S. Lukėnas. Jam 1953 m. teko dar kartą rengti diplominį projektą ir apginti Žemės ūkio
mechanizacijos fakulteto Valstybinėje egzaminų kvalifikacinėje komisijoje, nes Vytauto Didžiojo universiteto diplomas
tuometinės valdžios buvo nepripažintas.
1947-1955 m. katedroje skirtingą laiką dirbo vyr. dėstytojas J. Vileišis, asistentai V. Adomavičius, J. Šivickis, J.
Bekerytė, A. Žėčius, K. Zubrus, P. Pabrėža, A. Saukevičius, M. Žukas, E. Mačys ir kt. Tuo metu Akademijoje keitėsi
mokymo planai, studentų auklėjimo sistema. Prof. A. Kondrotas, būdamas doras ir principingas dėstytojas, nesilaikė to
laikmečio reikalavimų ir paskaitų metu teigiamai vertino užsienio šalių metalą, mašinas. Todėl 1950 m. už
"keliaklupsčiavimą Vakarams" buvo iš Akademijos pašalintas. Katedrai laikinai vadovavo vyr. dėstytojas J. Vileišis.
1953 m., po J. Stalino mirties, profesorius vėl buvo pakviestas į katedrą, tačiau katedros vedėju tapo tik 1957 m.
1950 m. prof. A. Kondroto atleidimas iš katedros vedėjo pareigų sutapo su permainų laikotarpiu. Į Akademiją iš
Maskvos, Leningrado ir kitų miestų aukštųjų mokyklų atvyko dėstytojai padėti įsisavinti naujuosius mokymo planus bei
dalykus. Akademijai dar pasisekė, nes atvyko ir gerų dėstytojų, kurie turėjo mokslinio tiriamojo darbo organizavimo
patirties. 1951 m. rugsėjo 24 d. Žemės ūkio mechanizacijos katedros vedėju buvo paskirtas Leningrado žemės ūkio
instituto darbuotojas žemės ūkio mokslų kandidatas Fiodoras Grigorevičius Gusincevas. Tuo metu jis ėjo ir Žemės ūkio
mechanizacijos fakulteto dekano pareigas. F. Gusincevas paskaitas skaitė rusų kalba. Kadangi studentai nemokėjo rusų
kalbos, juos egzaminuodavo kuris nors kitas katedros dėstytojas. F. Gusincevas buvo tolerantiškas pedagogas, rūpinosi
katedros reikalais, skatino jaunus dėstytojus pradėti mokslinį tiriamąjį darbą. 1954 m. F. Gusincevas pasitraukė iš
katedros vedėjo pareigų, nes rengė daktaro disertaciją. 1956 m. vėl sugrįžo ir toliau ėjo vedėjo pareigas, bet po metų
išvyko į Leningradą.
1954-1956 m. katedrai vadovavo A. Statkevičius. Su F. Gusincevo išvykimu baigėsi Žemės ūkio mechanizacijos
katedros formavimo pats sudėtingiausias tarpsnis. Katedroje pradėjo dirbti jauni dėstytojai: R. Petrauskas (1953 m.),
B. Juralevičius (1953 m.), J. Kantminas (1954 m.), V. Janulevičius (1955 m.), V. Gerulaitis (1955 m.), A. Švenčionis
(1956 m.), kurie vėliau sudarė katedros branduolį. Netrukus aspirantūros studijas pradėjo B. Juralevičius (vadovas doc.
F. Gusincevas), V. Janulevičius, J. Kantminas (vadovas prof. A. Kondrotas). Aspirantams ruošti stendus moksliniams
tyrimams padėjo katedros laborantai K. Grybauskas, K. Kaušas ir J. Deltuva. B. Juralevičius pirmasis katedroje parengė
technikos mokslų kandidato disertaciją ir 1957 m. sėkmingai ją apgynė.
Didėjant priimamų studentų skaičiui, augo ir plėtėsi katedra. 1960-1962 m. į katedrą buvo priimti asistento
pareigoms A. Urba, E. Ulickas, L. Špokas, A. Mitras, N. Lavrentjevas, A. Penkaitis, vėliau L. Reveltas, V. Prekeris,
P. Januška, A. Lideikis, M. Urbutis, antraeilėms pareigoms V. Ulvydas. Dalis baigusių aspirantūrą išėjo dirbti į kitas
katedras, kiti – į kitas darbovietes.
1963 m. Akademija pradėjo persikelti iš Kauno į Noreikiškes. Nors katedrai vadovavo prof. A. Kondrotas, tačiau
visus ūkinius ir su mokymo procesu susietus klausimus tvarkė doc. B. Juralevičius.
Katedros posėdžių metu doc. B Juralevičius sėdėdavo prof. A. Kondroto dešinėje pusėje.
Tai buvo pripažinimo ir pagarbos ženklas. Prasidėjo naujas katedros kūrimo laikotarpis, nes jai
naujuose Žemės ūkio mechanizacijos fakulteto rūmuose buvo paskirtos penkios laboratorijos ir
didžiulis neapšildomas paviljonas mašinoms laikyti. Pagrindiniai pertvarkos strategai buvo doc.
B. Juralevičius, dėstytojai A. Statkevičius, S. Lukėnas, V. Janulevičius, V. Gerulaitis ir
R. Petrauskas.
1963 m. katedros vedėju išrenkamas doc. B. Juralevičius, palikęs ryškiausią pėdsaką
katedros istorijoje. Doc. B. Juralevičius buvo labai geras pedagogas, sumanus psichologas ir
strategas.
Doc. B. Juralevičius labai rūpinosi katedros laboratorijų atnaujinimu, metodinės literatūros
Žemės ūkio
mechanizacijos katedros leidimu. Darnus visų darbas davė ir pirmuosius vaisius. 1961 m. A. Statkevičius ir S. Lukėnas
vedėjas doc.
apgina žemės ūkio mokslų kandidato disertacijas, 1963 m. technikos mokslų kandidato
B. Juralevičius
disertaciją apgina V. Janulevičius, 1965 m. – A. Švenčionis, 1966 m. – V. Ulvydas, 1968 m. –
Head of the Department of
L. Špokas, 1969 m. – V. Gerulaitis, E. Ulickas, L. Reveltas, R. Petrauskas. Laborantai
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K. Grybauskas, K. Kaušas, J. Požėra buvo nuolatiniai katedros aspirantų pagalbininkai.
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Mokymo meistrai K. Grybauskas, J. Požėra, K. Kaušas
Training Assistants K. Grybauskas, J. Požėra, K. Kaušas

1962 m. S. Lukėnas parašo vadovėlį "Žemės ūkio mašinos", jo antroji laida išleista 1964 m. Pažymėtini ir kitų
autorių vadovėliai: 1968 m. V. Gerulaičio "Melioracijos darbų mechanizavimas", 1971 m. B. Juralevičiaus "Žemės ūkio
mašinų teorija". Vėliau vadovėlius bei mokymo priemones parašė R. Petrauskas, V. Janulevičius, A. Švenčionis,
L. Špokas ir kiti dėstytojai.
Žemės ūkio mašinų katedros darbai mokslo srityje tampa žinomi Sąjungos mastu. Katedroje technikos mokslų
disertacijas pristato Baltarusijos, Latvijos, Rusijos jaunieji mokslininkai. Katedros dėstytojai yra
dažni Visasąjunginių mokslinių konferencijų dalyviai, ūkiskaitinių sutarčių vykdytojai.
Sustiprėjo katedros materialinė bazė, buvo įsigyta naujų mašinų, kurios jau netilpo turimose
patalpose.
1974-1979 m., katedrai vadovaujant doc. V. Janulevičiui, buvo pastatyti du sublokuoti
arkiniai garažai. Statybų vadovas buvo doc. A. Statkevičius, kuriam padėjo kiti katedros
dėstytojai ir studentai. Doc. A. Statkevičius visiems pavedimams turėjo vieną atsakymą:
"Brangučiai, bus padaryta".
1963 m. kalinių pastatytas plytinis mašinų paviljonas tarnavo neilgai. Vėjas išvertė kelias
sienas, iškrito langai. Katedros vedėjo doc. V. Janulevičiaus iniciatyva buvo sudaryta ekspertų
grupė, kuri pripažino, kad pastatas yra avarinės būklės, jį reikia rekonstruoti.
Žemės ūkio
1977 m. pradėti projektavimo darbai užsitęsė, nes buvo planuota pastatą statyti dviejų
mechanizacijos ir
aukštų,
vėliau – trijų ir galiausiai nuspręsta fasadinę dalį statyti keturių ir ten įsteigti mokslinių
melioracijos katedros
tyrimų centrą. Projektavimo darbams vadovavo doc. V. Vilimas, pradėjęs katedroje dirbti
vedėjas doc.
V. Janulevičius.
1970 m., ir doc. B. Juralevičius. 1978 m. senasis pastatas pradėtas griauti.
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1979 m. katedrai pradėjus vadovauti doc. B. Juralevičiui, statybos darbai paspartėjo.
of Agricultural
Mechanization and Land- Statybinių medžiagų tiekimas buvo patikėtas doc. L. Špokui. Pastatas buvo statomas rangos
reclamation Assoc. Prof. būdu. Jo statyba dėl įvairių trukdžių kelis kartus buvo pristabdyta ir baigta tik 1985 m. Pastato
V. Janulevičius
bendras plotas 4,1 tūkst. m2.

Žemės ūkio mašinų katedros mokymo paviljonas
Training pavilion of the Department

Žemės ūkio mašinų katedros pastatas
Building of the Department of Agricultural Machinery

1975-1985 m. laikotarpyje katedroje buvo vykdomi labai platūs moksliniai tyrimai. 1975 m. disertacijas apgynė
katedros aspirantai D. Adamonis ir A. Raila, 1985 m. – H. Novošinskas ir A. Sakalauskas. Derliaus dorojimo
kalvotuose laukuose problemos buvo sprendžiamos Zarasų rajone įsteigtoje mokslinėje laboratorijoje (vadovas doc.
L. Špokas), bulvių ir daržovių laikymo (vadovas doc. V. Vilimas) – ūkių sandėliuose, pastatytuose pagal laboratorijos
darbuotojų parengtus projektus. Aspirantūros studijas pradėjo M. Martinkus ir D. Čižinauskas.
1991 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, pradėta mokymo ir mokslo sistemos pertvarka, kuri buvo susijusi ir su
pedagoginio personalo kaita. 1991 m. Žemės ūkio mašinų katedros vedėju išrenkamas dr. Vidmantas Butkus, baigęs
Leningrado žemės ūkio institute aspirantūrą.

Į užtarnautą poilsį išeina buvę ilgamečiai katedros darbuotojai: doc. S. Lukėnas (1992), prof. B. Juralevičius,
docentai A. Statkevičius, V. Janulevičius, V. Gerulaitis, A. Švenčionis, V. Ulvydas, V. Vilimas
(1993), R. Petrauskas (1994). 1992 m., į katedros veteranų vietą, priimamas Maskvos
sąjunginiame mechanizacijos institute aspirantūros studijas baigęs inž. V. Skirmantas ir
katedroje aspirantūrą baigęs inž. M. Martinkus. Jie abu 1993 m. apgynė technikos mokslų
kandidato disertacijas. 1994 m., reorganizavus Mašinų eksploatacijos katedrą, jos darbuotojai
doc. P. Šniauka ir doc. R. Zinkevičius pradeda dirbti Žemės ūkio mašinų katedroje.
Katedros vedėjas doc. V. Butkus daug dėmesio skyrė metodinių priemonių ruošimui,
laboratorijų pertvarkai, ryšiams su užsienio šalių universitetais, dėstytojų kvalifikacijos kėlimui
bei magistrų tęstinėms doktorantūros studijoms. 1994 m. R. Domeika pirmasis Žemės ūkio
inžinerijos fakultete apgynė katedroje paruoštą magistrantūros studijų baigiamąjį darbą
(vadovas doc. L. Špokas) ir pradėjo doktorantūros studijas. 1993 m. daktaro disertaciją apgina
Žemės ūkio mašinų
katedros aspirantas D. Čižinauskas (vadovas doc. L. Špokas), 1995 m. habilitacinį darbą apgynė
katedros vedėjas doc.
doc. L. Špokas.
V. Butkus
1992 m. fakulteto taryba katedrai paveda rūpintis Agroinžinerijos, o nuo 1993 m. – Žemės
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ūkio produktų gamybos inžinerijos specialybės studentų studijomis.
Assoc. Prof. V. Butkus
1994-1995 m. katedroje buvo tiriamos Vakarų šalyse pradėtos naudoti pažangios žemės
dirbimo ir derliaus dorojimo technologijos. 1993 m. Vokietijos žemės ūkio ministerija,
padovanojo katedrai penkias naujas žemės ūkio mašinas, kuriomis ūkininkams buvo teikiamos paslaugos.
1996 m. doc. V. Butkui išėjus dirbti į Lietuvos ūkininkų sąjungą, laikinuoju katedros
vedėju paskiriamas doc. A. Sakalauskas, o 1998 m. – išrenkamas vedėjo pareigoms. Prasidėjo
naujas katedros istorijos raidos tarpsnis.
1997 m. katedroje doktorantūros studijas pradeda Vokietijos Halės universitete
magistrantūros studijas baigęs E. Šarauskis. 1998 m. technikos mokslų daktaro disertaciją
apgina doktorantas R. Domeika (vadovas prof. L. Špokas), 2000 m. – K. Lukošiūnas (vadovas
prof. B. Juralevičius). 2001 m. Halės universitete magistrantūros studijų baigiamąjį darbą
apgynė inž. D. Kažemėkas, kuris 2001-2005 m. studijas tęsė Rostoko universitete (vadovai prof.
H. Gerath ir prof. F. Tack). 2005 m. jis apgynė daktaro disertaciją, kurios vienas iš oponentų
buvo doc. A. Sakalauskas.
Studijų srityje buvo parengti nauji dėstomų dalykų mokymo planai, paskelbta daug
Žemės ūkio mašinų
katedros vedėjas doc.
metodinių leidinių, pagrindinės laboratorijos aprūpintos techninėmis mokymo priemonėmis.
A. Sakalauskas
2001 m. doktorantas E. Šarauskis (vadovas prof. B. Juralevičius) apgina technikos mokslų
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disertaciją, 2002 m. – E. Vaiciukevičius (vadovas prof. L. Špokas). 1999 m.
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doktorantūros studijas pradeda katedros magistras D. Steponavičius, o 2003 m. – S. Petkevičius,
Assoc. Prof.
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kurie javų kombainų sistemų technologinius procesus tyrė Drezdeno technikos, Hohenheimo
bei Ukrainos nacionaliniame agrariniame universitete.
Mokslinėje bei pedagoginėje veikloje plečiamas bendradarbiavimas su Vokietijos Drezdeno technikos,
Hohenheimo, Rostoko, Halės universitetais, Vismaro aukštąja technikos mokykla, Ukrainos nacionaliniu agrariniu
universitetu, Baltarusijos žemės ūkio akademija, Latvijos bei Estijos žemės ūkio universitetais, žemės ūkio gamybos ir
verslo institucijomis.
2003 m. Žemės ūkio mašinų katedros jubiliejinėje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje 23 pranešimus perskaitė
užsienio šalių mokslininkai. Katedros darbuotojai mokslinius pranešimus skaitė kitų šalių mokslinėse konferencijose,
aktyviai dalyvavo universitete rengiamuose seminaruose, lauko dienose.

Ukrainos nacionalinio agrarinio universiteto profesorius V. Bulgakov (iš kairės), Hohenheimo universiteto prof. S. Böttinger ir Vismaro
aukštosios technikos mokyklos prof. H. Gerath sodina atminimo ąžuoliuką
Professor of National Ukrainian Agrarian University V. Bulgakov (from the left side), Professor of Hohenheim University S. Böttinger and Professor
of Wismar University H. Gerath are planting Commemorative Oak

2003 m. birželio 23 d. doc. A. Sakalauskas Rektoriaus įsakymu skiriamas katedros vedėju antrai penkių metų
kadencijai. Tais pačiais metais dr. E. Šarauskis pradeda eiti docento pareigas, o D. Steponavičius baigia doktorantūros
studijas.
Kryptingą katedros darbuotojų mokslinę ir pedagoginę veiklą pastebi universiteto bei fakulteto vadovybė. 2004 m.
Žemės ūkio inžinerijos fakulteto prodekanu studijoms paskiriamas doc. R. Domeika, 2005 m. universiteto Mokslo
skyriaus vedėju tampa E. Šarauskis, kuriam 2007 m. suteikiamas docento vardas. Žemės ūkio mokslo ir technologijų
parke antraeilėse pareigose dirba doc. M. Martinkus, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėju doc.
V. Butkus.
Plečiamas katedros bendradarbiavimas ir su Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutu. 1998 m. katedroje
antraeilėse profesoriaus pareigose pradeda dirbti habilituotas daktaras R. Bareišis. 2006 m. universiteto senatas jam
suteikia profesoriaus vardą. 2002 m. į katedrą antraeilėms lektoriaus pareigoms pakviečiamas dr. A. Jasinskas, kuriam
2003 m. universiteto senatas leido užimti docento pareigas. Katedros doc. P. Šniauka pradeda dirbti Lietuvos žemės
ūkio inžinerijos institute antraeilėse mokslinio bendradarbio pareigose.
2005 m. katedros lektorius D. Steponavičius Kauno technologijos universitete apgina Mechanikos inžinerijos
mokslų daktaro disertaciją (vadovas. prof. L. Špokas), o 2008 m. – ten pat doktorantas S. Petkevičius (vadovas prof.
L. Špokas). Aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos krypties doktorantūros studijoms 2006 m. priimama katedroje
parengusi magistrantūros studijų baigiamąjį darbą magistrė I. Šapailaitė (vadovė prof. A. Požėlienė), o 2007 m. –
magistrė I. Ulozevičiūtė (vadovas doc. A. Jasinskas).
2003-2008 m. laikotarpyje buvo plečiamas bendradarbiavimas su užsienio šalių mokslo ir mokymo institucijomis
bei Respublikos ūkiniais partneriais. Doc. R. Zinkevičius dalyvavo EC – Phare ir kitų ES finansuojamų projektų
vykdyme. Doc. A. Sakalausko vadovaujama katedros darbuotojų ir studentų grupė, remiama Švedijos žemės ūkio
mašinų gamyklos Väderstad ir Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo, tyrė javų sėjos klausimus. Prof. L. Špoko
grupė, bendradarbiaudama su AB Lytagra, tyrė javų ir kukurūzų kūlimo procesą bei javų nuėmimo kombainų darbo
kokybinių rodiklių kitimą. Kiti katedros darbuotojai kartu su magistrantais tyrė žemės ūkio gamybos technologinius
procesus. Tyrimų rezultatai paskelbti mokslo leidiniuose įtrauktuose į ISI ir TDB sąrašus.
2003 m. Vokietijos mašinų gamykla Weidemann įsteigė Komunalinės technikos laboratoriją. 2005 m. UAB
Ivabaltė, vertindama katedros praktinę paramą firmos darbuotojams ir žemdirbiams, atnaujino seminarams skirtą
auditoriją, o AB Lytagra – Derliaus dorojimo mašinų tyrimo kabinetą ir žemės ūkio mašinų paviljoną.

Doc. A. Sakalauskas įteikia UAB Ivabaltė generaliniam direktoriui I. Tarvydžiui katedros darbuotojų padėkos raštą.
Assoc. Prof. A. Sakalauskas is presenting the Paper of Thanks from Department Personnel to Director General I. Tarvydis of Join-stock
Company Ivabaltė

Žemės ūkio mašinų katedros darbuotojai 80 metų katedros įkūrimo jubiliejų pasitinka naujų permainų išvakarėse.
Lietuvos žemės ūkio universiteto rektoriaus įsakymu nuo 2008 m. birželio 23 d. doc. dr. Dainius Steponavičius
paskirtas katedros vedėju.
L. Špokas

Ilgametis katedros darbuotojas prof. habil. dr. Liudvikas Špokas
Long-lived Professor of the Department Dr. Habil. Liudvikas Špokas

Žemės ūkio mašinų katedros darbuotojai 2008 m.
Personnel of the Department of Agricultural Machinery
Pirmoje eilėje/ In the first row: doc. dr. R. Domeika, doc. dr. R. Zinkevičius, mok. m. L. Sventkauskienė, kat. ved. refer. D. Gaižiūnienė, doc. dr. A.
Jasinskas, prof. habil. dr. L. Špokas, doc. dr. D. Steponavičius, mok. m. A. Lideikis.

Pirmoji agroinžinierių laida
First Graduates – Agro Engineers

Žemės dirbimo mašinų darbinių dalių studijos
Studies of Soil Tillage Machines

Dirvos kiečio ir drėgnio matavimas
Measurement of Soil Solidity and Humidity

Sėjamosios sėklų paskirstymo tolygumo nustatymas
Testing of Seed Distribution

Sėklų aerodinaminių savybių nustatymas
By the Test Stand of Seed Aerodynamic Characteristics Measurement

Nuokulų separacijos tyrimas
By the Test Stand of Chaff Separation

Kukurūzų burbuolių kūlimo proceso tyrimai
Investigation of Threshing Process of Corn Ears

