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įžanga

Kauno technologijos universitetas (KTU) save 
kildina iš 1920 m. sausio 27 d. Kaune įsteigtų 
Aukštųjų kursų ir 1922 m. vasario 16 d. Kaune 
įsteigto Lietuvos universiteto. Buvo žinomas 
Lietuvos universiteto, Vytauto Didžiojo uni-
versiteto, Kauno politechnikos instituto pa-
vadinimais. Dabartinis pavadinimas suteiktas 
1990 m. spalio 31 d.

Universiteto pagrindinis siekis – kurti ir perduo-
ti tarptautiniu lygiu pripažintas žinias ir techno-
logijas, todėl jo pagrindiniai tikslai yra šie:

 _ plėtoti fizinių, biomedicinos, technologijos, 
socialinių ir humanitarinių mokslų tarptau-
tinio lygmens, tarpsritinius ir tarpkryptinius 
mokslinius tyrimus ir perteikti žinias, da-
rančias reikšmingą poveikį visuomenei ir 
ekonomikai;

 _ mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plė-
trą kreipti pramonės, verslo, socialinės ir 
kultūrinės raidos poreikiams tenkinti;

 _ pritraukti ir ugdyti talentingus bei moty-
vuotus Lietuvos ir užsienio doktorantus bei 
podoktorantūros tyrėjus ir kurti tarptautiniu 
mastu pripažintą doktorantūros mokyklą ir 
jungtines studijų programas;

 _ sukurti aukšto tarptautinio lygio tyrėjų po-
tencialą;

 _ skatinti aukšto tarptautinio lygio mokslo ty-
rimų centrų plėtrą.

Kauno technologijos universitetui (toliau – 
Universitetas, arba KTU) 2014 m. – pasikeiti-
mų metai. 

2014 m. – Universiteto mokslo ir studijų 2013–
2014 m. atsinaujinimo programos (toliau – 
Programa) antrieji įgyvendinimo metai. 

Pagrindinis Programos tikslas – sukurti Uni-
versiteto strategiją atitinkančią darnią studijų 
ir mokslo valdymo sistemą, kuri Universiteto 
akademinę bendruomenę įgalintų: 

 _ vykdyti aukšto tarptautinio lygio tarpsriti-
nius ir tarpkryptinius mokslinius tyrimus ir 
eksperimentinę plėtrą (MTEP), jų rezultatus 

kreipti pramonės, verslo, socialiniams ir 
kultūriniams poreikiams tenkinti ir darniai 
šalies raidai užtikrinti; 

 _ vykdyti ir plėtoti mokslu ir daugiadalykiu 
požiūriu į problemų sprendimą grįstas na-
cionaliniu ir tarptautiniu mastu konkuren-
cingas studijų programas, prieinamas visų 
socialinių sluoksnių Lietuvos piliečiams ir 
patrauklias užsienio studentams; 

 _ puoselėti ir kurti Universiteto mokslo ir stu-
dijų aplinką, kurią sąlygotų akademinė kul-
tūra, ją grindžiančios Universiteto vertybės 
ir jas išreiškiantys pasaulio universitetinei 
tradicijai bendri ir Lietuvos kultūra pratur-
tinti išoriniai kultūros elementai. 

Įgyvendinant Programą, 2014 m. buvo patvir-
tinta nauja fakultetų ir mokslo institutų struk-
tūra (Kauno technologijos universiteto Tary-
bos 2013 lapkričio 8 d. nutarimas Nr. V7-T-17; 
Kauno technologijos universiteto Senato 2014 
m. kovo 26 d. nutarimas Nr. V3-S-24; Kauno 
technologijos universiteto rektoriaus 2014 m. 
birželio 19 d. įsakymas Nr. A-334), pagal kurią 
13 fakultetų ir 12 mokslo institutų buvo reor-
ganizuota į 9 fakultetus ir 9 mokslo institutus 
(nuo 2015 m. – 10 mokslo institutų).

2014 m. Universiteto ištekliai, bendruomenės 
dėmesys ir pastangos buvo nukreipti į strate-
ginius tikslus, Programos įgyvendinimo tęs-
tinumą ir 2013 m. priimtų sprendimų įgyven-
dinimą. Svarbiausi 2014 m. iššūkiai: fakultetų 
ir mokslo institutų pertvarkos įgyvendinimas; 
naujo studijų programų valdymo įtvirtinimas, 
šalies ir tarptautiniu mastu studijų programų 
konkurencingumo lygio užtikrinimas; tarp-
tautinės doktorantūros mokyklos plėtojimas; 
MTEP rezultatų kokybės didinimas; darbuoto-
jų veiklos ir karjeros valdymas; bendro Uni-
versiteto įvaizdžio formavimas; Universiteto 
veiklos ir turto valdymas.

Universitete veikia Akademinės etikos kole-
gija ir Studentų atstovybė. Universitetas taip 
pat yra dešimties viešųjų įstaigų steigėjas ar 
dalininkas.
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universiteto reikšmė regionui     

ir šalies raidai

Kauno technologijos universitetas yra vie-
nas didžiausių techniškųjų universitetų Balti-
jos šalyse ir viena iškiliausių šalies aukštųjų 
mokyklų, užimanti daugelio mokslinių tyri-
mų krypčių lyderio pozicijas. Universitetas 
yra svarbiausių Europos Sąjungos ir pasaulio 
akademinių institucijų narys, o Universiteto 
mokslininkai aktyviai dalyvauja daugelio tarp-
tautinių organizacijų veikloje.

KTU yra gerai žinomas pasauliui ultragarso, 
organinės chemijos, maisto mokslo, me-
chatronikos, sistemų diagnostikos, aplinkos 
inžinerijos ir daugelio kitų krypčių laimėjimais.

Universitetas plėtoja partnerių tinklą, vykdo 
miestui, regionui ir šalies ūkiui, socialinei rai-
dai ir kultūrai aktualius projektus, konsultuoja 
organizacijas darnaus vystymosi klausimais, 
ugdo socialiai atsakingą visuomenės požiūrį 
į aplinkos tvarumą. Didelis dėmesys moks-
liniuose tyrimuose ir studijose kreipiamas į 
svarbiausias darnaus vystymosi dimensijas: 
socialinę atsakomybę, gamtinių išteklių tau-
pymą ir efektyvų jų naudojimą. Siekiant ben-
drų tikslų stengiamasi išvengti konflikto tarp 
ekonominio vystymosi, aplinkos apsaugos ir 
socialinės visuomenės raidos. 

Vykdydamas su įmonėmis ir įvairiomis Lie-
tuvos bei užsienio institucijomis sudarytas 
mokslinio tyrimo, projektavimo ar vienetines 
gamybos sutartis Universitetas, remiantis 
dalyvavimo 7-osios Bendrosios programos 
projektuose ataskaita, buvo lyderis tarp CE-
SAER (Europos pažangių inžinerinių studijų 
ir mokslinių tyrimų mokyklų konferencijos) 
narių pagal mokslinių tyrimų projektų, skirtų 
mažoms ir vidutinėms įmonėms vystyti, skai-

čių. Naudojant Universitete esančią modernią 
ir unikalią mokslinių tyrimų įrangą, remiantis 
mokslininkų patirtimi, išsikovotomis dauge-
lio technologijos, fizinių ir socialinių mokslų 
krypčių lyderio pozicijomis šalyje, atliekami 
moksliniai tyrimai su įmonėmis ir įstaigomis, 
prognozuojamos atskirų ūkio šakų plėtojimo 
perspektyvos ir vienos ar kitos krypties spe-
cialistų poreikis. 

Didelį poveikį visuomenei daro mokslo popu-
liarinimo renginiai, kuriuos organizuoja Uni-
versiteto padaliniai. 

2014 m. lapkričio 14 d. oficialiai atidarytas 
vienas didžiausių ir moderniausių Baltijos re-
gione atviros prieigos „Santakos“ slėnio KTU 
Mokslo ir technologijų centras bei Technologi-
nio verslo inkubatorius, kainavęs daugiau nei 
150 mln. litų. Naujos mokslo infrastruktūros 
teikiamų išorei MTEP paslaugų katalogas ir jų 
užsakymai prieinami per atviros prieigos in-
formacinę sistemą https://apcis.ktu.edu. KTU 
yra pirmasis Baltijos regiono universitetas, pa-
rengęs darniojo mobilumo planą 2014–2020. 
Tai pirmasis tokio pobūdžio planas Lietuvoje, 
kuriame įvertinama situacija ir pateikiamos 
priemonės, kaip darniai vystyti KTU ir Kauno 
miesto transporto sistemą. „Santakos“ slė-
nis apdovanojimu „Klestintis Kaunas 2014“ 
įvertintas už tai, kad tapo vienu iš svarbiausių 
objektų Kaune, formuojančiu verslui ir inves-
ticijoms patrauklaus miesto įvaizdį, taip pat 
už suteiktą vietą vystytis pradedančiosioms ir 
aukštųjų technologijų įmonėms. Slėnio pro-
jektas visuomenėje yra vertinamas kaip labai 
svarbus ir reikšmingas miestui.
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prioritetinės mokslinių tyrimų kryptys

Siekiant plėtoti fizinių, biomedicinos, tech-
nologijos, socialinių ir humanitarinių mokslų 
tarptautinio lygmens, tarpsritinius ir tarpkryp-
tinius mokslinius tyrimus ir kurti reikšmingą 
poveikį visuomenei ir ekonomikai darančias 
žinias:

 _ vadovaujantis prioritetinėmis Universiteto 
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (so-
cialinės, kultūrinės) plėtros kryptimis, ren-
giamos Universiteto mokslo programos, 
organizuojamas akademinių padalinių dar-
bas, užtikrinama sąsaja su studijomis; 

 _ atliktas Universiteto mokslo žurnalų po-
tencialo vertinimas ir sudaryta jų vystymo 

programa, sustiprintas bendradarbiavimas 
su užsienio leidyklomis.

2014 m. Universiteto padaliniai mokslinius ty-
rimus vykdė pagal prioritetines mokslinių ty-
rimų kryptis, patvirtintas 2013 m. birželio 19 d. 
Senato posėdyje (nutarimas Nr. V3-S-35):

 _ diagnostinės ir matavimo technologijos;

 _ išmanios aplinkos ir informacinės techno-
logijos;

 _ naujos medžiagos aukštosioms technolo-
gijoms;

 _ technologijos darniam vystymuisi ir ener-
getika;

 _ tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida.

Diagnostinės 
ir matavimo 

technologijos

Išmanios 
aplinkos ir 

informacinės 
technologijos

Naujos 
medžiagos 

aukštosioms 
technologijoms

Tvarus  
augimas ir darni 

sociokultūrinė 
raida

Technologijos 
darniam 

vystymuisi ir 
energetika

Cheminės 
technologijos 
fakultetas

Ekonomikos ir verslo 
fakultetas

Elektros ir 
elektronikos 
fakultetas

Informatikos 
fakultetas

Matematikos ir 
gamtos mokslų 
fakultetas

Mechanikos 
inžinerijos ir dizaino 
fakultetas

Panevėžio 
technologijų ir verslo 
fakultetas

Socialinių, 
humanitarinių mokslų 
ir menų fakultetas

KTU padalinių vykdomi prioritetinių mokslo krypčių moksliniai tyrimai
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2014 m. svarbiausi mokslinės veiklos  

rezultatai ir laimėjimai

Įgyvendinant KTU strategiją stiprinti MTEP 
kokybę, apie 40 proc., palyginti su 2013 m., 
padidėjo tarptautinių publikacijų, išleistų pri-
pažintose kitų šalių leidyklose; nacionalinių 
mokslo projektų padaugėjo apie 20 proc., o 
pajamos iš jų – apie 10 proc., palyginti su 2013 
m. Parengta vienintelė Lietuvoje finansuotina 
programos „Horizontas 2020“ (H2020) prie-
monės „Teaming“ paraiška „Sveiko senėjimo 
mokslo ir technologijų ekscelencijos centras 
(HEALTH-TECH)“, kurios koordinatorius yra 
KTU, partneriai: Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas, Vilniaus universitetas, Lundo 
universitetas (Švedija), VTT Suomijos techni-
nių tyrimų centras (Suomija).

Diagnostinės 
ir matavimo 

technologijos

Išmanios 
aplinkos ir 

informacinės 
technologijos

Naujos 
medžiagos 

aukštosioms 
technologijoms

Tvarus  
augimas ir darni 

sociokultūrinė 
raida

Technologijos 
darniam 

vystymuisi ir 
energetika

Statybos ir 
architektūros 
fakultetas

Aplinkos inžinerijos 
institutas

Architektūros ir 
statybos institutas

Biomedicininės 
inžinerijos institutas

Gynybos technologijų 
institutas

Maisto institutas

Mechatronikos 
institutas

Medžiagų mokslo 
institutas

Metrologijos institutas

Prof. K. Baršausko 
ultragarso mokslo 
institutas

Plėtojant KTU tarptautinę doktorantūros mo-
kyklą nuolatinėms doktorantūros studijoms 
kitų šalių piliečių priimta 10 proc. visų priimtų 
doktorantų; suderinta, kad bus pasirašyti su-
tartis su Bolonijos universitetu dėl dvigubo 
laipsnio Aplinkos inžinerijos doktorantūros 
studijų programos įgyvendinimo.

Siekiant skatinti inovatyvių technologinių 
sprendimų kūrimą ir inovacijų diegimą nacio-
naliniu ir tarptautiniu mastu, 2014 m. vasario 
19 d. tarp Kauno technologijos universiteto 
(KTU), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
(LSMU) ir Lietuvos energetikos instituto (LEI) 
pasirašyta Jungtinės veiklos sutartis. Plėto-
jant tarpsritinius ir tarpkryptinius mokslinius 
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mokslinių tyrimų organizavimas

tyrimus, inicijuoti bendri KTU ir LSMU moks-
lininkų grupių mokslo projektai, finansuoti iš 
vidinių institucijų išteklių. Finansuoti 8 KTU ir 
LSMU mokslininkų grupių mokslo projektai, 
kuriuos vykdė 21 KTU mokslininkas ir 10 dok-
torantų. Projektų rezultatai – 18 bendrų insti-
tucijų mokslininkų publikacijų (priimtų spau-
dai arba atspausdintų), 5 įrenginių ir gaminių 
prototipai.

Siekiant sudaryti palankias sąlygas verslo 
įmonėms ir mokslo institucijoms bendra-
darbiauti įgyvendinant projekto „Inovatyvaus 
verslo kūrimo skatinimas (INOVEKS)“ veiklas, 
2014 m. įkurta 19 inovatyvių jaunojo verslo 
įmonių, dirbančių technologinių produktų kū-
rimo informacinių technologijų, biomedicinos 
ir kitose srityse. Taip pat 2,8 karto padaugėjo 
mokslo ir verslo projektų, įgyvendinant „Ino-
čekių“ programą. Sukurta atviros prieigos 
centro informacinė sistema (APCIS), užtikri-
nanti atvirą prieigą prie MTEP išteklių tiek 
akademinei, tiek verslo bendruomenei.

Siekiant sudaryti galimybes plėtoti tarpdisci-
plininius MTEP ir inovacijų projektus, įgyven-
dintas Naujųjų medijų, dizaino ir technologijų 

Moksliniai tyrimai ir jais grįstos studijos yra 
Universiteto veiklos pagrindas, todėl Univer-
siteto dėstytojai moksliniams tyrimams skiria 
ne mažiau kaip trečdalį savo darbo laiko. Ypač 
naudinga moksliniuose tyrimuose dalyvauti 
studentams, nes tai produktyvi aukštojo lavi-
nimo forma, suteikianti ne tik praktinės vei-
klos patirties, bet ir gebėjimą pajusti moksli-

centro Media Lab koncepcijos plėtojimo pro-
jektas. Idėjai plėtoti buvo suburta Kauno tech-
nologijos universiteto ir Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto tyrėjų darbo grupė, kuri 
drauge su užsienio ekspertais iš JAV, Jungti-
nės Karalystės, Švedijos, Suomijos ir Vokieti-
jos parengė Media Lab koncepciją. Šiai kon-
cepcijai plėtoti didelį poveikį turėjo užsienio 
ekspertų paskaitų ciklas „Zooetika“. 

2014 m. Lietuvos mokslo premija techno-
logijos mokslų srityje skirta prof. Rimvydui 
Simučiui, prof. Donatui Levišauskui, prof. Vy-
tautui Galvanauskui už darbų ciklą „Pažangūs 
biotechnologinių procesų modeliavimo, opti-
mizavimo ir valdymo metodai. Kūrimas ir tai-
kymai (1999–2013)“. 2014 m. Lietuvos moks-
lų akademijos jaunųjų mokslininkų premija 
technologijos mokslų srityje skirta Universite-
to jaunajam mokslininkui dr. Anatolijui Eisinui 
už mokslinį darbą „Girolito sintezė, savybės ir 
naudojimas aplinkai draugiškose technologi-
jose“. Fizinių mokslų srityje 2014 m. Lietuvos 
mokslo premijos paskirtos doktorantėms Dai-
vai Tavgenienei ir Gintarei Kručaitei už darbą 
„Naujos struktūros elektroaktyvios medžia-
gos organiniams šviestukams“.

nės kūrybos procesą. Studijų metais mokslinį 
darbą dirbę specialistai, nors ir netapę moks-
lininkais, tampa naujausių mokslo žinių, ti-
riamojo darbo įgūdžių ir atitinkamo mąstymo 
būdo skleidėjais savo profesinės veiklos srity-
se. Tai sudaro sąlygas mokslui aktyviai atsi-
naujinti ir palaiko jo gyvybingumą.
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Universiteto mokslinės veiklos strategines 
gaires nustato administracija, Senatas, moks-
lo klausimais padaliniams vadovauja mokslo 
prorektorius, jam padeda Mokslo departa-
mento Doktorantūros, Mokslo projektų sky-

2014 m. Universitete mokslinius tyrimus ir 
eksperimentinės, socialinės, kultūrinės plė-
tros darbus vykdė 1717 darbuotojai. Iš jų 1560 
tyrėjai, iš kurių 840 su daktaro laipsniu, 389 
tyrėjai be daktaro laipsnio ir 332 doktorantai. 
Universitete dirbo 1006 dėstytojai, kurie turė-

riai, Mokslo statistikos grupė, taip pat kiti de-
partamentai ir skyriai. Nacionalinis inovacijų 
ir verslo centras mokslinių tyrimų rezultatų 
plėtoja komercinimo procesą Lietuvoje ir už-
sienyje.

Mokslo prorektorius

Mokslo strategijos grupėMokslinius tyrimus  
koordinuojantys padaliniai

Mokslo projektų skyrius

Doktorantūros skyrius

Mokslo statistikos grupė

Mokslinius tyrimus  
vykdantys padaliniai

Mokslo institutai Fakultetai

Atviros prieigos  
valdymo skyrius

Verslininkystės ir  
verslumo ugdymo skyrius

Veiklos valdymo skyrius

Senato mokslo ir  
plėtros komitetas

Nacionalinis inovacijų ir  
verslo centras

Mokslo departamentas

tyrėjai

jo 779,5 etato, ir 194 mokslo darbuotojai (iš jų 
16 mokslininkų stažuotojų), kurie turėjo 99,64 
etato. Moterys sudarė 48,6 proc. visų MTEP 
darbuotojų.

Didžiausią dalį sudaro jauni 25–34 metų (38 
proc.) ir 35–44 metų (30 proc.) tyrėjai.
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mokslinių tyrimų finansavimo šaltiniai

Tyrėjų pasiskirstymas pagal mokslo sritis

Tyrėjų pasiskirstymas pagal amžių

Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra finan-
suojama iš įvairių šaltinių: valstybės biudžeto, 
Lietuvos mokslo tarybos, Mokslo, inovacijų ir 
technologijų agentūros, šalies ir užsienio įmo-
nių ir įstaigų, tarptautinių programų ir fondų. 
Kasmet vis svarbesni tampa tarptautinių or-

ganizacijų finansuojami ir tarptautiniu mastu 
koordinuojami tyrimai. 2014 m. reikšmingiau-
sia Lietuvai mokslo programa laikytina Eu-
ropos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programa „Horizontas 2020“.

217 54 17 1
Humanitariniai  

mokslai  (%)
Socialiniai  

mokslai (%)
Technologijos 
mokslai (%)

Fiziniai 
mokslai (%)

381 30 13
iki 25 metų  (%) 25–34 metų (%) 35–44 metų (%) 45–54 metų (%)

Biomedicinos 
mokslai (%)

13 5
55–64 metų (%) 55–64 metų (%)
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5

Mokslo, inovacijų ir 
technologijų agentūra (%)

13

Tarptautinės mokslo 
programos (%)

23

Lietuvos mokslo  
taryba (%)

14

Ūkio subjektai (%)

14

Universiteto  
mokslo fondas (%)

31

Kitos valstybinės 
institucijos (%)

Mokslinių tyrimų finansavimas, tūkst. Lt

Mokslinių tyrimų finansavimas 2014 m.

Lėšų šaltiniai 2010 2011 2012 2013 2014

Universiteto mokslo fondas1 6146,0 5944,6 7779,0 7491,5 6980,0

Lietuvos mokslo taryba 3713,5 4250,3 8131,4 12 350,5 11 415,8

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 196,9 1001,8 1741,0 2931,2 2509,0

Kitos valstybės institucijos 448,7 1465,7 2950,5 11 203,7 15 137,6

Ūkio subjektai 4370,2 3410,9 2546,5 10 005,02 7170,7

Tarptautinės mokslo programos 3985,7 3911,9 12 237,4 6639,93 6488,0

Iš viso 18 861,0 19 985,2 35 385,8 50 621,8 49 701,1

1  Suformuotas iš dalies valstybės biudžeto lėšų, gautų moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) 
plėtrai ir meno veiklai plėtoti.

2  Apskaičiuota, pritaikius kaupimo principą.
3  Apskaičiuota, pritaikius kaupimo principą.
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Asignavimai iš valstybės biudžeto

Universitetas kiekvienais metais gauna tie-
sioginių valstybės biudžeto asignavimų, kurių 
nemažą dalį sudaro paskata už sukurtą moks-
linę produkciją. Šios lėšos naudojamos darbo 
užmokesčiui ir kitoms tyrimų išlaidoms.

Siekiant padidinti mokslinių tyrimų ir lėšų 
naudojimo efektyvumą, mobilizuoti padalinius 
ir mokslo grupes aktualiems uždaviniams 
spręsti, mokslo fondo lėšos padaliniams ski-
riamos pagal Senato patvirtintus prioritetinius 
kriterijus ir dėstytojų bei mokslo darbuotojų 
mokslinės veiklos produktyvumą – publika-
cijų skaičių ir reikšmingumą, lėšas, gautas 
vykdant tarptautinių programų projektus, taip 
pat šalies ir kitų valstybių ūkio subjektų užsa-
kymus. 

Iš universitetinės mokslo fondo dalies (ji su-
daro iki 15 proc. mokslo fondo) skiriama lėšų 
parodoms rengti ir inovacinių projektų rekla-
mai kurti, mokslinėms konferencijoms orga-

Universiteto Taryba tvirtina Universiteto me-
tinio biudžeto sandarą, numatydama jame lė-
šas, skirtas mokslo fondui, kurio didžioji dalis 
atitenka moksliniams tyrimams organizuoti ir 
finansuoti, suformuoti. 2014 m. mokslo fondui 
buvo paskirta 6980,0 tūkst. Lt.

nizuoti, padaliniams, įdarbinantiems jaunus 
mokslininkus, skatinti, monografijoms ir pe-
riodiniams mokslo leidiniams leisti, mokslo 
krypčių plėtros programoms rengti, tarpdis-
ciplininiams projektams remti ir kitoms būti-
noms išlaidoms.

Lietuvos mokslo taryba

Įgyvendindama Lietuvos mokslo politiką Lie-
tuvos mokslo taryba ne tik vykdo ekspertinę 
veiklą, mokslinės veiklos vertinimą, orga-
nizuoja atstovavimą Lietuvos interesams 
mokslo ir eksperimentinės plėtros klausimais 
Europos Sąjungos šalių narių darbo grupėse ir 
tarptautinėse organizacijose, bet ir įgyvendina 
programinį konkursinį finansavimą.

5944,66146
7779 7491,5 6980

2010 2011 2012 2013 2014

Universiteto mokslo fondo lėšos, tūkst. Lt.
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2014 m. Lietuvos mokslo taryba finansavo 
10 priemonės „Visuotinė dotacija“ projektų, 4 
nacionalinės lituanistikos plėtros programos 
projektus, 3 nacionalinės mokslo programos 
„Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ 
projektus, 2 nacionalinės mokslo programos 
„Ateities energetika“ projektus, 6 nacionalinės 
mokslo programos „Sveikas ir saugus mais-
tas“ projektus, 1 nacionalinės mokslo progra-
mos „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir 
žmogaus poveikis“ projektą, 9 institucinės 
mokslinių tyrimų programos „Lietuvos eko-
nomikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai“ 
projektus, 39 mokslininkų grupių projektus, 
1 narystės tarptautinių mokslinių tyrimų inf-
rastruktūrose projektą ir 8 pagal tarpvyriau-
sybinius susitarimus vykdomus tarptautinius 
projektus. Taryba taip pat skyrė finansavimą 
programos „Horizontas 2020“ paraiškų ren-
gimui skatini, 7-osios bendrosios programos 
projektuose sumokėtam PVM kompensuoti, 
podoktorantūros stažuotėms, doktorantų ir 
mokslininkų išvykoms, tyrėjų vizitams, moks-
lo renginiams remti. KTU mokslinei veiklai 
įgyvendinti iš viso gauta 11 415,8 tūkst. Lt.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra yra 
pagrindinė valstybės institucija, atsakinga už 
inovacijų politikos įgyvendinimą šalyje. Agen-
tūros pagrindinė veikla apima nacionalinių ir 
tarptautinių taikomųjų mokslinių tyrimų, eks-
perimentinės (technologinės) plėtros ir inova-
cijų programų administravimą, konkursinį šių 
programų projektų finansavimą.

2014 m. agentūra rėmė vieną programos EU-
ROSTARS projektą, vieną programos EUREKA 

projektą ir skyrė dalinį finansavimą aštuo-
niems 7BP projektams. 2014 m. vykdė 2007–
2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos 3-iojo prioriteto „Tyrėjų gebėjimų 
stiprinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. VP1-
3.1-ŠMM-06-V projektą „Programos EUREKA 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros pro-
jektų įgyvendinimas“, kuris finansavo šešių 
programos EUREKA projektų įgyvendinimą. 
Agentūra taip pat skyrė finansavimą labora-
torijoms akredituoti, ūkio subjektų užsako-
miesiems moksliniams tyrimams skatinti, 
programos „Horizontas 2020“ paraiškų su La-
tvijos ir Estijos institucijomis rengimui skatini, 
MTEP rezultatams komercinti. Šioms Agen-
tūros remiamoms veikloms vykdyti 2014 m. 
Universitetui iš viso skirta 2 509,0 tūkst. Lt.

Ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų 
užsakymai

Dalį nebiudžetinių pajamų Universitetas gau-
na vykdydamas užsakomųjų mokslinių tiria-
mųjų darbų, projektavimo ar net vienetinės 
gamybos, taip pat mokslinių technologinių 
paslaugų sutartis su įvairiomis įmonėmis ir 
institucijomis. 

2014 m. darbų, atitinkančių MTEP reglamen-
tuojančius dokumentus, buvo įvykdyta už 1 
671,2 tūkst. Lt. Daugiausia ūkio subjektų užsa-
komųjų mokslinių tiriamųjų darbų, atitinkan-
čių MTEP reglamentuojančius dokumentus, 
atliko Cheminės technologijos, Informatikos, 
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų, 
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetai ir 
Metrologijos institutas.

2014 m. mokslinių technologinių paslaugų su-
teikta už 2 914,5 tūkst. Lt.
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Mokslinių užsakymų lėšos, tūkst. Lt 

Padaliniai

2010 2011 2012 2013 2014

LUUS 
(NV)

LUUS 
(IV)

LUUS 
(NV)

LUUS 
(IV)

LUUS 
(NV)

LUUS 
(IV)

LUUS 
(NV)

LUUS 
(IV)

LUUS 
(NV)

LUUS 
(IV)

Cheminės technologi-
jos fakultetas

345,7 27,1 581,5 157,4 745,8 1,0 337,2 63,3 815,0

Ekonomikos ir verslo 
fakultetas

34,9

Elektros ir elektronikos 
fakultetas

1084,6 255,0 265,8 446,7 82,0

Informatikos fakultetas 2244,4 1475,5 68,5 70,7 230,6 956,2 228,0

Matematikos ir gamtos 
mokslų fakultetas

7,5

Mechanikos inžinerijos 
ir dizaino fakultetas

242,2 55,2 268,8 132,2 545,0 124,0 406,1 124,0 129,8

Panevėžio technologijų 
ir verslo fakultetas

3,0 46,2

Socialinių,  
humanitarinių mokslų 
ir menų fakultetas

99,6 18,8 82,5 660,3 66,9 30,0 153,5

Statybos ir  
architektūros  
fakultetas

18,0 85,6 44,7 69,2 60,5

Aplinkos inžinerijos 
institutas

37,6

Architektūros ir  
statybos institutas

37,9 114,0 12,0 14,0 23,9

Biomedicininės  
inžinerijos institutas

33,0 35,5 64,5 18,0 16,1

Gynybos technologijų 
institutas

223,1 10,0

Maisto institutas 72,3 91,4 142,6 95,0 122,1 31,2

Mechatronikos  
institutas

30,0 31,6

Medžiagų mokslo 
institutas

42,6 11,4 11,5 9,1

Metrologijos institutas 423,0 28,9 314,5 213,2 161,7 138,2

Prof. K. Baršausko 
ultragarso mokslo 
institutas

230,5 175,0 9,9 48,3

Iš viso 4831,2 244,0 3410,9 1384,1 2172,9 373,6 2774,9 201,3 1647,3 23,9

LUUS(NV) – mokslinių užsakymų lėšos iš ūkio subjektų, išlaikomų ne iš valstybės arba savivaldybės biudžetų.

LUUS(IV) – mokslinių užsakymų lėšos iš ūkio subjektų, išlaikomų iš valstybės arba savivaldybės biudžetų.
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Universitetas yra lyderis tarp Lietuvos aukšto-
jo mokslo institucijų įgyvendinant 7-osios ben-
drosios programos projektus, skirtus mažų ir 
vidutinių įmonių technologinėms problemoms 
spręsti. 2014 m. tokio pobūdžio mokslinių ty-
rimų darbų buvo atlikta už 2 318,5 tūkst. Lt.

Universiteto mokslininkai vykdė mokslinius 
tyrimus ir teikė mokslines technologines pas-

Mokslo tarptautiniams projektams įgyvendin-
ti, tarptautiniams ryšiams plėtoti, visuomenės 
intelektualiajai raidai skatinti didelę paramą 
teikia įvairūs tarptautiniai fondai ir ilgalaikės 
programos. Universiteto mokslininkai jau 
nebe pirmus metus dalyvauja įvairių Euro-
pos Sąjungos ir kitų šalių programų ar fondų 
projektuose. 2014 m. KTU mokslininkai vyk-
dė 23 7-osios bendrosios programos (7BP) 
projektus ultragarsinės matavimo technikos 
ir neardomosios kontrolės, biomedicininės 
inžinerijos, chemijos technologijų, aplinkos 
inžinerijos, nanotechnologijų ir kitose mokslo 
srityse. Universiteto mokslininkai taip pat ak-

2014 m. KTU mokslininkai taip pat vykdė 23 
kitų tarptautinių programų ar fondų lėšomis 
finansuojamus mokslinių tyrimų projektus. 
2014 m. daugiausia tarptautinių programų 
lėšų moksliniams tyrimams vykdyti gavo Che-
minės technologijos, Elektros ir elektronikos 
bei Ekonomikos ir verslo fakultetai, taip pat 

laugas verslo subjektams, gavusiems paramą 
pagal Mokslo, inovacijų ir technologijų agen-
tūros administruojamą priemonę „Inovacijų 
čekiai“. 2014 m. įvykdyta mokslinių tyrimų 
darbų ir suteikta mokslinių technologinių pas-
laugų už 266,5 tūkst. Lt. 

tyviai dalyvauja vykdant Europos tyrimų, plė-
tros ir bendradarbiavimo programą EUREKA, 
Europos inovacijų programą EUROSTARS ir 
Europos bendradarbiavimo mokslinių ir tech-
ninių tyrimų srityse programą COST. 2014 m. 
vykdyti 7 EUREKA ir 1 EUROSTARS progra-
mų projektai maisto, chemijos, informacinių 
technologijų, biomedicininės inžinerijos ir 
mechatronikos srityse. 2014 m. mokslininkai 
dalyvavo 34 COST veiklose maisto, chemijos, 
medienos, informacinių technologijų, biome-
dicininės inžinerijos, medžiagų mokslo, staty-
bos ir architektūros srityse. 

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo ir Aplin-
kos inžinerijos institutai. KTU mokslininkų 
darbams įgyvendinti iš tarptautinių programų 
ar fondų gauta 6 488,0 tūkst. Lt, valstybinių 
institucijų parama tarptautiniams projektams 
sudarė 2 351,7 tūkst. Lt. 

Dalyvavimas mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programose 

tarptautinės programos

Programa 2010 2011 2012 2013 2014

7BP 22 28 27 31 23

EUREKA / EUREKA ITEA 2 7 8 7 7 7

EUROSTARS 2 3 3 3 1

COST 22 29 26 25 34

Kitos 29 28 29 24 23
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Tarptautinių mokslo programų lėšos, tūkst. Lt

Programa 2010 2011 2012 2013 20144

Cheminės technologijos fakultetas 333,4 687,0 7573,3 1168,7 3261,2

Ekonomikos ir verslo fakultetas 74,7 449,8 610,4 366,9 441,1

Elektros ir elektronikos fakultetas 96,9 537,2 1180,0 1167,9 769,5

Informatikos fakultetas 735,2 265,7 40,5 252,7 404,0

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas 162,3 103,4 2,9

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas 55,8 430,8 26,4

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas 65,4 100,0 41 20,6

Statybos ir architektūros fakultetas 8,0 202,6 0,1

Aplinkos inžinerijos institutas 464,8 785,8 293,8 714,5 435,9

Biomedicininės inžinerijos institutas 15,4 148,6 301,6 1035,8 311,8

Mechatronikos institutas 160,2 11,2 230,3

Medžiagų mokslo institutas 6,9 6,7

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas 1862,4 938,0 2067,6 1935,9 577,5

Iš viso 3985,6 3912,1 12 237,6 7316,8 6488,0

4  Be 7-osios bendrosios programos projektų, skirtų mažų ir vidutinių įmonių technologinėms problemoms spręsti, lėšų.

tarptautiškumas

„KTU strategijoje 2012–2020“ vienas iš prio-
ritetų yra tarptautinis pripažinimas kuriant ir 
perduodant pažangias žinias ir ateities tech-
nologijas. Siekdamas įgyvendinti užsibrėžtą 
tikslą, Universitetas plėtojo partnerių tinklą, 
vykdė miestui, regionui ir šalies ūkiui svarbius 
projektus. 2014 m. Universitete buvo pradėti 
arba tęsiami net 194 tarptautiniai ir nacionali-
niai projektai, t. y. 6 proc. daugiau negu praė-
jusiais metais. Toliau buvo plėtojamas ir palai-
komas partnerių tinklas. 2014 m. pasirašytos 
73 bendradarbiavimo sutartys (70 proc. dau-

giau negu 2013 m.) su Lietuvos verslo ir vie-
šojo sektoriaus atstovais: UAB „SchmitzCar-
gobullBaltic“, UAB „Mars Lietuva“ ir kt. Labai 
svarbu paminėti ir sutartis su viena sparčiau-
siai augančių atsinaujinančiosios energeti-
kos bendrovių „Geco Investicijos“ ir Lietuvos 
elektros perdavimo sistemos operatoriumi 
„Litgrid“ dėl atsinaujinančiosios energijos iš-
teklius naudojančių elektrinių prijungimo prie 
aukštos įtampos elektros perdavimo tinklo iki 
2030 m. galimybių studijos parengimo.



17

K a u n o 
t e c h n o l o g i j o s 
u n i v e r s i t e t a s

m o k s l i n i ų 
t y r i m ų 

a t a s k a i t a

2 0 1 4

2014 m. buvo pasirašyta 31 dvišalė bendra-
darbiavimo sutartis su užsienio organizacijo-
mis, tokiomis kaip „SRI International“ (Stan-
ford Research Institute) ir viena didžiausių 
pasaulyje IT kompanijų IBM. Šioje sutartyje 
numatoma, kad IBM suteiks prie „Akademi-
nės iniciatyvos“ programos prisijungiančiam 
Kauno technologijos universitetui nemokamą 
prieigą ir licencijas naudoti programinę moky-
mo įrangą ir mokymosi išteklius. Bendradar-
biaujant su Prancūzijos ambasada Lietuvoje 
buvo įsteigtas Prancūzų kultūros centras. Uni-
versiteto mokslininkai kartu su Baltijos regi-
ono partneriais parengė Jungtinės Baltijos 

jūros regiono komunalinių atliekų tvarkymo 
strategiją. Dalyvaujama tarptautinėse progra-
mose ir projektuose.

2014 m. Universitetas iš užsienio šaltinių gavo 
finansavimą moksliniams tyrimams vykdyti, 
studentų ir dėstytojų judumui skatinti, litera-
tūrai, laboratorinei įrangai įsigyti. Taip kau-
piama patirtis, kuri leis sėkmingai dalyvauti 
tarptautinėje mokslinių tyrimų rinkoje. Tik 
bendradarbiaujant su užsienio partneriais ga-
lima sėkmingai įsitraukti į Europos mokslinių 
tyrimų tinklą ir konkuruoti šioje srityje su la-
biau patyrusiomis kitų Europos šalių institu-
cijomis.

12237,4

1,12

7316,8

1,4

6488

3,6

2012

2012

2013

2013

2014

2014

Tarptautinių mokslo programų lėšos, tūkst. Lt.

Doktorantų iš užsienio šalių dalis, %
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Plėtojant KTU tarptautinę doktorantūros mo-
kyklą, parengti ir doktorantams iš viso pa-
saulio klausyti siūlomi 44 intensyvios vedimo 
formos doktorantūros studijų moduliai anglų 
kalba; nuolatinėms doktorantūros studijoms 
kitų šalių piliečių priimta 10 proc. visų pri-
imtų doktorantų; parengta pasirašyti sutartis 
su Bolonijos universitetu dėl dvigubo laips-
nio Aplinkos inžinerijos doktorantūros stu-
dijų programos. Plėtojant tarptautinę dokto-
rantūros mokyklą, 2014 m. visi pirmo kurso 
doktorantai pagal studijų programą pasirinko 
užsienio institucijoje išklausyti vieną modulį, 
susijusį su disertacinio tyrimo tematika.

Didėjantį tarptautiškumą rodo ir tai, kad nuo-
lat daugėja tyrėjų, dalyvaujančių tarptautinėse 
konferencijose, ir publikacijų užsienio leidyklų 
žurnaluose, referuojamuose tarptautinėse 
duomenų bazėse. 2014 m. net 60 proc. padau-
gėjo tarptautinių publikacijų, paskelbtų kitose 
šalyse leidžiamuose žurnaluose, referuoja-
muose tarptautinėse duomenų bazėse, iš jų 
straipsnių „Thomson Reuters Web of Science“ 
sąrašo kitų šalių leidiniuose su cituojamumo 
rodikliu padaugėjo daugiau nei 10 proc. Svar-

Teigiamą įtaką, plėtojant tarptautinę doktoran-
tūros mokyklą, daro doktorantūros programų 
tobulinimo projektai, kurie leido pateikti vie-
ną dvigubo laipsnio doktorantūros programos 
su užsienio partneriais paraišką „Horizontas 
2020“ MSCA programai ir vesti intensyvias de-
rybas su dar 6 užsienio partneriais dėl dvigubo 
laipsnio doktorantūros vykdymo. 

Siekiant tarptautinio pripažinimo kuriant ir 
perduodant pažangias žinias ir ateities tech-
nologijas Universitete didelį vaidmenį atlieka 
aibė pasaulinio lygio tyrėjų. Jų Universitete 
pamažu daugėja.

bu paminėti, kad socialinių ir humanitarinių 
mokslų tarptautinių publikacijų, paskelbtų 
kitose šalyse leidžiamuose žurnaluose, refe-
ruojamuose tarptautinėse duomenų bazėse, 
padaugėjo 50 proc. Tai sąlygojo suformuluoti 
strateginiai tikslai ir patvirtinti naujieji aka-
deminių darbuotojų kvalifikaciniai nuostatai, 
kuriuose nurodyta, kad socialinių mokslų ty-
rėjų mokslinės veiklos vertinimo kriterijus yra 
tarptautinės publikacijos su cituojamumo ro-
dikliu.

17,50 19,20 19,50

2012 2013 2014

Tarptautinio lygio akademinių darbuotojų dalis universitete, %
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Universitete svarbus vaidmuo tenka dokto-
rantūrai, kurios pagrindinis siekis – rengti 
tarptautinio lygmens mokslo žinių ir kompe-

366

174

369

239

374

381

2012

2012

2013

2013

2014

2014

Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose

Straipsniai užsienio leidyklų žurnaluose, įtrauktuose į tarptautines duomenų bazes

doktorantūra

tencijos turinčius motyvuotus mokslininkus, 
pasirengusius veikti tarptautinėje mokslo er-
dvėje ir aktyviai inovuoti mokslo pasiekimus.
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Mokslininkams rengti Kauno technologijos universitetui yra suteikta šių mokslo sričių mokslo 
krypčių doktorantūros teisė: 

Humanitariniai mokslai Technologijos mokslai

Menotyra (03H) Elektros ir elektronikos inžinerija (01T)

Fiziniai mokslai Statybos inžinerija (02T)

Chemija (03P) Aplinkos inžinerija (04T)

Informatika (09P) Chemijos inžinerija (05T)

Socialiniai mokslai Energetika ir termoinžinerija (06T)

Politikos mokslai (02S) Informatikos inžinerija (07T)

Vadyba (03S) Medžiagų inžinerija (08T)

Ekonomika (04S) Mechanikos inžinerija (09T)

Sociologija (05S) Matavimų inžinerija (10T)

Edukologija (07S)

2014 m. Universitetui buvo skirtos 54 valsty-
bės biudžeto lėšomis finansuojamos dokto-
rantūros vietos. Nuolat mažėjant valstybės 
biudžeto lėšomis finansuojamos doktorantū-
ros vietų, KTU, siekdamas išlaikyti kuo dau-
giau doktorantūros vietų kaip 2013 m., prisi-
ėmė dalį kaštų ir padidino 2014 m. priimamų 
į valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą 
doktorantūrą doktorantų skaičių iki 63. Pa-
pildomai Universitetui 11 Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų lėšomis pagal Tyrėjų kar-
jeros programą finansuojamų doktorantūros 
studijų vietų laimėjo mokslininkai, kurių teik-
tos temos Lietuvos mokslo tarybos skelbtame 
konkurse pripažintos geriausiomis. 

Studijuoti 2014 m. pageidavo 95 asmenys – tai 
sudarė 1,3 pageidaujančiojo į vieną vietą. Pa-

lyginti su 2013 m., konkursas išliko panašus. 
2014 m. 10 proc. visų priimtųjų į doktorantūros 
studijas sudarė užsienio šalių piliečiai. Iš viso 
Universiteto doktorantūroje 2014 m. studijavo 
12 užsienio piliečių. Plėtojant tarptautinę dok-
torantūros mokyklą, 2014 m. visi pirmo kurso 
doktorantai pagal studijų programą pasirinko 
užsienio institucijoje išklausyti vieną modulį, 
susijusį su disertacinio tyrimo tematika. 

Universiteto doktorantūros fondas parėmė 53 
doktorantų mokslinius tyrimus (iš viso buvo fi-
nansuotos 64 paraiškos), o tarptautinių moks-
lo renginių fondo paramą išvykoms į tarptau-
tinius renginius gavo 55 doktorantai. Paramą 
gavusių doktorantų skaičius 2014 m. buvo pa-
našus kaip ir 2013 m. 2014 m. pabaigoje dok-
torantūroje nuolatine studijų forma studijavo 
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329 doktorantai: technologijos mokslus studi-
javo 200 doktorantų (iš jų 82 moterys), fizinius 
mokslus – 46 doktorantai (iš jų 31 moteris), 
socialinius mokslus – 74 doktorantai (iš jų 64 
moterys), humanitarinius mokslus – 9 dokto-
rantai (iš jų 5 moterys). 

2014 m. doktorantūrą baigė 73 doktorantai (iš 
jų 40 moterų) su teise per 12 mėnesių ginti di-

2014 m. pagal Lietuvos mokslo tarybos pro-
jektą „Podoktorantūros (post doc) stažuočių 
įgyvendinimas Lietuvoje“ Universitete tyrimus 

sertaciją. 2014 m. apgintos 62 disertacijos, iš 
jų 5 disertacijas apgynė doktorantai iš kitų ins-
titucijų. Iš 62 apgynusių disertacijas asmenų 
10 yra fizinių mokslų atstovai, 10 – socialinių 
mokslų atstovai ir 42 – technologijos mokslų 
atstovai.

vykdė šešiolika mokslininkų (tarp jų du iš 
Ukrainos Respublikos, vienas iš Tadžikistano).

2010–2014 m. apgintos disertacijos pagal mokslo sritis

37

10 16

32

4 7

41

9 9

46

9

20

42

10 10

2010

Technologijos mokslai
Fiziniai mokslai
Socialiniai mokslai

2011 2012 2013 2014

Universitete apgintos daktaro disertacijos

Mokslo kryptis
2010 2011 2012 2013 2014

KTU Kitų KTU Kitų KTU Kitų KTU Kitų KTU Kitų

03 H Menotyra 1   

02 P Fizika 4 1 3 2 2  

03 P Chemija 4 2 4 4 7  

09 P Informatika 2 1 2 3 1  

03 S Vadyba ir  
administravimas

9 1 5 1 4 2  
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Mokslo kryptis
2010 2011 2012 2013 2014

KTU Kitų KTU Kitų KTU Kitų KTU Kitų KTU Kitų

04 S Ekonomika 3 3 3 10 1 6  

05 S Sociologija 3 1 0 1   

07 S Edukologija 1 2 5 4 2  

01 T Elektros ir  
elektronikos inžinerija

3 3 6 6 4  

02 T Statybos inžinerija 5 4 1 3 3  

03 T Transporto  
inžinerija

4 0 1 1  

04 T Aplinkos inžinerija 
ir kraštotvarka

5 2 2 2 2 1  

05 T Chemijos  
inžinerija

3 1 4 3 8  

06 T Energetika ir 
termoinžinerija

5 4 1 3 2 1 4 3 3 5

07 T Informatikos 
inžinerija

8 4 6 6 4  

08 T Medžiagų  
inžinerija

4 1 10 3 5  

09 T Mechanikos 
inžinerija

4 2 6 11 6  

10 T Matavimų  
inžinerija

3 3 2 2  

Iš viso 59 4 39 4 63 2 69 6 57 5

studentų mokslinė veikla

Universitete veikia Studentų mokslinė draugi-
ja, kuri populiarina studentų mokslinę veiklą ir 
Universiteto vardą. 

Daugelis studentų įsitraukia į tyrimus ar pro-
jektus, išvyksta dalinėms studijoms, stažuo-
tėms ar mokslinei praktikai į užsienio univer-
sitetus.

Papildoma moksline praktika vasaros atos-
togų mėnesiais siekiama skatinti studentus 
susipažinti su moksliniais tyrimais, projektais, 
naujausiais mokslinių tyrimų instrumentais, 
įrenginiais, duomenų bazėmis ir kitais moks-
linių tyrimų infrastruktūriniais ištekliais ir at-
likti mokslinius tyrimus vadovaujant aukštos 
kvalifikacijos tyrėjams pagal individualią tyri-

mų programą. Didėja santykinė dalis studen-
tų semestrinių projektų ir baigiamųjų darbų, 
atliekamų Lietuvoje veikiančioms verslo įmo-
nėms aktualia tematika. Nuolatiniai studen-
tų partneriai yra tokios įmonės kaip „Thermo 
Fisher Scientific“ Vilniaus padalinys, AB „YIT 
Kausta“, UAB „Skirnuva“, UAB „Kitron“, UAB 
„Sapa profiliai“, koncernai „ABB“ ir „Siemens“, 
UAB „Festo“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB 
TEO LT, UAB „D-Link Baltija“, UAB „NTServi-
ce“, UAB „Baltic Orthoservice“, UAB „Helisota“, 
AB „Sportinė aviacija ir ko“, UAB „Kauno Šva-
ra“, UAB „CSC Baltic“ ir kt. Bendradarbiaujant 
su Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija 
„Linpra“, studentams sudarytos galimybės da-
lyvauti projekte „ATVERK – Ateities verslo ko-
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intelektinė nuosavybė

inovacijos ir antreprenerystė

manda“. Projekto dalyviai, įvairių fakultetų stu-
dentai ir dėstytojai, studijuojantys ir dirbantys 
pagal skirtingų studijų sričių ir krypčių studijų 
programas, kūrė ir plėtojo inovacines idėjas. 

2014 m. kartu su Lietuvos jaunųjų mokslinin-
kų sąjunga vykdytas 7-osios bendrosios pro-
gramos projektas „Tyrėjų naktis 2014“. Projek-
to renginyje KTU apsilankė per 3500 lankytojų, 

2014 m. balandžio 2 d. buvo patvirtinti atnau-
jinti „Kauno technologijos universiteto inte-
lektinės nuosavybės valdymo ir technologijų 

2014 m. vasario 19 d. tarp Kauno technolo-
gijos universiteto (KTU), Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto (LSMU) ir Lietuvos ener-
getikos instituto (LEI) pasirašyta jungtinės 
veiklos sutartis. Remiantis šia sutartimi buvo 
įkurtas Nacionalinis inovacijų ir verslo centras 
(KTU NIVC), kuris vienija mokslo ir verslo slė-
nių „Santaka“ ir „Nemunas“ veiklas. 

Italijos įmonė „Gruppo Fos“, paskatinta užsie-
nio investicijų plėtros agentūros „Investuok 
Lietuvoje“, Universitete atrado moderniausią 
mokslo infrastruktūrą Lietuvoje, reikalingas 
mokslininkų kompetencijas ir didžiulį infor-
macinių technologijų ir inžinerijos mokslų 
studentų potencialą. 2014 m. rugsėjo 11 d. su 
šia įmone pasirašyta bendradarbiavimo sutar-
tis dėl biomedicininės inžinerijos tyrimų cen-
tro įkūrimo „Santakos“ slėnyje. 

2014 m. rugsėjo 10–12 d. „Litexpo“ parodų rū-
muose vykusioje didžiausioje mokslo konfe-
rencijoje Baltijos šalyse „Life Sciences Baltics 
2014“ NIVC kartu su partneriais LSMU ir LEI 
pristatė daugiau nei 50 gyvybės mokslų srities 
išradimų ir sprendimų, kurie buvo demons-

kurie susipažino su mokslinėmis laboratorijo-
mis, jose vykdomais tyrimais ir patys dalyvavo 
atliekant įvairius eksperimentus. 

Įvairiuose renginiuose, tokiuose kaip „Tech-
norama“, skautų suvažiavimas, festivalis 
„Varom“, „Technoinvazija“ KTU, „Erdvėlaivis 
„Žemė“, studentai demonstravo įdomius eks-
perimentus.

perdavimo nuostatai“ ir „Rekomendacijos dėl 
mokslinių tyrimų informacijos kaupimo ir 
saugojimo“. Nuostatuose apibrėžtos strate-

truojami elektroniniame ir spausdintame ka-
taloge. 

2014 m. NIVC daug darbo ir pastangų įdėjo 
kuriant Universiteto atviros prieigos centro 
(APC) informacinę sistemą (APCIS). Tai atvirai 
prieinamais MTEP ištekliais paremtas funkci-
onuojantis organizacinis darinys (pvz., įrangos 
komplektas, laboratorija, laboratorijų tinklas, 
mokslo ir studijų institucijos tyrimų centras ir 
t. t.), teikiantis paslaugas, reikalingas moksli-
niam tyrimui ir (ar) eksperimentui atlikti. 

2014 m. pabaigoje kartu su LSMU parengta 
ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai 
(MITA) pateikta paraiška pagal kvietimą „Teikti 
mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų 
ir eksperimentinės plėtros rezultatų komerci-
nimo plėtros projektų paraiškas“. Gauta mak-
simali galima finansavimo suma – 120 848,0 
Lt. Įgyvendinant minėtą projektą parengta ir 
MITA pateikta „Santakos slėnio tarpdiscipli-
ninių MTEP rezultatų komercinimo plėtros 
galimybių studija“, kurią galima laikyti Kauno 
technologijos universiteto strateginio plano 
sudedamąja dalimi.
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7

5

2

8 8

ginės intelektinės nuosavybės priklausomy-
bės, valdymo bei komercinimo nuostatos ir iš 
to gaunamos finansinės naudos pasidalijimo 
principai.

2014 m. Lietuvos Respublikos valstybiniam 
patentų biurui buvo paduotos 9 paraiškos na-
cionaliniams patentams gauti (3 – cheminės 
technologijos srityje, po 2 – elektros inžineri-
jos ir mechatronikos srityse ir po 1 – informa-
cinių technologijų ir gamtos mokslų srityse). 

Remiantis trimis lietuviškomis patentinėmis 
paraiškomis pateiktos paraiškos užsienio pa-
tentams gauti – po 1 paraišką cheminės tech-
nologijos, elektros inžinerijos ir informacinių 
technologijų srityse).

2014 m. pabaigoje galiojo 9 lietuviški patentai.

2014 m. pasirašytos 8 licencinės sutartys tarp 
Universiteto ir pradedančiųjų įmonių, įsteig-
tų mokslo ir studijų institucijoje sukurtiems 
MTEP rezultatams komercinti.

Pateiktos patentinės paraiškos

5

2 3

2010

Lietuvos patentų biurui
Užsienio patentų biurui

2011 2012 2013 2014

8
6

4
7 8

2010 2011 2012 2013 2014

Išduoti patentai
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verslumo skatinimas

Skatinant verslumo ugdymo veiklas Univer-
sitete, buvo toliau populiarinamas studijų 
modulis „Technologinė antreprenerystė“, kurį 
2014 m. išklausė 150 studentų. Pavasario 
semestre pradėtas skaityti II pakopos studi-
jų modulis „Technologinių įmonių vadyba“. 
Universiteto delegacija dvi savaites stažavosi 
Stanfordo universitete, kur drauge su kitų ša-
lių komandomis buvo parengta KTU antrepre-
nerystės ugdymo strategija. 

Siekiant sudaryti galimybes plėtoti tarpdisci-
plininius projektus, iškelta naujųjų medijų, di-
zaino ir technologijų centro „Media Lab“ idėja. 
Idėjai plėtoti buvo suburta KTU ir LSMU tyrėjų 
darbo grupė, kuri drauge su užsienio eksper-
tais iš JAV, Jungtinės Karalystės, Švedijos, 
Suomijos ir Vokietijos parengė „Media Lab“ 
koncepciją. Šiai koncepcijai plėtoti didelį po-
veikį turėjo užsienio ekspertų paskaitų ciklas 
„Zooetika“, sulaukęs didelio visos Lietuvos 
akademinės bendruomenės ir plačiosios vi-
suomenės dėmesio. 

2014 m. toliau įgyvendinamas 2013 m. spa-
lio 1 d. kartu su partneriais LSMU, LEI ir KTU 
regioniniu mokslo parku (KTU RMP) pradėtas 
vykdyti projektas „Inovatyvaus verslo kūrimo 
skatinimas (INOVEKS)“, finansuojamas Euro-
pos regioninės plėtros ir Europos socialinio 
fondo lėšomis. Pagrindinis projekto uždavi-
nys – sudaryti galimybes studentams, dok-
torantams, jauniesiems mokslininkams ir 
tyrėjams kurti, išgryninti verslo idėjas, steigti 
naujas aukštos pridėtinės vertės technologi-
nes įmones ir, remiantis ekspertų ir mentorių 
suteiktomis konsultacijomis, kurti produktų 
maketus ir (ar) prototipus ir gauti lengvatines 
sąlygas toliau plėtojant verslą. 

2014 m. liepos 1 d. sėkmingai baigtas pirma-

sis projekto etapas, pasiekti projekto pradžio-
je numatyti pirmojo etapo rodikliai – įsteigtos 
24 jaunojo verslo įmonės, iš kurių KTU įsteigta 
19, LSMU ir LEI – po 1, KTU RMP – 3. 

2014 m. KTU „StartupSpace“ drauge su par-
tneriais organizavo 2 didelio masto verslumo 
skatinimo renginius – „StartupWeekend Kau-
nas“ ir „Startup Sauna“, ir mažesnio masto 
renginius. Taip pat KTU „Startup Space“ kvie-
timu į Lietuvą atvykęs technologijų kūrėjas, 
daugybės pradedančiųjų įmonių JAV ir Eu-
ropoje įkūrėjas ir vadovas K. Singeris skaitė 
paskaitą „Ko reikia, kad taptum geru versli-
ninku?“ Renginyje dalyvavo Universiteto stu-
dentai ir pradedantieji verslininkai. 

2014 m. surengta tryliktoji kasmetinė jaunųjų 
mokslininkų darbų paroda-konkursas „KTU 
Technorama 2014“. Šioje parodoje visuomenei 
buvo pristatyti 55 įvairių mokslo darbai, kurių 
nemaža dalis – praktiškai įgyvendinami tech-
nologiniai sprendimai. Parodos organizatoriai 
ir rėmėjai pasirūpino, kad „KTU Technorama 
2014“ prizinis fondas būtų rekordinis – beveik 
18 000 litų. Jis buvo išdalytas penkiolikai ge-
riausių parodos darbų, nominuotų įvairiose 
kategorijose. Be piniginių prizų, rizikos kapi-
talo įmonė UAB „Practica Capital“ įsteigė var-
dinę 5000 Lt vertės stipendiją, kurią laimėjo 
Mindaugas Badokas, pristatęs unikalų darbą 
„Desys“ – belaidis judesio daviklis, skirtas 
atliekamiesiems menams. Stipendija skirta 
tolesniam darbo plėtojimui ir komercinimui. 

Stiprinant KTU ir UAB „Practica Capital“ par-
tnerystę, rugsėjo 22 d. pasirašyta bendradar-
biavimo sutartis dėl inovatyvių produktų ir 
paslaugų plėtojimo ir jų komercinimo, taip pat 
dėl investavimo į pradedančiąsias, ypač tech-
nologinės krypties, įmones ir jų verslo plėtrą.
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mokslinių tyrimų rezultatų sklaida

Mokslinės konferencijos ir parodos

Universitetas organizuoja mokslines konfe-
rencijas, seminarus ir kitus renginius, į kuriuos 
pakviečia šalies mokslo ir studijų institucijų, 
valdymo ir ūkio struktūrų atstovus, užsienio 
šalių mokslininkus ir specialistus. Tradiciniai 
Universiteto mokslo renginiai yra konferencijų 
ciklas „Lietuvos mokslas ir pramonė“.

Konferencijų ciklo „Lietuvos mokslas ir pra-
monė“ tikslas – apsvarstyti aktualias šaliai 
mokslo, studijų ir pramonės sąryšio pro-
blemas, pristatyti konkrečių mokslo krypčių 
naujausių tyrimų rezultatus, nagrinėti inte-
gravimosi į Europą, į jos ekonomikos plėtros 
procesą ir pasaulinę rinką problemas, aptarti 
specialistų rengimo strategiją ir kokybę. Pa-
grindinį ciklo renginį pratęsia savarankiškos 
teminės darbuotojų ir studentų mokslo konfe-
rencijos, organizuojamos visus metus. 

2014 m. lapkričio 14 d. oficialiai atidarytas 
vienas didžiausių ir moderniausių Baltijos re-
gione atviros prieigos „Santakos“ slėnio KTU 
Mokslo ir technologijų centras ir Technologi-
nio verslo inkubatorius, kainavęs daugiau nei 
150 mln. litų. Atidarymo metu surengta didelio 
atgarsio sulaukusi tarptautinė konferencija 
„Lietuvos mokslas ir pramonė 2014: slė-
niai – paskata inovacijų ekonomikai“. Į pirmąjį 
„Santakos“ slėnio renginį – tarptautinę kon-
ferenciją – atvyko per 700 mokslo, verslo ir 
valdžios atstovų, sulaukta pusšimčio svečių iš 
užsienio: dalyvavo Europos komisaras moks-
liniams tyrimams, inovacijoms ir mokslui Car-
losas Moedas, Lietuvos Respublikos Ministras 
Pirmininkas Algirdas Butkevičius, švietimo ir 
mokslo ministras Dainius Pavalkis, ūkio mi-
nistras Evaldas Gustas, kiti garsūs Lietuvos 
ir užsienio politikos, verslo ir akademinio pa-
saulio atstovai, visuomenės veikėjai. 

2014 m. įvyko 17 teminių konferencijų ir 11 
studentų mokslinių konferencijų. Jose daly-

vavo per 1,5 tūkst. dalyvių, buvo perskaityta 
daugiau kaip devyni šimtai pranešimų. 

Mokslinių tyrimų rezultatų sklaida

2014 m. Universiteto fizinių, technologijos ir 
biomedicinos mokslų sričių tyrėjai išleido vie-
ną mokslo monografiją, vieną mokslo studiją 
ir vieną knygą, 9 knygų skyrius. Iš jų trys kny-
gų skyriai išleisti tarptautiniu mastu pripažin-
tose leidyklose. Atspausdinti 332 (KTU moks-
lininkų indėlis – 242,89) straipsniai leidiniuose, 
įtrauktuose į „Web of Science“ duomenų bazę 
su citavimo indeksu. 10 straipsnių atspausdin-
ta leidiniuose, įtrauktuose į „Web of Science“ 
duomenų bazę be citavimo indekso, ir 190 
(KTU mokslininkų indėlis – 155,81) straipsnių 
leidiniuose, išleistuose kitose tarptautinėse 
leidyklose. 170 šių sričių straipsnių buvo iš-
spausdinti leidiniuose, leidžiamuose tarptau-
tinėse pripažintose leidyklose. 

Socialinių ir humanitarinių mokslų sričių 
mokslinių publikacijų skaičių sudaro 9 mokslo 
monografijos ir jų dalys, 2 mokslo studijos, 2 
knygos ir 15 knygų skyrių. Iš jų 2 knygų sky-
riai išleisti tarptautinėse pripažintose leidyklo-
se. Atspausdinta 16 (KTU mokslininkų indėlis 
– 12,17) straipsnių leidiniuose, įtrauktuose į 
„Web of Science“ duomenų bazę su citavimo 
indeksu, 7 (indėlis – 7) straipsniai leidiniuose, 
įtrauktuose į „Web of Science“ duomenų bazę 
be citavimo indekso, 273 (indėlis – 252,11) 
straipsniai kitų tarptautinių duomenų bazių 
leidiniuose. 239 (indėlis –217,88) straipsniai 
išleisti kituose recenzuojamuose mokslo lei-
diniuose. 88 (indėlis – 82) publikacijos išleis-
tos tarptautinėse pripažintose leidyklose. 

2014 m. vienam mokslininkui per metus teko 
0,76 publikacijos užsienio leidyklų tarptauti-
niuose leidiniuose su citavimo indeksu. Iš viso 
2014 m. Universiteto tyrėjai parengė 1479 pu-
blikacijas.
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2010–2014 m. mokslo publikacijos padaliniuose

Publikacijų skaičius 2012–2014 m.

Straipsniai tarptautinėse duomenų bazėse
Straipsniai užsienio leidyklų tarptautinėse duomenų bazėse

599

174

442

239

672

381

2012 2013 2014

Padalinys

Mokslo straipsnių, publikuotų  
tarptautinių mokslo leidyklų  
recenzuojamuose leidiniuose,  
skaičius

Mokslo straipsnių, publikuotų  
tarptautinių pripažintų mokslo  
leidyklų recenzuojamuose  
leidiniuose, skaičius

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Cheminės  
technologijos  
fakultetas

70 87 86 109 128 26 51 42 55 62

Ekonomikos ir verslo 
fakultetas

51 164 53 103 167 1 4 5 9 18

Elektros ir elektronikos 
fakultetas

27 42 50 52 53 14 22 26 23 10

Matematikos ir gamtos 
mokslų fakultetas

38 48 45 44 35 17 31 20 25 20

Informatikos fakultetas 26 28 52 46 43 9 15 30 25 19

Mechanikos inžinerijos 
ir dizaino fakultetas

83 72 88 96 75 10 17 9 13 16

Socialinių,  
humanitarinių mokslų 
ir menų fakultetas

25 27 36 42 55 4 4 4 3 7

Statybos ir  
architektūros  
fakultetas

9 16 16 19 24 1 1 0 3 8
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Padalinys

Mokslo straipsnių, publikuotų  
tarptautinių mokslo leidyklų  
recenzuojamuose leidiniuose,  
skaičius

Mokslo straipsnių, publikuotų  
tarptautinių pripažintų mokslo  
leidyklų recenzuojamuose  
leidiniuose, skaičius

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Panevėžio technologijų 
ir verslo fakultetas

14 12 6 14 19 2 3 3 3 6

Aplinkos inžinerijos 
institutas

4 9 10 5 5 1 7 8 2 1

Biomedicininės  
inžinerijos institutas

1 7 10 5 11 1 7 1 3 3

Mechatronikos  
institutas

9 11 8 22 10 2 4 4 6 2

Prof. K. Baršausko 
ultragarso mokslo 
institutas

6 7 0 10 7 4 2 0 3 6

Gynybos technologijų 
institutas

2 4 4 2 2 0 0 1 1 1

Metrologijos institutas 2 2 0 2 1 2 1 0 2 0

Architektūros ir  
statybos institutas

8 7 2 6 6 0 0 0 0 0

Medžiagų mokslo 
institutas

14 16 17 21 17 11 10 11 15 10

Maisto institutas 4 5 4 5 7 0 1 1 2 4

Iš viso 393 564 487 603 665 105 180 165 193 193

Universitete leidžiama 13 periodinių mokslo 
žurnalų, dauguma – ne mažiau kaip po ketu-
ris numerius per metus. Beveik visų žurnalų 
straipsniai referuojami tarptautinėse mokslo 
duomenų bazėse.

2014 m. Universiteto leidžiamų mokslo žurna-
lų redakcinės kolegijos, kuriose daugiau kaip 
pusė narių yra iš kitų šalių, didelį dėmesį skyrė 
žurnalų kokybei didinti. Penki Universiteto lei-
džiami mokslo žurnalai („Elektronika ir elek-
trotechnika“ (IF–0,561), „Informacinės techno-
logijos ir valdymas“ (IF–0,623), „Mechanika“ 
(IF–0,336), „Medžiagotyra“ (IF–0,510) ir „In-
žinerinė ekonomika“ (IF–0,871)) referuojami 
„Thomson Reuters Web of Science“ duomenų 
bazėje. 2014 m. mokslo žurnaluose „Aplinkos 
tyrimai, inžinerija ir vadyba“, „Elektronika ir 
elektrotechnika“, „Darnioji architektūra ir sta-
tyba“, „European Integration Studies“, „Inžine-

rinė ekonomika“, „Informacinės technologijos 
ir valdymas“, „Mechanika“, „Medžiagotyra“ ir 
„Socialiniai mokslai“ užsienio autoriai sudarė 
daugiau kaip 50 proc. visų autorių. Nuosekliai 
didėjo mokslo žurnalų tinklalapių lankomu-
mas. Daugiausia naujų lankytojų iš kitų šalių 
lankėsi „Elektronika ir elektrotechnika“, „Me-
džiagotyra“, „Inžinerinė ekonomika“ ir „Ekono-
mika ir vadyba“ mokslo žurnalų tinklalapiuose.

Kai kurių kasmet vykstančių mokslo konferen-
cijų pranešimų medžiagos rinkiniai leidžiami 
kaip periodiniai leidiniai: „Mechanika“, „Trans-
porto priemonės“, „Vibroinžinerija“, „Gaminių 
technologijos ir dizainas“, „EMD“, „Medicinos 
fizika Baltijos šalių regione“, „Spinduliuotės 
sąveika su medžiaga ir jos panaudojimas 
technologijoje“, „Informacinės technologi-
jos“, „Electrical and control technologies ECT“, 
„Medžiagų ir konstrukcijų stiprumas, ilgaam-
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žiškumas ir stabilumas“, „Inžinerinių studijų 
bei profesinės plėtros tendencijos pasaulinėje 
praktikoje“, „Pažangioji statyba“, „Biomedici-
ninė inžinerija“, „Ekonomika ir vadyba“, „Tauta 
ir kalba: šiuolaikiniai sociolingvistinio ugdymo 
aspektai“, „Mechatroninės sistemos ir me-
džiagos“.

Taip pat leidžiami periodiniai informaciniai lei-
diniai: „Moksliniai tyrimai: ataskaita“, „Rese-
arch Overview“ ir kt.

KTU žurnalai, referuojami tarptautinėse 
duomenų bazėse

 _ Cheminė technologija ISSN 1392-1231 (4 
numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. 
V. Mickevičius. 
http://www.chemtech.ktu.lt 
CAplus (http://www.cas.org)

 _ Journal of Sustainable Architecture and 
Civil Engineering = Darnioji architektūra 
ISSN 2029–9990, vyr. redaktorius prof. dr. 
Žymantas Rudžionis.
http://www.sace.ktu.lt/index.php/DAS/
index
Index Copernicus (http://journals.index-
copernicus.com/passport.php?id=8850)

 _ Electronics and Electrical Engineering = 
Электроника и электротехника = Elek-
tronika ir elektrotechnika ISSN 1392-1215 
(10 numerių per metus), vyr. redaktorius 
prof. dr. A. Valinevičius. 
http://www.eejournal.ktu.lt 
INSPEC (http://www.theiet.org/resources/
inspec/) 
Science Citation Index Expanded (Web of 
Science), Computers & Applied Sciences 
Complete (http://www.ebscohost.com/
academic/computers-appl ied-sc ien-
ces-complete), Central & Eastern European 
Academic Source (http://www.ebscohost.
com/academic/central-eastern-europe-
an-academic-source-ceeas)

 _ Engineering Economics = Inžinerinė eko-
nomika ISSN 1392-2785 (5 numeriai per 
metus), vyr. redaktorius prof. dr. B. Neve-
rauskas. 

http://www.inzeko.ktu.lt
Social Sciences Citation Index (Web of Sci-
ence), IBSS International Bibliography of 
the Social Sciences (http://www.lse.ac.uk/
collections/IBSS/word_docs/Journals%20
A_Z%202006.xls) Business Source Com-
plete (http://www.epnet.com) CEEOL, 
DOAJ (http://www.doaj.org)

 _ Environmental Research, Engineering 
and Management = Aplinkos tyrimai, in-
žinerija ir vadyba ISSN 1392-1649 (4 nu-
meriai per metus), vyr. redaktorius prof. dr. 
Visvaldas Varžinskas. 
http://www.erem.ktu.lt 
CAB Abstracts (http://www.cabi.org/pu-
blishing-products/online-information-re-
sources/cab-abstracts) 
INSPEC (http://www.theiet.org/resources/
inspec), Current Abstracts, DOAJ (http://
www.doaj.org/), Pollution Abstracts, TOC 
Premier

 _ European Integration Studies = Euro-
pos integracijos studijos ISSN 1822-8402  
(1 numeris per metus), vyr. redaktorė doc. 
dr. Rasa Daugelienė. 
http://www.eis.ktu.lt/index.php/EIS/index

 _ Informacinės technologijos ir valdymas = 
Information Technology and Control ISSN 
1392-124X (4 numeriai per metus), vyr. re-
daktorius prof. Robertas Damaševičius.
http://www.itc.ktu.lt/ 
Science Citation Index Expanded (Web of 
Science), INSPEC (http://www.theiet.org/
resources/inspec/)

 _ Kalbų studijos = Studies About Langua-
ges ISSN 1648-2824 (2 numeriai per me-
tus), vyr. redaktorė prof. dr. V. Liubinienė. 
http://www.kalbos.ktu.lt
MLA Modern Language Association Inter-
national Bibliography (http://www.mla.
org/), CEEOL

 _ Materials Science = Medžiagotyra ISSN 
1392-1320 (4 numeriai per metus), vyr. re-
daktorius, prof. S. Tamulevičius. 
http://www.matsc.ktu.lt/
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Science Citation Index Expanded (Web of 
Science), INSPEC (http://www.theiet.org/
resources/inspec/)

 _ Mechanika ISSN 1392-1207 (6 numeriai 
per metus), vyr. redaktorius prof. V. Osta-
ševičius.
http://www.mechanika.ktu.lt
Science Citation Index Expanded (Web of 
Science), INSPEC (http://www.theiet.org/
resources/inspec/) 
COMPENDEX, Academic Search Complete 
(http://www.ebscohost.com/academic/
academic-search-complete), FLUIDEX, 
Scopus (http://www.scopus.com)

 _ Social Sciences = Socialiniai mokslai 
ISSN 1392-0758 (4 numeriai per metus), 
vyr. redaktorė prof. B. Janiūnaitė. 
http://www.socsc.ktu.lt 
Sociological Abstracts (http://www.csa.

Nuolatinis akademinės aplinkos ir infrastruk-
tūros plėtojimas ir tobulinimas yra viena prio-
ritetinių Universiteto veiklų. Siekiant kokybinių 
pasikeitimų moksle, svarbu sudaryti tinkamas 
sąlygas studentams studijuoti, suteikti šiuo-
laikišką prieigą prie reikiamos informacijos, 
mokslininkams turėti tinkamą aplinką ir ko-
kybišką įrangą kūrybiniams tikslams pasiekti, 
administracijos darbuotojams šiuolaikinėmis 
technologijomis teikti pagalbą studijų ir mokslo 
procesams. Todėl nuolatinis akademinės aplin-
kos ir infrastruktūros plėtojimas ir tobulinimas 
yra viena prioritetinių universiteto veiklų. 

2014 m. pradėtas eksploatuoti naujai pasta-
tytas „Santakos“ slėnio KTU Mokslo ir tech-
nologijų centras bei Technologinio verslo in-
kubatorius. Moderniame beveik 13 tūkst. kv. 
m ploto pastate įrengta apie 350 darbo vietų, 
mokslinių tyrimų erdvės užima 9 tūkst. kv. m 
plotą, 3,5 tūkst. kv. m skirta verslui, įrengtos 
konferencijų salės. „Santakos“ slėnyje vykdo-

com/ids70/serials_source_list.php?db=-
socioabs-set-c) SocINDEX with full text 
(http://www.ebscohost.com/)

 _ Viešoji politika ir administravimas ISSN 
1648-2603 (2 numeriai per metus), vyr. 
redaktoriai prof. A. Junevičius (KTU), doc.  
T. Sudnickas (MRU). http://www.vpa.ktu.lt
Index Copernicus (http://journals.index-
copernicus.com/index.php?lang=en_US), 
Academic Search Complete (http://www.
ebscohost.com/academic/academic-se-
arch-complete), Central & Eastern Europe-
an Academic Source

 _ Economics and management= Ekonomi-
ka ir vadyba ISSN 1822-6515 (1 CD), vyr. 
redaktorė prof. dr. Edita Gimžauskienė.
http://www.ecoman.ktu.lt
Business Source Complete, Current Abs-
tracts, TOC Premier

mi moksliniai tyrimai, plėtojamas mokslo ir 
verslo bendradarbiavimas.

Sėkmingai įgyvendintas fakultetų perkėlimo 
projektas – Ekonomikos ir verslo, Socialinių, 
humanitarinių mokslų ir menų bei Mechani-
kos inžinerijos ir dizaino fakultetai perkelti į 
naujas patalpas, kuriose atlikti remonto dar-
bai, sumontuoti nauji baldai ir įranga. Iš viso 
suremontuota apie 10 tūkst. kv. m patalpų už 
8 mln. litų. Daugelyje pastatų išsidėsčiusius 
fakultetus sujungus į kelis pastatus, o skir-
tingose Kauno miesto vietose išsidėsčiusius 
mokslo centrus sukoncentravus „Santakos“ 
slėnyje, iš viso perkraustyta 4840 kub. m 
baldų, knygų, laboratorinės ir kompiuterinės 
technikos bei 31 300 t įvairios įrangos. 

Atnaujintos laboratorijos, kompiuterių kla-
sės, darbo kabinetai. Mechanikos inžinerijos 
ir dizaino fakulteto laboratorijose atlikti ka-
pitalinio remonto darbai: iš viso atnaujinta 76 
kabinetai, 22 auditorijos, 75 laboratorijos bei 

mokslo infrastruktūra
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produktų kūrimo ir plėtojimo centrai; naujai 
įrengta gruntų mechanikos tyrimų laborato-
rija Statybos ir architektūros fakultete; mo-
derniai suremontuotos kompiuterinės audi-
torijos Elektros ir elektronikos fakultete, taip 
pat patalpos Matematikos ir gamtos mokslų 
bei Statybos ir architektūros fakultetuose. Iš 
viso atnaujinta apie 1,5 tūkst. kv. m Universi-
teto patalpų ploto. Šiems darbams skirta 1,1 
mln. litų.

Atnaujinta daugiau kaip 400 kompiuterinių 
darbo vietų darbuotojams ir naujai įrengtos 5 
kompiuterių klasės (130 kompiuterių), koky-
biškai išplėstos belaidžio ryšio zonos visuo-
se pastatuose, sukurta „Privataus debesies“ 
infrastruktūra KTU duomenų centre, įdiegta 
virtualiųjų serverių infrastruktūros veikimo 
stebėjimo sistema.

Vykdant LITNET programą sukurta bendra vi-
siems Lietuvos universitetams autentifikavimo 
ir autorizacijos federacinė infrastruktūra, kuri 
yra sujungta su kitų Europos šalių EDUGAIN 
konfederacija, Lietuvos mokslo ir studijų kom-
piuterių tinklas sujungtas duomenims su Šiau-
rės šalių akademiniu tinklu NORDUnet keistis.

Atsižvelgiant į Universitete vykstančius po-
kyčius ir strateginius prioritetus, parengta 
ir patvirtinta Bibliotekos strategija ir veiklos 
planas 2015–2020 m., optimizuota Bibliotekos 
struktūra, išskirti veiklos prioritetai, kuriamos 
naujos paslaugos. 

Biblioteka teikia prioritetą elektroniniams iš-
tekliams, užtikrindama nuolatinę prieigą prie 
informacijos išteklių iš vartotojams patogios 
vietos. 2014 m. buvo užtikrinta prieiga prie 44 
prenumeruojamų duomenų bazių. Universite-
to bendruomenė galėjo naudotis 300 107 el. 
knygomis, 81 198 el. žurnalais, iš jų – 23 067 
viso teksto mokslo žurnalais. Iš duomenų ba-
zių vartotojai parsisiuntė 831 716 visateksčius 
dokumentus: 308 310 iš prenumeruojamų 
mokslo straipsnių duomenų bazių, 389 953 iš 
el. knygų duomenų bazių, 133 453 iš talpyklos 
eLABa. 

Atnaujinus Bibliotekos informacijos sistemą 
(BIS), išplėtotos naujos paslaugos vartoto-
jams: sukurta virtuali biblioteka, vartotojai 
informuojami el. paštu, per Bibliotekos tinkla-
lapį ir socialinio bendravimo priemones. 

dalyvavimas tarptautiniuose  projektuose – 2014 m.

Dalyvavimas Europos Komisijos mokslinių tyrimų programose

Pavadinimas Partneriai Trukmė Padalinys, vadovas

7-osios bendrosios programos projektai

1 218916, Energijos, kuro ir 
trąšų gamyba iš biomasės 
liekanų ir nuotekų dumblo 
(ENERCOM)

Vokietija, Liuksemburgas,  
Austrija, Belgija

2008–2014 Aplinkos inžinerijos 
institutas, 
habil. dr. J. K. Staniškis

2 265310, Inovatyvių darnumo 
kelių kūrimas (CRISP)

Jungtinė Karalystė, Vengrija, 
Nyderlandai, Norvegija, Graikija

2011–2014 Aplinkos inžinerijos 
institutas, 
dr. Ž. Stasiškienė

3 270259, Įrodymais pagrįstas 
smegenų sužeidimų 
diagnostikos ir gydymo 
planavimo sprendinys 
(TBIcare)

Suomija, Jungtinė Karalystė, 
Prancūzija

2011–2014 Elektros ir elektronikos 
fakultetas, Telematikos 
mokslo centras, 
dr. A. Ragauskas
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Pavadinimas Partneriai Trukmė Padalinys, vadovas

4 283595, Antrosios kartos 
Europos mokslinių 
tyrimų atvirosios prieigos 
infrastruktūra (OpenAIREplus)

Graikija, Vokietija, Italija, 
Lenkija, Portugalija, Šveicarija, 
Belgija, Nyderlandai, Danija, 
Jungtinė Karalystė, Ispanija, 
Kipras, Slovakija, Švedija, 
Bulgarija, Vengrija, Airija, Čekija, 
Suomija, Islandija, Norvegija, 
Rumunija, Slovėnija, Prancūzija, 
Austrija, Latvija, Estija, Turkija, 
Kroatija, Malta

2011–2014 Biblioteka,
dr. G. Tautkevičienė

5 286989, Potvynio – 
atoslūgio srovės generatorių 
demonstracinė būsenos 
stebėsenos sistema  
(TidalSense Demo)

Jungtinė Karalystė, Ispanija, 
Italija, Graikija, Vokietija, 
Norvegija

2012–2014 Prof. K. Baršausko 
ultragarso mokslo 
institutas, 
habil. dr. R. J. Kažys

6 290500, Bendradarbiavimo 
tarp mokslinių tyrimų centrų 
ir pramonės stiprinimas, 
siekiant padidinti naujoviškų 
funkcinių tekstilės struktūrų ir 
su jomis susijusių medžiagų 
įsisavinimą pramonėje 
(2BFUNTEX)

Belgija, Suomija, Ukraina, 
Turkija, Ispanija, Lenkija, 
Nyderlandai, Rumunija, 
Vokietija, Austrija, Čekija, Italija, 
Prancūzija, Jungtinė Karalystė, 
Danija

2012–2015 Mechanikos inžinerijos 
ir dizaino fakultetas, 
Medžiagų inžinerijos 
katedra, 
dr. R. Milašius

7 310498, Struktūros 
efektyvumo didinimas 
taikant inovatyvias skirtingų 
medžiagų jungimo 
technologijas (SAFEJOINT)

Jungtinė Karalystė, Graikija, 
Vokietija, Švedija, Ispanija, 
Lietuva, Portugalija

2013–2015 Prof. K. Baršausko 
ultragarso mokslo 
institutas, 
dr. E. Jasiūnienė

8 314913, Inovatyvaus 
duomenų sintezės metodo 
taikymas ankstyvajai diabeto 
požymių diagnostikai 
atlikti neinvaziniu metodu 
(SkinDetector)

Jungtinė Karalystė, Lietuva, 
Airija, Graikija, Ispanija, 
Suomija, Vokietija

2012–2014 Prof. K. Baršausko 
ultragarso mokslo 
institutas, 
dr. R. Raišutis

9 315207, Bevielės vėjo 
turbinų menčių stebėsenos, 
naudojant energiją kaupiančią 
technologiją, demonstracinė 
sistema  
(WINTUR DEMO)

Jungtinė Karalystė, Graikija, 
Lietuva, Ispanija, Vokietija

2012–2014 Prof. K. Baršausko 
ultragarso institutas, 
dr. L. Mažeika

10 315549, Inovacinio 
autonominio neinvazinio 
absoliutinės galvospūdžio 
vertės matuoklio, 
panaudojant ultragarsinę 
doplerinę technologiją, 
sukūrimas (BRAINSAFE II)

Lietuva, Izraelis, Norvegija, 
Nyderlandai, Estija

2012–2014 Elektros ir elektronikos 
fakultetas, Telematikos 
mokslo centras, 
dr. A. Ragauskas

11 316010, Organinių 
puslaidininkių tyrimo 
kompetencijos centras 
(CEOSeR)

– 2013–2016 Cheminės technologijos 
fakultetas, Polimerų 
chemijos ir 
technologijos katedra, 
habil. dr. J. V. 
Gražulevičius
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12 318974, Kultūros ir gamtos 
paveldo arktiniuose ir 
antarktiniuose regionuose 
vertinimas turizmo ir darnaus 
vystymo požiūriu: Sibiras, 
Laplandija, Patagonija 
(POLARIS)

Prancūzija, Lietuva, Suomija 2013–2017 Statybos ir 
architektūros 
fakultetas, 
Architektūros ir 
urbanistikos katedra, 
dr. K. Zaleckis

13 319179, Ateities gamyba: 
žvilgsnis į Horizontą 2020 
(M-Future2013)

Lietuva, Lenkija, Suomija 2012–2014 Mechatronikos 
institutas, 
habil. dr. V. Ostaševičius

14 312610, Didelio jautrumo 
ultragarsinio neardomųjų 
bandymų metodo, skirto 
ankstyvajam valkšnumo 
pažeidimų aptikimui aukštoje 
temperatūroje, panaudojant 
ultragarsines fazuojamąsias 
gardeles, sukūrimas 
(CreepTest)

Kroatija, Graikija, Jungtinė 
karalystė, Lietuva

2013–2015 Prof. K. Baršausko 
ultragarso mokslo 
institutas, 
dr. L. Mažeika

15 602150, Europos 
neurotraumos gydymo 
efektyvumo tyrimas smegenų 
sužeidimų atveju  
(CENTER-TBI)

Belgija, Jungtinė Karalystė, 
Švedija, Nyderlandai, Vokietija, 
Slovakija, Vengrija, Suomija, 
Prancūzija, Italija, Danija, 
Norvegija, JAV, Australija, 
Naujoji Zelandija, Kinija, Austrija

2014–2016 Elektros ir elektronikos 
fakultetas, Telematikos 
mokslo centras, 
dr. A. Ragauskas

16 604032, Meso-
superstruktūros hibridiniai 
saulės elementai (MESO)

Jungtinė Karalystė, Šveicarija, 
Italija, Vokietija

2013–2016 Cheminės technologijos 
fakultetas, Organinės 
chemijos katedra, 
dr. V. Getautis

17 604659, Integruota sistema 
automatiniam valdymui, 
informacijos apdorojimui ir 
kontrolei augalininkystės, 
gyvulininkystės ir miškų ūkio 
srityse (CLAFIS)

Suomija, Danija, Jungtinė 
Karalystė, Austrija, Izraelis, 
Švedija, Vokietija, Nyderlandai

2013–2016 Elektros ir elektronikos 
fakultetas, Elektronikos 
inžinerijos katedra, 
dr. V. Deksnys

18 605050, Mikrobiologiškai 
sukeltos korozijos aptikimas 
automatinėse priešgaisrinių 
purkštuvų sistemose, 
naudojant ultragarsinį 
vidutinio nuotolio tyrimų 
metodą (SprinkTest)

Jungtinė Karalystė, Kipras, 
Belgija, Graikija

2013–2015 Prof. K. Baršausko 
ultragarso mokslo 
institutas, 
habil. dr. R. J. Kažys

19 605243, Multigigabitinis 
Europos mokslinių tyrimų ir 
švietimo tinklas ir susijusios 
paslaugos (GN3plus)

Jungtinė Karalystė, Nyderlandai, 
Austrija, Serbija, Slovėnija, 
Armėnija, Azerbaidžanas, 
Baltarusija, Belgija, Bulgarija, 
Kroatija, Čekija, Kipras, 
Vokietija, Portugalija, Italija, 
Graikija, Gruzija, Airija, Estija, 
Izraelis, Lietuva, Makedonija, 
Juodkalnija, Vengrija, Danija, 
Lenkija, Ispanija, Moldova, 
Prancūzija, Liuksemburgas, 
Rumunija, Slovakija, Latvija, 
Šveicarija, Turkija, Malta, 
Ukraina

2013–2015 Informacinių 
technologijų 
departamentas, 
Kompiuterinių tinklų 
centras, Magistralinių 
tinklų skyrius, 
R. Tuminauskas
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20 611019, Vertikalių 
pjezoelektrinių nanovielučių 
matricos pirštų antspaudams 
nuskaityti aukšta skyra 
(PiezoMAT)

Lietuva, Vokietija, Vengrija, 
Airija, Prancūzija

2013–2016 Mechatronikos 
institutas, 
dr. R. Daukševičius

21 611140, Personalizuotas 
pacientų įgalinimas ir 
jungtinis sprendimų 
palaikymas kardiorenalinių 
bei susijusių susirgimų 
atvejams (CARRE)

Jungtinė Karalystė, Lietuva, 
Lenkija

2013–2016 Biomedicininės 
inžinerijos institutas, 
habil. dr.  
A. Lukoševičius

22 612670, Daugiaspalviai 
ambipoliniai laidūs 
polimerai vienasluoksniams 
optoelektroniniams 
prietaisams (AmbiPOD)

Lenkija, Jungtinė Karalystė, 
Lietuva, Rusijos Federacija, 
Ukraina, Australija, Jungtinės 
Amerikos Valstijos

2014–2017 Cheminės technologijos 
fakultetas, Polimerų 
chemijos ir 
technologijos katedra, 
habil. dr.  
J. V. Gražulevičius

23 613589, Pieno pramonės 
perorganizavimas tvariam 
pieno perdirbimo procesui 
(SUSMILK)

Portugalija, Norvegija, Serbija, 
Ispanija, Austrija, Šveicarija, 
Italija, Vokietija

2013–2016 Cheminės technologijos 
fakultetas, Maisto 
mokslo ir technologijos 
katedra, 
habil. dr. G. Juodeikienė

EUREKA programos projektai

1 E!5897, Mažiau kenksmingų 
druskų reikalaujanti odų 
išdirbimo technologija 
(SALTLESS LEATHER)

Lietuva, Ukraina, Rumunija 2011–2014 Cheminės technologijos 
fakultetas, Fizikinės ir 
neorganinės chemijos 
katedra, dr. V. Valeika

2 E!8765, Išmanusis akustinės 
emisijos keitiklis (SAET)

Izraelis, Lietuva 2013–2015 Metrologijos institutas, 
dr. D. Gailius

3 E!8766, Roboto ranka 
neįgaliesiems (QUADRIBOT)

Izraelis, Lietuva 2013–2015 Elektros ir elektronikos 
fakultetas, Automatikos 
katedra, 
habil. dr. R. Simutis

EUREKA ITEA2 klasterio projektai

1 09041, Akustinių bangų 
taikymas poringo maisto ir 
ne maisto matricų kokybės ir 
saugos analizei (ACOUSTICS)

Lietuva, Ukraina 2010–2014 Cheminės technologijos 
fakultetas, Maisto 
mokslo ir technologijos 
katedra, 
habil. dr. G. Juodeikienė

2 10037, Automatizuotas 
sudėtingų programų sistemų 
testavimas (ATAC)

Belgija, Egiptas, Lietuva, 
Suomija, Švedija

2011–2014 Informatikos fakultetas, 
Programų inžinerijos 
katedra,  
V. Limanauskienė

3 11005, Empatiniai produktai 
(EMPATHIC)

Belgija, Suomija, Prancūzija, 
Lietuva, Nyderlandai, 
Portugalija, Slovėnija, Ispanija 

2012–2015 Cheminės technologijos 
fakultetas, Maisto 
mokslo ir technologijos 
katedra, 
habil. dr. G. Juodeikienė

4 13034, Išmanioji apranga 
sportui ir sveikatai 
(CAREWARE)

Belgija, Suomija, Prancūzija, 
Lietuva

2014–2017 Matematikos ir 
gamtos mokslų 
fakultetas, Taikomosios 
matematikos katedra, 
dr. R. Alzbutas
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EUROSTARS programos projektai

1 E!7288, Mobiliomis 
technologijomis grįstas 
įrankis mechaninio apdirbimo 
įrangai (MOINFO)

Ispanija, Lietuva 2012–2015 Mechatronikos 
institutas, 
habil. dr. V. Ostaševičius

COST programos veiklos

CM1101, Koloidų chemijos 
aspektai nanomoksle, taikant 
juos inovatyviems procesams 
ir medžiagoms

Austrija, Belgija, Bulgarija, 
Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, 
Suomija, Prancūzija, Vokietija, 
Graikija, Vengrija, Airija, Izraelis, 
Italija, Latvija, Malta, Nyderlandai, 
Norvegija, Lenkija, Portugalija, 
Rumunija, Serbija, Slovakija, 
Slovėnija, Ispanija, Švedija, 
Šveicarija, Turkija, Jungtinė 
Karalystė

2011–2016 Cheminės technologijos 
fakultetas, Polimerų 
chemijos ir 
technologijos katedra, 
dr. J. Liesienė

ES1102, Validacija ir 
integracija metodų, skirtų 
klimato kaitos tyrimams 
(VALUE)

Austrija, Belgija, Bulgarija, 
Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, 
Suomija, Prancūzija, Vokietija, 
Graikija, Vengrija, Airija, 
Izraelis, Italija, Lietuva, Malta, 
Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, 
Portugalija, Rumunija, Serbija, 
Slovėnija, Ispanija, Švedija, 
Šveicarija, Turkija, Jungtinė 
Karalystė

2014–2015 Matematikos ir 
gamtos mokslų 
fakultetas, Taikomosios 
matematikos katedra, 
dr. R. Alzbutas

ES1202, Pasitinkant 
nuotekų tvarkymą 2020 m. – 
energetiniai, aplinkosauginiai 
ir ekonominiai iššūkiai 
(Vanduo_2020)

Belgija, Kipras, Čekija, Danija, 
Suomija, Prancūzija, Vokietija, 
Graikija, Airija, Izraelis, Italija, 
Lietuva, Nyderlandai, Norvegija, 
Lenkija, Portugalija, Serbija, 
Ispanija, Švedija, Turkija, Jungtinė 
Karalystė

2012–2016 Aplinkos inžinerijos 
institutas,
dr. J. Dvarionienė

ES1403, Nauji iššūkiai ir 
galimybės pakartotinai 
naudojant nuotekas

Austrija, Belgija, Bosnija ir 
Hercegovina, Kroatija, Kipras, 
Čekija, Danija, Estija, Suomija, 
Prancūzija, Vokietija, Graikija, 
Airija, Izraelis, Italija, Lietuva, 
Liuksemburgas, Malta, 
Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, 
Portugalija, Serbija, Slovakija, 
Slovėnija, Ispanija, Švedija, 
Šveicarija, Jungtinė Karalystė, 
Jordanija, Tunisas, Korėja, 
Singapūras, JAV, Australija

2014–2018 Cheminės technologijos 
fakultetas, Polimerų 
chemijos ir 
technologijos katedra, 
dr. R. Rutkaitė

ES1406, Europinis tinklas 
inovatyvaus retųjų žemės 
metalų ir kitų kritinių 
metalų atgavimo iš elektros 
ir elektronikos atliekų 
strategijoms

Austrija, Vokietija, Airija, 
Lietuva, Lenkija, Ispanija

2014–2018 Cheminės technologijos 
fakultetas, 
Aplinkosaugos 
technologijos katedra, 
dr. G. Denafas
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FA0904, Polimerinės 
nanomedžiagos 
ekologiškoms maisto 
pakuotėms

Austrija, Belgija, Bulgarija, 
Kipras, Čekija, Danija, Suomija, 
Prancūzija, Makedonija, Vokietija, 
Graikija, Airija, Izraelis, Italija, 
Latvija, Lietuva, Nyderlandai, 
Norvegija, Lenkija, Portugalija, 
Rumunija, Serbija, Slovėnija, 
Ispanija, Švedija, Šveicarija, 
Turkija, Jungtinė Karalystė, 
Alžyras, JAV, Kanada, Naujoji 
Zelandija, Brazilija

2010–2014 Cheminės technologijos 
fakultetas, Polimerų 
chemijos ir 
technologijos katedra,
dr. R. Rutkaitė

FA1001, Inovatyvių 
fundamentinių 
priklausomybių sistemose 
maistas-struktūra-savybės 
pritaikymas kuriant maisto 
produktus vartotojų sveikatai, 
malonumui ir patogumui

Austrija, Belgija, Bulgarija, 
Kroatija, Danija, Estija, Suomija, 
Prancūzija, Vokietija, Graikija, 
Vengrija, Islandija, Airija, 
Izraelis, Italija, Liuksemburgas, 
Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, 
Portugalija, Rumunija, Serbija, 
Slovėnija, Ispanija, Švedija, 
Šveicarija, Turkija, Jungtinė 
Karalystė, Naujoji Zelandija

2011–2014 Cheminės technologijos 
fakultetas, Maisto 
mokslo ir technologijos 
katedra, 
dr. D. Leskauskaitė

FA1005, Maisto 
sveikatingumo savybių 
gerinimas dalijantis žiniomis 
apie virškinimo procesą 
(INFOGEST) 

Belgija, Čekija, Danija, 
Suomija, Prancūzija, Vokietija, 
Vengrija, Airija, Izraelis, Italija, 
Liuksemburgas, Nyderlandai, 
Norvegija, Lenkija, Portugalija, 
Serbija, Ispanija, Švedija, 
Šveicarija, Turkija, Jungtinė 
Karalystė, Kanada, Naujoji 
Zelandija, Argentina, Australija

2011–2015 Maisto institutas, 
dr. G. Alenčikienė

FA1202, Europinė sistema 
bakterijų kolonizavimo 
ir atsparumo mažinimui 
maiste ir maisto gamybos 
įrenginiuose

Austrija, Belgija, Kroatija, Čekija, 
Danija, Suomija, Prancūzija, 
Vokietija, Graikija, Airija, Izraelis, 
Italija, Lietuva, Malta, Norvegija, 
Lenkija, Portugalija, Slovakija, 
Ispanija, Švedija, Makedonija, 
Turkija, Jungtinė Karalystė

2012–2016 Cheminės technologijos 
fakultetas, Maisto 
mokslo ir technologijos 
katedra, 
dr. A. Šipailienė

FA1403, Nuo žmogaus 
savitumų priklausančios 
atsako į augalinės kilmės 
maisto bioaktyvių junginių 
suvartojimą variacijos ir jas 
apsprendžiantys veiksniai 
(POSITIVe)

Austrija, Belgija, Bosnija ir 
Hercegovina, Kroatija, Kipras, 
Čekija, Danija, Estija, Suomija, 
Prancūzija, Vokietija, Graikija, 
Airija, Izraelis, Italija, Lietuva, 
Liuksemburgas, Malta, 
Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, 
Portugalija, Serbija, Slovakija, 
Slovėnija, Ispanija, Švedija, 
Šveicarija, Jungtinė Karalystė, 
Jordanija, Tunisas, Korėja, 
Singapūras, JAV, Australija

2014–2018 Cheminės technologijos 
fakultetas, Maisto 
mokslo ir technologijos 
katedra, 
dr. V. Kitrytė

FP1004, Medienos, 
inžinerinių medienos gaminių 
ir medinių konstrukcijų 
mechaninių savybių 
gerinimas

Austrija, Belgija, Bulgarija, 
Kroatija, Čekija, Danija, Suomija, 
Prancūzija, Vokietija, Graikija, 
Airija, Italija, Nyderlandai, 
Norvegija, Lenkija, Portugalija, 
Slovėnija, Ispanija, Švedija, 
Šveicarija, Makedonija, Turkija, 
Jungtinė Karalystė, Australija, 
Kanada

2011–2015 Mechanikos inžinerijos 
ir dizaino fakultetas, 
Medžiagų inžinerijos 
katedra, 
dr. A. Baltrušaitis
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FP1006, Naujų funkcijų 
medienai suteikimas, 
modifikuojant jos paviršių

Austrija, Belgija, Bosnija ir 
Hercegovina, Kroatija, Danija, 
Suomija, Prancūzija, Vokietija, 
Graikija, Vengrija, Italija, Latvija, 
Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, 
Portugalija, Rumunija, Serbija, 
Slovėnija, Ispanija, Švedija, 
Šveicarija, Jungtinė Karalystė, 
Ukraina, Naujoji Zelandija, Kanada

2011–2015 Mechanikos inžinerijos 
ir dizaino fakultetas, 
Medžiagų inžinerijos 
katedra, 
dr. K. Ukvalbergienė

FP1306, Lignoceliuliozinės 
biomasės šalutinių srautų 
panaudojimas tvariai 
chemikalų, medžiagų ir 
degalų gamybai naudojant 
mažo poveikio aplinkai 
technologijas 

Austrija, Belgija, Bulgarija, 
Kroatija, Čekija, Danija, Suomija, 
Prancūzija, Vokietija, Graikija, 
Vengrija, Airija, Izraelis, Italija, 
Latvija, Lietuva, Nyderlandai, 
Norvegija, Lenkija, Portugalija, 
Rumunija, Serbija, Slovakija, 
Slovėnija, Ispanija, Švedija, 
Šveicarija, Turkija, Jungtinė 
Karalystė, Argentina

2014–2018 Cheminės technologijos 
fakultetas, Maisto 
mokslo ir technologijos 
katedra, 
habil. dr. G. Juodeikienė

IC1002, Daugiakalbiai ir 
įvairialypiai interaktyvūs 
prieigos prie informacijos 
būdai (MUMIA) 

Austrija, Belgija, Bulgarija, 
Kroatija, Danija, Estija, Suomija, 
Prancūzija, Vokietija, Graikija, 
Vengrija, Airija, Italija, Nyderlandai, 
Norvegija, Serbija, Slovėnija, 
Ispanija, Švedija, Šveicarija, 
Makedonija, Jungtinė Karalystė, 
Indonezija, Rusija, Pietų Afrika

2011–2014 Informatikos fakultetas, 
Informacinių sistemų 
projektavimo 
technologijų centras,
dr. R. Maskeliūnas

IC1103, Lengvai gaminamos 
ir pasikliautinos daugelio 
branduolių architektūros 
nanoskalėje (MEDIAN)

Austrija, Belgija, Kroatija, 
Kipras, Čekija, Danija, Estija, 
Suomija, Prancūzija, Vokietija, 
Graikija, Airija, Izraelis, Italija, 
Lietuva, Malta, Nyderlandai, 
Portugalija, Slovakija, Ispanija, 
Švedija, Šveicarija, Turkija, 
Jungtinė Karalystė, JAV, 
Brazilija, Singapūras, EKA – 
Europos kosmoso agentūra

2014–2015 Informatikos fakultetas, 
Programų inžinerijos 
katedra, 
habil. dr. R. Šeinauskas

IC1303, Algoritmai, 
architektūros ir platformos 
geresnei gyvenimo aplinkai

Austrija, Belgija, Bosnija ir 
Hercegovina, Bulgarija, Kroatija, 
Kipras, Danija, Estija, Suomija, 
Prancūzija, Makedonija, 
Vokietija, Graikija, Airija, 
Izraelis, Italija, Lietuva, Malta, 
Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, 
Portugalija, Rumunija, Serbija, 
Slovakija, Slovėnija, Ispanija, 
Švedija, Šveicarija, Turkija, 
Jungtinė Karalystė

2014–2017 Informatikos fakultetas, 
Programų inžinerijos 
katedra,
dr. R. Damaševičius

IC1304, Patikimo paslaugų 
interneto autonominis 
valdymas (ACROSS)

Austrija, Belgija, Bulgarija, 
Kroatija, Kipras, Danija, 
Suomija, Prancūzija, Vokietija, 
Graikija, Vengrija, Airija, Izraelis, 
Italija, Malta, Nyderlandai, 
Norvegija, Lenkija, Portugalija, 
Rumunija, Serbija, Slovakija, 
Slovėnija, Ispanija, Švedija, 
Šveicarija, Turkija, Jungtinė 
Karalystė

2014–2017 Elektros ir elektronikos 
fakultetas, 
Telekomunikacijų 
katedra, 
dr. S. Japertas
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IC1402, Vykdymo 
atestavimas stebint (ARVI)

Austrija, Danija, Estija, 
Prancūzija, Makedonija, 
Vokietija, Islandija, Lietuva, 
Liuksemburgas, Malta, 
Nyderlandai, Norvegija, 
Portugalija, Serbija, Ispanija, 
Švedija, Šveicarija, Jungtinė 
Karalystė

2014–2018 Informatikos fakultetas, 
Programų inžinerijos 
katedra, 
habil. dr. R. Šeinauskas

IS1202, Virtualaus darbo 
dinamika

Austrija, Belgija, Bulgarija, 
Kroatija, Kipras, Danija, 
Estija, Suomija, Prancūzija, 
Makedonija, Vokietija, 
Graikija, Vengrija, Islandija, 
Airija, Izraelis, Italija, Lietuva, 
Liuksemburgas, Malta, 
Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, 
Portugalija, Rumunija, Slovėnija, 
Ispanija, Švedija, Šveicarija, 
Jungtinė karalystė, Albanija, 
Kanada, Australija

2012–2016 Socialinių, 
humanitarinių mokslų 
ir menų fakultetas, 
Viešosios politikos 
ir administravimo 
institutas, 
dr. E. Butkevičienė

MP1105, Ilgaamžis tekstilės 
ir su ja susijusių gaminių 
nedegumas, keičiant įprastas 
chemines medžiagas 
nanodalelėmis

Austrija, Belgija, Bulgarija, 
Kroatija, Čekija, Danija, Suomija, 
Prancūzija, Makedonija, Vokietija, 
Graikija, Vengrija, Izraelis, Italija, 
Latvija, Lietuva, Nyderlandai, 
Lenkija, Portugalija, Rumunija, 
Serbija, Slovakija, Slovėnija, 
Ispanija, Švedija, Šveicarija, 
Turkija, Jungtinė Karalystė, Pietų 
Afrika, Kinija

2012–2016 Mechanikos inžinerijos 
ir dizaino fakultetas, 
Medžiagų inžinerijos 
katedra, 
dr. R. Milašius

MP1206, Elektrinio verpimo 
būdu pagamintos nanogijos 
biokompozitams ir inovatyviam 
pramoniniam panaudojimui

Austrija, Belgija, Bulgarija, 
Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, 
Estija, Suomija, Prancūzija, 
Vokietija, Graikija, Vengrija, 
Islandija, Airija, Izraelis, Italija, 
Lietuva, Liuksemburgas, 
Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, 
Portugalija, Rumunija, Serbija, 
Slovakija, Slovėnija, Ispanija, 
Švedija, Šveicarija, Turkija, 
Jungtinė Karalystė, Egiptas, 
Baltarusija, Albanija, Argentina, 
Pietų Afrika, Kinija, Singapūras, 
Naujoji Zelandija, Australija, 
Japonija, Kanada, Puerto Rikas, 
JAV

2013–2017 Mechanikos inžinerijos 
ir dizaino fakultetas, 
Medžiagų inžinerijos 
katedra, 
dr. A. Ragaišienė

MP1301, Naujos kartos 
biomimikrija ir implantai 
kaulų inžinerijai

Austrija, Belgija, Bulgarija, 
Kroatija, Čekija, Danija, Suomija, 
Prancūzija, Vokietija, Graikija, 
Islandija, Airija, Izraelis, 
Italija, Latvija, Lietuva, Malta, 
Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, 
Portugalija, Rumunija, Slovakija, 
Slovėnija, Ispanija, Švedija, 
Šveicarija, Turkija, Jungtinė 
Karalystė, JAV, Kanada

2013–2017 Mechanikos inžinerijos 
ir dizaino fakultetas, 
Medžiagų inžinerijos 
katedra, 
dr. S. Stanys
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MP1307, Patvarūs naujos 
kartos saulės elementai: 
organinių saulės elementų 
degradacijos mechanizmų 
išaiškinimas remiantis 
papildomais charakterizavimo 
metodais

Belgija, Kroatija, Kipras, Čekija, 
Danija, Suomija, Prancūzija, 
Vokietija, Graikija, Vengrija, 
Airija, Izraelis, Italija, Lietuva, 
Malta, Nyderlandai, Lenkija, 
Portugalija, Rumunija, Serbija, 
Ispanija, Švedija, Šveicarija, 
Turkija, Jungtinė Karalystė, 
Rusija, Kinija

2014–2018 Cheminės technologijos 
fakultetas, Polimerų 
chemijos ir 
technologijos katedra,
habil. dr. J. V. 
Gražulevičius

MP1308, Oksidų sluoksniai 
elektronikai (TO-BE)

Austrija Belgija, Bulgarija, 
Kroatija, Čekija, Danija, Suomija, 
Prancūzija, Vokietija, Graikija, 
Airija, Izraelis, Italija, Lietuva, 
Liuksemburgas, Nyderlandai, 
Norvegija, Lenkija, Portugalija, 
Rumunija, Serbija, Slovėnija, 
Ispanija, Švedija, Šveicarija, 
Turkija, Jungtinė Karalystė

2014–2018 Matematikos ir gamtos 
mokslų fakultetas, 
Fizikos katedra, 
dr. L. Marcinauskas

TD1002, Europos tinklas 
atominių jėgų mikroskopijos 
taikymams nanomedicinoje ir 
gyvybės moksluose

Austrija, Belgija, Kroatija, 
Danija, Suomija, Prancūzija, 
Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, 
Izraelis, Italija, Liuksemburgas, 
Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, 
Portugalija, Rumunija, Ispanija, 
Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2011–2014 Matematikos ir gamtos 
mokslų fakultetas, 
Mikrosistemų ir 
nanotechnologijų 
mokslo centras, 
habil. dr. V. Snitka

TD1203, Maisto gamybos 
atliekų perdirbimas į tvarias 
chemines ir kitas medžiagas 
bei kurą

Austrija, Kipras, Suomija, Airija, 
Malta, Portugalija, Slovėnija, 
Jungtinė Karalystė, Belgija, 
Čekija, Prancūzija, Izraelis, 
Nyderlandai, Rumunija, Ispanija, 
Bulgarija, Danija, Vokietija, 
Italija, Norvegija, Serbija, 
Švedija, Kroatija, Estija, Graikija, 
Lenkija, Slovakija, Turkija

2012–2016 Cheminės technologijos 
fakultetas, Maisto 
mokslo ir technologijos 
katedra, 
dr. P. R. Venskutonis

TD1207, Matematinis 
optimizavimas sprendimų 
palaikymo sistemose 
efektyviems ir patikimiems 
energijos tinklams

Austrija, Belgija, Bosnija ir 
Hercegovina, Bulgarija, Kroatija, 
Čekija, Danija, Estija, Suomija, 
Prancūzija, Vokietija, Graikija, 
Vengrija, Airija, Izraelis, Italija, 
Lietuva, Nyderlandai, Norvegija, 
Lenkija, Portugalija, Serbija, 
Ispanija, Švedija, Šveicarija, 
Turkija, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Kinija, Singapūras, Japonija, 
Brazilija

2013–2017 Elektros ir elektronikos 
fakultetas, Elektros 
energetikos sistemų 
katedra, 
dr. M. Ažubalis

TD1406, Naujovės išmanaus 
kultūros paveldo pastatų 
valdyme

Belgija, Kroatija, Estija, Suomija, 
Prancūzija, Makedonija, 
Vokietija, Graikija, Airija, Izraelis, 
Italija, Latvija, Malta, Norvegija, 
Lenkija, Portugalija, Rumunija, 
Slovėnija, Ispanija, Šveicarija, 
Jungtinė Karalystė

2014–2019 Statybos ir 
architektūros 
fakultetas, Pastatų 
energinių sistemų 
katedra, 
dr. A. Jurelionis
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TU0905, Konstrukcinis 
įstiklinimas – nauji 
projektavimo metodai ir 
naujos kartos produktai

Austrija, Belgija, Bulgarija, 
Kroatija, Čekija, Danija, 
Suomija, Prancūzija, Vokietija, 
Graikija, Vengrija, Izraelis, 
Italija, Liuksemburgas, Malta, 
Nyderlandai, Portugalija, Serbija, 
Slovėnija, Ispanija, Šveicarija, 
Makedonija, Turkija, Jungtinė 
Karalystė

2010–2014 Architektūros ir 
statybos institutas,
dr. R. Bliūdžius

TU1104, Protingos 
energetikos regionai

Austrija, Belgija, Bosnija ir 
Hercegovina, Bulgarija, Danija, 
Suomija, Vokietija, Graikija, 
Vengrija, Italija, Latvija, Lietuva, 
Malta, Nyderlandai, Norvegija, 
Lenkija, Portugalija, Serbija, 
Slovėnija, Ispanija, Šveicarija, 
Jungtinė Karalystė

2012–2016 Statybos ir 
architektūros 
fakultetas, Pastatų 
energinių sistemų 
katedra,
dr. L. Šeduikytė

TU1203, Nusikaltimų 
prevencija urbanistinio dizaino 
ir planavimo priemonėmis

Austrija, Belgija, Bulgarija, 
Čekija, Danija, Suomija, 
Prancūzija, Vokietija, Graikija, 
Vengrija, Airija, Izraelis, 
Italija, Nyderlandai, Lenkija, 
Portugalija, Rumunija, Serbija, 
Slovėnija, Ispanija, Švedija, 
Šveicarija, Jungtinė Karalystė, 
Makedonija

2014–2016 Statybos ir 
architektūros 
fakultetas, 
Architektūros ir 
urbanistikos katedra, 
dr. I. Matijošaitienė

TU1205, Saulės šiluminių 
sistemų integravimas į 
pastatus

Austrija, Belgija, Bulgarija, 
Kipras, Danija, Prancūzija, 
Vokietija, Graikija, Airija, 
Izraelis, Italija, Lietuva, 
Malta, Nyderlandai, Lenkija, 
Portugalija, Serbija, Ispanija, 
Turkija, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Kanada

2013–2017 Architektūros ir 
statybos institutas, 
dr. R. Norvaišienė

TU1403, Fasadų funkcinės 
sistemos

Austrija, Belgija, Kroatija, Čekija, 
Danija, Prancūzija, Makedonija, 
Vokietija, Graikija, Vengrija, 
Airija, Izraelis, Italija, Latvija, 
Lietuva, Nyderlandai, Norvegija, 
Portugalija, Serbija, Slovakija, 
Slovėnija, Ispanija, Švedija, 
Šveicarija, Jungtinė Karalystė, 
Kinija, Lichtenšteinas, Australija

2014–2018 Architektūros ir 
statybos institutas, 
dr. R. Bliūdžius

TU1404, Naujos kartos 
standartai taikomi nustatyti 
cementinių medžiagų ir 
struktūrų eksploatacijos 
trukmę

Austrija, Belgija, Bosnija ir 
Hercegovina, Kroatija, Danija, 
Prancūzija, Vokietija, Graikija, 
Vengrija, Airija, Izraelis, 
Italija, Latvija, Lietuva, Malta, 
Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, 
Portugalija, Serbija, Slovakija, 
Slovėnija, Ispanija, Šveicarija, 
Turkija, Jungtinė Karalystė

2014–2018 Architektūros ir 
statybos institutas, 
E. Smetonaitė
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Europos teritorinio bendradarbiavimo programų projektai

1 1009R4, Verslo socialinė ir 
aplinkosaugos atsakomybės 
viešosios politikos požiūriu 
(COGITA)

Italija, Austrija, Prancūzija, 
Kipras, Belgija, Jungtinė 
karalystė, Graikija, Danija, 
Lenkija, Slovakija, Nyderlandai, 
Ispanija

2012–2014 Ekonomikos ir verslo 
fakultetas,  
Ekonomikos katedra, 
habil. dr. Ž. 
Simanavičienė

2 1164R4, Darnių regionų 
plėtra skatinant atsakingas 
MVĮ (DESUR)

Ispanija, Airija, Graikija, Italija, 
Belgija Vengrija, Slovėnija

2012–2014 Aplinkos inžinerijos 
institutas,
dr. Ž. Stasiškienė

3 1245R4, Regioninės 
strategijos sąmoningoms 
bendruomenėms, 
sprendžiančioms energetikos 
problemas (RENERGY)

Italija, Austrija, Portugalija, 
Vokietija, Jungtinė Karalystė, 
Lenkija, Rumunija, Danija, 
Vengrija

2012–2014 Aplinkos inžinerijos 
institutas,
dr. J. Dvarionienė

4 #077, Profesionalų, dirbančių 
tolimų rajonų pirminėje 
sveikatos apsaugoje, 
migracijos ir profesinės 
izoliacijos stabdymas 
panaudojant telekonsultacijas 
ir telekuravimą socialinių 
sąlygų gerinimui nutolusiuose 
Baltijos jūros regionuose 
(PrimCare IT)

Suomija, Švedija, Vokietija, 
Estija, Lietuva, Baltarusija, 
Latvija

2011–2014 Biomedicininės 
inžinerijos institutas, 
habil. dr. A. 
Lukoševičius

5 LLIV-343, Multimedijos ir 
interaktyviosios televizijos 
priemonių panaudojimas 
mokymo proceso efektyvumo 
didinimui (INTERACTIVE TV)

Latvija 2012–2014 Elektros ir elektronikos 
fakultetas, Elektronikos 
inžinerijos katedra,
dr. V. Deksnys

6 SPF/1.3/LT/09, Žalesnės 
inovacijos turizmo sektoriuje: 
pasienio regionų abipus 
sienos patirtis

Lenkija 2014 Ekonomikos ir verslo 
fakultetas, Vadybos 
katedra, 
dr. R. Čiutienė

Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinamos priemonės „Pinigai naujai pradžiai“ projektai

1 S29, Galios elektronika 
žaliajai energetikai

Danija, Estija, Latvija, Švedija, 
Vokietija

2014–2015 Medžiagų mokslo 
institutas, 
habil. dr. S. 
Tamulevičius

2 S58, Baltijos tyrimų, 
technologijų ir inovacijų 
infrastruktūros platforma 
(BIRTI Platform)

Latvija, Estija, Vokietija 2014–2015 Medžiagų mokslo 
institutas, 
habil. dr. S. 
Tamulevičius

LIFE+ programos projektai

1 LIFE09 ENV/FI/000573, 
Pastatų energinio efektyvumo 
didinimo poveikis patalpų 
oro kokybei ir visuomenės 
sveikatai Europoje 
(INSULATE)

Suomija 2010–2015 Cheminės technologijos 
fakultetas, 
Aplinkosaugos 
technologijos katedra, 
dr. D. Martuzevičius
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Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programos (CIP) projektai

1 621087, Atsakingas 
informavimo ir 
komunikavimo technologijų 
tinklas (R-ICT)

Ispanija, Italija, Nyderlandai, 
Graikija, Švedija, Jungtinė 
Karalystė, Prancūzija

2014–2016 Aplinkos inžinerijos 
institutas, 
dr. Ž. Stasiškienė

Europos Komisijos programos „Prevencija ir kova su nusikalstamumu“ projektai

1 Lietuvos nusikaltimų 
elektroninėje erdvėje 
kompetencijų centras 
mokymui, moksliniams 
tyrimams ir švietimui (L3CE)

Airija, Lietuva, Ispanija 2014–2016 Informatikos fakultetas, 
Kompiuterių katedra, 
dr. A. Venčkauskas

Europos Komisijos finansuojamos „Do The Right Mix“ programos projektai

1 Kauno technologijos 
universiteto darnaus 
mobilumo plano parengimas

– 2013–2014 Aplinkos inžinerijos 
institutas, 
dr. V. Varžinskas

Dalyvavimas tarptautinių fondų programose

Pavadinimas Partneriai Trukmė Padalinys, vadovas

Kanados vyriausybės paramos moksliniams tyrimams programos (PSR-SIIRI) projektai

Aviacinių plienų  
indukcinio paviršinio 
grūdinimo optimizavimas 
ir atsparumo nuovargiui 
prognozavimas

Kanada, Prancūzija, Italija,  
JAV

2011–2014 Mechanikos ir 
mechatronikos 
fakultetas, Gamybos 
technologijų katedra, 
dr. Antanas Čiuplys

IPRI (International Performance Research Institute) projektai

Socialinės atskaitomybės 
tyrimas Centrinėje ir Rytų 
Europoje

Vokietija, Bulgarija, Čekija,  
Estija, Vengrija, Kroatija, 
Latvija, Lenkija, Rumunija, 
Slovėnija, Slovakija

2013–2015 Ekonomikos ir verslo 
fakultetas, Apskaitos 
katedra,  
dr. Lina Dagilienė

Dalyvavimas tarpvyriausybinėse mokslinių tyrimų programose

Pavadinimas Partneriai Trukmė Padalinys, vadovas

Lietuvos ir Šveicarijos programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ projektai

1 Lietuvos ir Šveicarijos  
ferroelektrikai: valdomi 
vidiniai laukai energijos 
surinkimui / medicininei 
diagnostikai / taikymams 
mikroelektronikoje (SLIFE)

Šveicarija, Lietuva 2012–2016 Prof. K. Baršausko 
ultragarso mokslo 
institutas,  
dr. R. Šliteris

2 Įrodymais pagrįstų inova-
tyvių neinvazinių smegenų 
traumos bei neurologinių 
pacientų diagnostikos ir  
stebėsenos sprendinių 
moksliniai tyrimai ir techno-
loginė plėtra (BrainCare)

Šveicarija, Lietuva 2013–2015 Elektros ir elektro-
nikos fakultetas, 
Telematikos mokslo 
centras, 
dr. A. Ragauskas
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Lietuvos, Latvijos ir Taivano bendradarbiavimo programos projektai

1 Organinių elektroaktyvių 
medžiagų, skirtų  
efektyviems ir patikimiems  
optoelektroniniams  
prietaisams, sintezė ir 
tyrimai

Latvija, Taivanas 2013–2015 Cheminės techno-
logijos fakultetas, 
Polimerų chemijos ir 
technologijos katedra,  
habil. dr.  
J. V. Gražulevičius

2 Naujos medžiagos ir 
technologijos labai aukštą 
spalvų perteikimo indeksą 
turintiems ir saulės spektrą 
emituojantiems OLED švie-
sos šaltiniams

Latvija, Taivanas 2014–2016 Cheminės techno-
logijos fakultetas, 
Polimerų chemijos ir 
technologijos katedra,  
dr. G. Buika

Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programos „Žiliberas“ projektai

1 Teigiamais krūvininkais 
pasižymintys molekuliniai 
stiklai dažais  
sensibilizuotiems saulės 
elementams

Prancūzija 2013–2014 Cheminės techno-
logijos fakultetas, 
Polimerų chemijos ir 
technologijos katedra, 
dr. A. Tomkevičienė

2 Organinių puslaidinin-
kių struktūros ir savybių 
tarpusavio priklausomybės 
tyrimas teoriniais ir  
eksperimentiniais metodais

Prancūzija 2013–2014 Cheminės techno-
logijos fakultetas, 
Polimerų chemijos ir 
technologijos katedra, 
habil. dr.  
J. V. Gražulevičius

Lietuvos – Ukrainos bendradarbiavimo programos projektai

1 Nanokompozitinių  
plonasluoksnių difrakcinių 
gardelių jutiklių  
modeliavimas ir sukūrimas

Ukraina 2014–2015 Medžiagų mokslo 
institutas,  
habil. dr.  
S. Tamulevičius

2 Celiuliozės / hidroksiapatito 
kompozitų, skirtų kaulo  
audinio inžinerijai,  
biosuderinamumo tyrimai

Ukraina 2014–2015 Cheminės techno-
logijos fakultetas, 
Polimerų chemijos ir 
technologijos katedra,  
dr. J. Liesienė

Dalyvavimas tarpinstituciniuose mokslinių tyrimų projektuose

Pavadinimas Partneriai Trukmė Padalinys, vadovas

1 Naujų optinių defektosko-
pijos metodų polimerinėms 
plėvelėms, skirtoms  
poligrafinių gaminių ir  
pakuočių gamybai,  
sukūrimas

Lihajaus universitetas, JAV 2012–2015 Dizaino ir technologijų 
fakultetas, Grafinių 
komunikacijų  
inžinerijos katedra, 
habil. dr. E. Kibirkštis
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Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams

Pavadinimas Trukmė Darbo vadovas

Visuotinės dotacijos projektai

Dažiosios ir daugiafunkcinės organinės medžiagos 
energiją taupančioms technologijoms: sintezė, 
struktūra ir savybės (Fotomolekulės)

2011–2015 dr. Vytautas Getautis

Lietuvių tradicinės muzikos dermės tarpkultūrinia-
me kontekste: akustiniai ir kognityviniai aspektai 
(DERMIŲ AKUSTIKA)

2011–2015 dr. Rytis Ambrazevičius

Naujos organinių puslaidininkių struktūros naujos 
kartos (opto)elektroniniams prietaisams  
(ORGATRONIKA)

2012–2015 habil. dr. Juozas Vidas Gražulevičius

Protoninio laidumo keraminių kuro elementų ir jų 
komponentų formavimas (ProFC)

2012–2015 dr. Giedrius Laukaitis

Technologijoms ir inovacijoms imlių įmonių dinami-
nių gebėjimų įtakos entreprenerystės raiškai tyrimai

2012–2015 dr. Asta Pundzienė

Oro kokybės valdymas mažai energijos  
naudojančiuose pastatuose (IAQSmart)

2012–2015 dr. Dainius Martuzevičius

Daugiaanalizinis baltymų struktūrinių ir vibracinių 
savybių charakterizavimas nanosąsajose  
(NanoProt)

2013–2015 habil. dr. Valentinas Snitka

Plazmoniniai nanodariniai saulės elementų spektri-
niams nuostoliams mažinti (NIRSOLIS)

2013–2015 dr. Šarūnas Meškinis

Socialinių sistemų sumanus vystymas (SMART) 2013–2015 habil. dr. Robertas Jucevičius

Socialiniais žaidimais įgalintas vartotojų įtraukimas 
į vertės kūrimą IRT plėtros kontekste (SKRYDIS)

2013–2015 dr. Rimantas Gatautis

Nacionalinė lituanistikos plėtros programa

M. K. Čiurlionio muzikos kūrinių urtekstas.  
Kūriniai fortepijonui ir vargonams (ČI-UR)

2013–2014 dr. Darius Kučinskas

Lietuviškų natų leidyba 1990–2015 m.  
Bibliografinis tyrimas (LiNa)

2014–2015 dr. Darius Kučinskas

Mokslo monografijų ciklo „Mažosios Lietuvos  
kultūros paveldas“ antrasis veikalas (antkapdu)

2014 dr. Martynas Purvinas

Automatiniai autorių ir autorių grupių individualaus 
stiliaus nustatymo tyrimai (ASTRA)

2014–2015 dr. Ligita Šarkutė

Nacionalinė mokslo programa „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“

Paveldotyra: materialumo ir nematerialumo  
aspektai Lietuvos tarpukario (1918–1940)  
architektūroje (PAVELDOTYRA)

2012–2014 dr. Vaidas Petrulis

Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų erdvinės 
struktūros savitumo nustatymas ir jo išsaugojimas 
(Lietuvos erdvinio savitumo išsaugojimas)

2012–2014 dr. Liucijus Dringelis

dalyvavimas nacionaliniuose projektuose – 2014 m.
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Pavadinimas Trukmė Darbo vadovas

Tradicinės tekstilės ir tautinio tapatumo išsau-
gojimas šiandieninėje ekologinėje gyvensenoje 
(TRATEKSEK)

2012–2014 dr. Eglė Kumpikaitė

Nacionalinė mokslo programa „Ateities energetika“

Biomasės deginimo taršos kontrolė: nuo teršalų 
susidarymo iki žmonių ekspozicijos (BioMassPoll) 2012–2014 dr. Dainius Martuzevičius

Membraninių struktūrų technologijos kietųjų elek-
trolitų kuro mikroelementams (MIKROKOKE-2) 2012–2014 habil. dr. Sigitas Tamulevičius

Nacionalinė mokslo programa „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“

Invazinių rūšių adaptacijos mechanizmo tyrimai 
naujų metodų sintezės pagalba (IANUS) 2012–2014 habil. dr. Antanas Verikas

Nacionalinė mokslo programa „Sveikas ir saugus maistas“

Auginimo ir laikymo būdų bei technologijų įtaka 
sodininkystės ir daržininkystės produktų kokybei 
(LAIKYMAS)

2011–2014 dr. Daiva Leskauskaitė

Retesniųjų uoginių augalų bioaktyvių komponen-
tų kitimas priklausomai nuo genotipo ir aplinkos 
(UOGBIOGENA)

2011–2014 dr. Petras Rimantas Venskutonis

Biologiškai aktyvių medžiagų savybių, stabilumo, 
įtakos maisto matricoms ir žmonių sveikatai tyrimai 
(BIOGĖRIMAI)

2012–2015 dr. Algirdas Liutkevičius

Antimikrobiškai aktyvių pieno rūgšties bakteri-
jų filogenetinė analizė ir atranka raugų gamybai 
(PIENRUGBAKT)

2012–2015 habil. dr. Joana Šalomskienė

Uogų išspaudų biorafinavimas į funkcionaliuosius 
komponentus aukšto slėgio ir fermentiniais meto-
dais (UOGBIORAF)

2014–2015 dr. Petras Rimantas Venskutonis

Daržovių funkcionaliųjų komponentų įtaka mėsos 
gaminių kokybei ir biologinei vertei (DARFUBIO) 2014–2015 dr. Ina Jasutienė

Institucinė mokslinių tyrimų programa „Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai“

Tradicinėmis technologijomis grindžiamos pramo-
nės Lietuvoje aprėpties nustatymas ir naujų augan-
čių pasaulio ekonomikos centrų plėtros poveikio 
analizė šiam Lietuvos pramonės sektoriui

2012–2014 dr. Jūratė Pridotkienė

Tradicinėmis technologijomis grindžiamos gamy-
bos šakų Lietuvoje konkurencingumo prielaidų 
išlaikymo bei perėjimo prie aukštųjų technologijų 
galimybių vertinimas

2012–2014 dr. Asta Sabonienė

Investicijų į aukštas technologijas įmonėse veiks-
niai, paramos programų bei priemonių efektyvumas 
(MTI (mokslo–technologijų–inovacijų, angl. science–
technology–innovation) indikatorių Lietuvoje nusta-
tymas, jų ir šalies potencialo palyginimas globalia-
me kontekste) formuojant prioritetines technologijų 
strategijas Lietuvoje. Investicijų į technologijas ir 
šalies makroekonominių rodiklių sąryšio ekonome-
trinė ir kokybinė analizė (MTI indikatorių galimos 
įtakos valstybės strateginių sprendimų priėmime 
vertinimas / modeliavimas)

2012–2014 dr. Rytis Krušinskas
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Pavadinimas Trukmė Darbo vadovas

IRT ekonominis poveikis verslo ir viešajam sektoriui 2012–2014 dr. Rimantas Gatautis

Natūralių monopolijų ir galimų oligopolijų kartelinių 
susitarimų daromos įtakos šalies ekonomikai  
modeliavimas ir jos neutralizavimo priemonės

2012–2014 dr. Jurgita Bruneckienė

Lietuvos valstybės skolos tvarumo prielaidos ir 
valstybės finansų tvarkymas

2012–2014 dr. Vytautas Snieška

Kreditų rinkos šokų pasekmių ekonomikai  
modeliavimas ir pasekmių korekcijos priemonės

2012–2014 dr. Vytautas Snieška

Bendrovių, registruotų teritorijose, kur mokesčiai 
mažesni nei Lietuvoje, paplitimas bei įtaka Lietuvos 
ekonomikai, mokesčių surinkimui

2012–2014 dr. Vaidas Gaidelys

Užsienio šalių ir Lietuvos patirties formuojant 
žmogiškąjį kapitalą bei efektyvinant darbo rinką 
palyginamoji analizė verslo aplinkos gerinimo šalyje 
kontekste ir darbo išteklių struktūriniai pokyčiai, 
darbo pasiūlos ir paklausos lankstumas ūkio 
sektoriuose ir šešėlinės ekonomikos įtaka darbo 
ištekliams

2012–2014 dr. Rūta Čiutienė

Parama mokslininkų grupių projektams

Nauji polimerai ir jų kompozitai iš vietinių  
atsinaujinančių žaliavų (Biokompozitai)

2012–2014 dr. Jolita Ostrauskaitė

Naujų skleisto spektro metodų taikymas skaitmeni-
nėse ultragarsinėse sistemose (ULTRASPREAD)

2012–2014 dr. Linas Svilainis

Europos socialinis tyrimas: šiuolaikinės Lietuvos 
visuomenės nuostatos, vertybės ir elgsena (ESS-LT)

2012–2014 dr. Algis Krupavičius

Mikromembraninių įtaisų panaudojimas specifinės 
antigeno-antikūno sąveikos registravimui  
(ImunoCMUT)

2012–2014 dr. Darius Viržonis

Netradicinio energijos šaltinio autonominėms 
mikromechatroninėms sistemoms sukūrimas ir 
tyrimas (VibroHarvester)

2012–2014 habil. dr. Vytautas Ostaševičius

Modelių kūrimas fiziologiniams ir klinikiniams 
taikymams (Modphys)

2012–2014 habil. dr. Henrikas Pranevičius

Bicikliniai 1,3-benzoksazepino[3,2-a]indolai – naujo 
tipo molekuliniai perjungikliai (Molekuliniai  
perjungikliai)

2012–2014 dr. Vytas Martynaitis

Hidrosilikatiniai nanocementai – sintezė ir savybės 
(HICEM)

2012–2014 dr. Raimundas Šiaučiūnas

Organizacijų inovacinės strategijos besiformuojan-
čioje ekonominėje-institucinėje aplinkoje  
(INNOSTRAT)

2012–2014 dr. Giedrius Jucevičius

Mikro- ir nanooptikos elementų formavimas 
lazerinės ir elektronų pluošto litografijos metodais 
(Mikrošviesa)

2012–2014 dr. Tomas Jukna
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Pavadinimas Trukmė Darbo vadovas

Azochromoforais funkcionalizuotų galio nitrido 
paviršių kūrimas ir tyrimas (AZOGAN)

2012–2014 dr. Simona Urnikaitė

Pjezoelektrinių pavarų tribologinių parametrų 
adaptyvaus valdymo metodų kūrimas ir tyrimas 
(TriboPjezo)

2012–2014 habil. dr. Ramutis Bansevičius

Optiškai skaidrių polimerinių nanokompozitų  
ekranai radiacinei apsaugai (nanoOPERA)

2012–2014 dr. Diana Adlienė

Didelės skyros konkurentabilių pjezoelektrinių mi-
niatiūrinių posūkio staliukų sukūrimas (PiezoTable)

2012–2014 habil. dr. Ramutis Bansevičius

Inovacinio žmogaus smegenų kraujotakos  
autoreguliacijos stebėsenos metodo moksliniai 
tyrimai (SKAR)

2012–2014 dr. Vytautas Petkus

Dinaminė vizualinė kriptografija žmogaus regos 
sistemos tyrimams (DV-Kripto)

2012–2014 habil. dr. Minvydas Ragulskis

Prekės ženklo rizikos scenarijų kūrimo  
metodologija (PŽSK)

2012–2014 dr. Rimgailė Vaitkienė

Lietuvos jaunimo emocinis intelektas ir jo  
veiksniai (EI)

2012–2014 dr. Rosita Lekavičienė

1‘,3,3‘,4-Tetrahidrospiro[chromen-2,2‘-indolai]: sin-
tezė, struktūra ir funkcinės savybės (Chromogenai)

2013–2015 habil. dr. Algirdas Šačkus

Naujos struktūros elektroaktyvios medžiagos  
efektyviems organiniams šviestukams (MELED)

2013–2015 dr. Saulius Grigalevičius

Masės pernešimo procesai nerūdijančiajame pliene 
ir kobalto chromo lydiniuose plazminio azotinimo 
metu (Nitromodel)

2013–2015 habil. dr. Arvaidas Galdikas

Biotechnologinių procesų pažangių valdymo  
sistemų kūrimas ir tyrimas (BioVal)

2013–2015 habil. dr. Rimvydas Simutis

Ekstraordinariosios pjezovaržos deimanto tipo 
anglies nanokompozitai bei mikro(nano)dariniai 
(PjezoDeima)

2013–2015 dr. Rimantas Gudaitis

Feroelektrinių plonų sluoksnių, taikomų naujos  
kartos atminties elementuose, technologijų  
vystymas (FEROBITAS)

2013–2015 dr. Aleksandras Iljinas

Tvarkios tūrinės struktūros optiniams jutikliams 
(3DSens)

2013–2015 dr. Mindaugas Andrulevičius

Kauno senamiesčio architektūrinės-urbanistinės 
erdvės: istorinis palikimas ir jo interpretacijos  
(KAUNO SENAMIESTIS)

2013–2014 dr. Mindaugas Bertašius

Dingstantis tekstilės paveldas Šiaurės ir Rytų Lietu-
vos kaime: pažinimas, tyrimas, sklaida (DINTEKS)

2013–2014 dr. Donatas Petrulis

Tarpdalykinio performanso, apjungiančio šokį, mu-
ziką ir robotiką, idėjos plėtojimas (GRAVITACIJA)

2013–2014 dr. Vytenis Sinkevičius
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Pavadinimas Trukmė Darbo vadovas

Žmogaus smegenų kraujotakos autoreguliacijos 
stebėsenos metodo taikymas širdies operacijų metu 
(SKARTŠOM)

2014–2016 dr. Rolandas Žakelis

Sinergetinis DBD plazmos technologijos modifikavi-
mas pramoninių nuotekų valymui (SINERGOPLAS)

2014–2016 dr. Viktoras Račys

Funkcinių nano- ir mikrotekstilės medžiagų su 
biologiškai aktyviais junginiais gamyba ir tyrimas 
(TEXTILBAC)

2014–2016 dr. Sigitas Stanys

Oksidinių ir silikatinių medžiagų energiją tausojanti 
sintezės technologija (OSMET)

2014–2016 dr. Kęstutis Baltakys

Mikromechaninių periodinių sistemų žmogaus svei-
katinimo diagnostikai kūrimas ir tyrimas  
(MPSistemos)

2014–2016 habil. dr. Arvydas Palevičius

Didelės skyros piezoelektrinės lazerio spindulio 
valdymo erdvėje sistemos kūrimas ir tyrimas  
(PiezoDeflect)

2014–2016
habil. dr. Ramutis Petras Bansevi-
čius

Jonogeninio nanokrakmolo flokuliantas  
(Flokuliantas)

2014–2016 habil. dr. Algirdas Žemaitaitis

Muzika ir politika: protesto dainų ir Lietuvos  
Dainuojančios revoliucijos analizė (MIP)

2014–2016 dr. Dario Martinelli

Tarptautinė socialinio tyrimo programa:  
pilietiškumo, darbo ir socialinės gerovės vertinimai 
Lietuvoje (ISSP LT-CIWO)

2014–2016 dr. Algis Krupavičius

Celiuliozės / hidroksiapatito kompozitai kaulo  
audinio inžinerijai (Kompozitai)

2014–2016 dr. Jolanta Liesienė

Odų išdirbimas nenaudojant kalcio junginių  
(BEKALCĖ ODA)

2014–2016 dr. Virgilijus Valeika

Narystės tarptautinių mokslinių tyrimų infrastruktūrose projektai

Lietuvos narystės Europos socialinio tyrimo  
Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros  
konsorciume plano įgyvendinimas

2014–2016 dr. Algis Krupavičius

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos parama moksliniams tyrimams

Pavadinimas Trukmė Darbo vadovas

Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektai

Nanokrakmolo ir bioaktyvių medžiagų kompozicijos 
funkciniam maistui (Nanokrakmolas) 2011–2015 habil. dr. Algirdas Žemaitaitis /  

dr. Petras Rimantas Venskutonis

Gyvūnų mitybos technologijos kūrimas gauti 
pagerintos biologinės vertės mėsą, pieną ir kiaušinius 
(LESPRO)

2011–2015 dr. Aldona Mieželienė
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Pavadinimas Trukmė Darbo vadovas

Naujai rengiamų ES, Codex Alimentarius komisijos, 
kitų Tarptautinių standartų, gerosios praktikos vadovų 
ir kitų dokumentų projektų mokslinė analizė ir 
Lietuvos pozicijos pagrindimas

2012–2014 habil. dr. Joana Šalomskienė

Išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų 
auginamų / gaminamų pagal griežtesnius kokybinius 
reikalavimus privalumų įvertinimas

2013–2014 dr. Algirdas Liutkevičius

Lietuvos kultūros tarybos parama moksliniams tyrimams

Pavadinimas Trukmė Darbo vadovas

Srities „Kultūros tapatumas“ projektai

Mažosios Lietuvos architektūrinio paveldo fotofiksacija ir sklaida 2014 dr. Vaidas Petrulis

Srities „Kultūros srities bendrieji tyrimai: meno, socialiniai, taikomieji, tarpdisciplininiai“ projektai

Tarpsritinių instrukcijų vadovas HOWTO 2014 Mindaugas Gapševičius

Struktūrinių fondų parama moksliniams tyrimams

Pavadinimas Trukmė Darbo vadovas

Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonė ,,Intelektas LT“

Probiotinių bakterijų imobilizavimo ir įkapsuliavimo 
galimybių moksliniai tyrimai,  
Nr. S-VP2-1.3-ŪM-02-K-04-139

2013–2015 dr. Jolanta Liesienė

Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonė „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“

Lietuvių kalbos sintaksinės-semantinės analizės 
sistema tekstynui, lietuviškam internetui ir viešojo 
sektoriaus taikymams, Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K-01-007

2012–2014 dr. Rimantas Butleris

Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonė „Pažangios elektroninės paslaugos“

Jaunimo ir vaikų konsultavimo bei informavimo 
paslaugų teikimas viešojoje e. erdvėje,  
Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K-01-006

2012–2015 dr. Rimantas Butleris

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonė „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas“

Naujų puslaidininkinių medžiagų ir nanostruktūrų 
kūrimas ir taikymai pažangioms technologijoms,  
Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-013

2012–2015 dr. Mindaugas Andrulevičius 

Medžiagų aukštosioms technologijoms kūrimas, 
tyrimas ir taikymas, Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-014 2012–2014 dr. Raimundas Šiaučiūnas

Mikrojutikliai, mikrovykdikliai ir valdikliai 
mechatroninėms sistemoms (GO-SMART),  
Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-015

2012–2014 habil. dr. Ramutis Petras Bansevičius
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Pavadinimas Trukmė Darbo vadovas

Daiktų ir paslaugų interneto technologijų ir jų 
infrastruktūros išmaniosioms aplinkoms tyrimai bei 
kūrimas (IDAPI), Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-018

2012–2015 dr. Eduardas Bareiša

Transporto statinių, transporto priemonių ir jų srautų 
inovatyvių tyrimo metodų ir sprendimų kūrimas bei 
taikymas, Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-020

2012–2015 dr. Artūras Keršys

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonė „Aukšto tarptautinio lygio  
mokslinių tyrimų skatinimas“

Arterinės hipotenzijos epizodų prognozavimo 
inovacinės sistemos technologinė plėtra,  
Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-003

2013–2015 dr. Arminas Ragauskas 

Intelektualių dėvimų jutiklių sistema žmogaus 
sveikatingumo stebėsenai (iMON),  
Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-004

2013–2015 habil. dr. Arūnas Lukoševičius 

Mokomosios raketinės įrangos kūrimas, tyrimas, 
įdiegimas ir komercializavimas (TAIKINYS),  
Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-005

2013–2015 habil. dr. Algimantas Fedaravičius 

Veiklos procesų ir veiklos taisyklių integravimas veiklos 
semantikos pagrindu (VEPSEM),  
Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-008

2013–2015 dr. Rimantas Butleris

Pabėgių medienos bioremediacijos tyrimai ir 
technologijų kūrimas (BIOREM),  
Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-010

2013–2015 habil. dr. Donatas Levišauskas

Protingos mechatroninės technologijos ir sprendimai 
gamybos procesų efektyvinimui bei produktų, 
padedančių tausoti aplinką, kūrimui: nuo medžiagų iki 
įrankių (In-Smart), Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-012

2013–2015 habil. dr. Vytautas Ostaševičius 

Apsauginės daugiafunkcės medicininės silikoninio 
elastomero dangos (SilikonDangos),  
Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-013

2013–2015 dr. Virginija Jankauskaitė 

Saugus nuotolinis infuzijos valdymas,  
Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-014 2013–2015 dr. Vytautas Markevičius 

Būsto išmaniosios aplinkos tyrimai ir intelektualių 
technologijų kūrimas (BIATech),  
Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-020

2013–2015 dr. Egidijus Kazanavičius 

Miniatiūrizuoti fosfolipidiniai biojutikliai (MiniFOB),  
Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-024 2013–2015 dr. Darius Viržonis

Paviršiaus reljefo ir molekulinių jėgų įtakos nanodalelių 
saviorganizacijos procesams fundamentiniai moksliniai 
tyrimai ir šioje srityje dirbančių mokslininkų ir kitų 
tyrėjų tarptautinio konkurencingumo ugdymas 
(PARMO), Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-028

2013–2015 habil. dr. S. Tamulevičius

Biologinio kardio stimuliatoriaus kūrimas, 
pasitelkiant užsienio mokslo ir studijų institucijas bei 
tobulinant tyrėjų ir kitų darbuotojų kompetencijas 
(BIOKARDIOSTIM), Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-029

2013–2015 habil. dr. S. Tamulevičius 
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Pavadinimas Trukmė Darbo vadovas

Aukšto tarptautinio lygio mokslinio tyrimo vykdymas 
balso akustinio signalo automatinio parametrizavimo, 
analizės ir klasifikavimo metodų kūrimo srityje, 
pasitelkiant užsienio mokslo ir studijų institucijas bei 
tobulinant tyrėjų ir kitų darbuotojų kompetencijas 
(BAS), Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-030

2013–2015 habil. dr. Antanas Verikas

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonė 
„Profesinio mokymo ir informavimo veikla“

Šiuolaikinių fermentų panaudojimas tradicinių bei naujų 
pieno produktų gamybai ūkiuose ir mažose įmonėse, 
Nr. 1PM-PV-13-2-008364-PR001

2014–2015 dr. Antanas Šarkinas

Mokslo ir inovacijų panaudojimas naujos kartos grūdų 
produktų gamybai ūkiuose ir mažose įmonėse, Nr. 
1PM-PV-13-2-009502-PR001

2014–2015 dr. Antanas Šarkinas



Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas

Dekanas – prof. dr. Eugenijus Valatka

Tel. (8 37) 30 01 50

Faks. (8 37) 30 01 52

El. p. ctf@ktu.lt

ktu.edu/lt/chemines-technologijos-fakultetas

Fizikinės ir neorganinės chemijos 
katedra
Vedėja prof. dr. Ingrida Ancutienė

Organinės chemijos katedra
Vedėjas prof. dr. Vytas Martynaitis

Polimerų chemijos ir technologijos 
katedra
Vedėjas prof. dr. J. V. Gražulevičius

Maisto mokslo ir technologijos 
katedra
Vedėja doc. dr. Loreta Bašinskienė

Silikatų technologijos katedra
Vedėjas prof. dr. Rimvydas Kaminskas

Aplinkosaugos technologijos katedra
Vedėjas prof. dr. Linas Kliučininkas

Sintetinės chemijos institutas
Direktorius habil. dr. Algirdas Šačkus

Maisto mokslo ir technologijų 
kompetencijos centras

fakulteto struktūra
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Fakultetas tyrimus atlieka šiose KTU prioritetinė-
se mokslo kryptyse: „Naujos medžiagos aukšto-
sioms technologijoms“ ir „Technologijos darniam 
vystymuisi ir energetika“.

35 

8
3 

46

9

Užsakomieji MTEP 
darbai (%)33

Tarptautinės mokslo 
programos  (%) 12

Universiteto mokslo 
fondas  (%)

Lietuvos 
mokslo taryba

Mokslo, inovacijų ir  
technologijų agentūra

Kitos valstybinės 
institucijos

Nacionaliniai projektai  (%)

Nacional iniai projektai  
(46%), iš jų:

mokslinių tyrimų 
finansavimas

mokslinių tyrimų tematika

Buvo įvertintos pasirinktų augalinės kilmės ža-
liavų biologinės savybės ir fitocheminė sudėtis, 
siekiant nustatyti jų panaudojimo funkcionaliųjų 
komponentų gamybai galimybes; kuriami veiklių-
jų medžiagų išskyrimo iš augalinės kilmės žaliavų 
ir jų frakcionavimo procesai taikant kombinuotus 
superkrizinės ir tradicinės ekstrakcijos procesus; 
iš pasirinktų šalutinių augalinės žaliavos perdirbi-
mo produktų, taikant beatliekio biorafinavimo kon-
cepciją, kuriamos ir tiriamos kompleksinio jų per-
dirbimo į aukštos vertės funkcionaliuosius maisto 
ingredientus inovatyviosios technologijos; gauti 
funkcionalieji komponentai buvo išbandyti įvai-
riose maistinėse matricose, įvertinta jų įtaka įvai-
riems rodikliams ir ypač su jais pagamintų maisto 
produktų antioksidacinėms savybėms, be to, at-
likti modifikuoto krakmolo darinių virškinamumo  
in vitro ir gebėjimo imobilizuoti kmynų eterinį 
aliejų tyrimai, įvertintas gautų mikrokapsuliuotų 
produktų stabilumas laikymo metu.

Augalinės kilmės bioaktyvios  
medžiagos ir terminės bei oksidacijos 
reakcijos maiste
Tyrėjai: prof. R. Venskutonis,  
m. d. A. Pukalskas, lekt. A. Šipailienė,  
lekt. V. Kitrytė, lekt. M. Pukalskienė,  
j. m. d. R. Baranauskienė, j. m. d.  
R. Maždžierienė, j .m. d. R. Kazernavičiū-
tė, j .m. d. D. Venskutonienė, doktorantai 
V. Kraujalytė,  L. Smolskaitė, P. Kraujalis, 
I. Raudoniūtė, V. Kraujalienė, D. Povilaitis, 
magistrantai K. Jonušaitė, S. Daukantaitė,  
V. Triškutė, A. Kurlianskaitė, N. Kryževičiūtė, 
D. Navikienė, I. Mackėla, V. Bendžiuvienė,  
P. Raškauskas, T. Brazdauskas,  
Ch. Radhakrishnan, B. Chandrasekanan.
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Tobulinamos inovatyvios technologijos taikant 
biotechnologinius sprendimus (i) pieno pra-
monės atliekoms ir antriniams produktams 
perdirbti į chemines medžiagas ir (ar) biopro-
duktus, diegiant beatliekes maisto produktų 
gamybos technologijas; (ii) natūralių antimi-
krobinių bioproduktų gavybai, modeliuojant 
fermentacijos terpes ir sąlygas: grūdų (sėkli-
nių ir salyklinių) sveikatingumui didinti; sau-
gesnių maisto produktų (augalinės ir gyvū-
ninės kilmės) funkcionalumui didinti, saugai 
užtikrinti ir realizavimo trukmei pailginti; (iii) 
fermentinių preparatų kompozicijoms suda-
ryti siekiant geresnės grūdinės žaliavos koky-

Buvo kuriamos maisto produktų struktūros, 
skirtos produktų stabilumui, kokybei ir bio-
loginei vertei didinti. Kuriant stabilias dvigu-
bąsias emulsijas w/o/w, buvo nustatyta jų 
fizikinių ir cheminių savybių įtaka stabilumui 
statinėmis ir dinaminėmis (virškinimo) sąly-
gomis, taip pat jų komponentų atpalaidavi-
mui ir pasisavinimui. Ištirtas išrūgų baltymų 
valgomųjų plėvelių su antimikrobinių savybių 
turinčių medžiagų priedais antibakterinis po-
veikis kai kuriems mikroorganizmams, taip 

bės, bioetanolio gamybos ir glitimo baltyminių 
medžiagų išgavimo iš kviečių matricos efek-
tyvumui didinti. Kuriami nauji spartieji akus-
tiniai metodai ir prietaisai: (i) mikotoksinams 
grūduose aptikti ir laikomų grūdų saugos 
kontrolei atlikti; (ii) poringų maistinių sistemų 
tekstūrai vertinti; (iii) maisto produktų koky-
bei laikymo metu vertinti; (iv) gelių tekstūrai 
kompleksiškai įvertinti. Plėtojama inovatyvi 
vartotojų poreikių maisto produktams vertini-
mo metodologija, taikant empatines kompiu-
terines programas, modelis buvo empiriškai 
patikrintas duonos ir konditerijos rinkoje.

pat šių valgomųjų plėvelių poveikis kalakutie-
nos mikrobiologiniam ir fizikiniam cheminiam 
gedimui bei mikrobiologinei saugai. Nustatyta 
sausų daržovių priedų įtaka mėsos gaminių 
kokybės charakteristikoms.  Tiriant mėsos 
faršo su liofilizuotomis daržovėmis fermenta-
cijos procesą, buvo nustatyti biogeninių aminų 
(putrescino, kadaverino, histamino, tiramino 
ir spermino) kiekio pokyčiai fermentacijos ir 
brandinimo procesų metu.

Inovatyvių biotechnologinių sprendimų ir akustinių metodų kūrimas  
sveikesnių ir didesnės mitybinės vertės, atitinkančių vartotojų poreikius 
maisto produktų gamybai
Tyrėjai: prof. G. Juodeikienė, doc. L. Bašinskienė, vyresn. m. d. D. Žadeikė,  
vyresn. m. d. E. Bartkienė, doc. J. Damašius, proj. j. m. d. A. Žvironienė, doktorantai  
D. Čižeikienė, D. Černauskas, D. Klupšaitė, magistrantai J. Grekavičius, M. Selina,  
S. Persijanovaitė, P. Žitinevičius, D. Mažuikaitė, R. Gineika, S. Mykolaitis, E. Jagentavičius, 
Gani Sadashivappa Basavaraj.

Maisto biopolimerų funkcionalumas ir maisto produktų struktūrų  
projektavimas
Tyrėjai: prof. D. Leskauskaitė, dr. I. Jasutienė, doc. R. Vinauskienė, doc. M. Keršienė,  
dokt. I. Brink, dokt. V. Eisinaitė, mgnt. L. Tomkutė.
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Buvo susintetinti ir apibūdinti fotovoltiniams 
elementams skirti mažo jonizacijos potencia-
lo ir didelio krūvininkų judrio  organiniai pus-
laidininkiai, pagamintos kelios serijos naujos 
sandaros skylinių bei elektroninių puslaidinin-

Buvo ištirta vandeniniu pagrindu pagamintų 
apdailos medžiagų įtaka hidrofobinės odos 
vandens atsparumui ir garų pralaidumui. 
Odos po apdailos savybės buvo įvertintos 
morfologine analize ir pralaidumo tyrimais.  
Be to,  ištirtas trumpalaikio odų konservavi-
mo naudojant vakuumą ir žemą temperatūrą 

Naujoms medžiagoms sukurti buvo panaudoti 
gamtiniai atsinaujinantys biopolimerai, gauta 
naujomis funkcinėmis savybėmis pasižymin-
čių polisacharidų darinių. Stabilios nanodale-
lių dydžio karagenanų ir mėlynių ištraukoje 
esančių antocianinų kompleksų suspensijos 
išsaugo antioksidacines jų savybes. Parodyta, 
kad naujai susintetinti hidroksipropilkrakmolo 
natrio oktenilsukcinatai pasižymi geresnėmis 

kių ir matricos organiniams šviesos diodams, 
taip pat susintetintos ir apibūdintos medžia-
gos netirpiems elektroaktyviems sluoksniams 
formuoti fotopolimerizacijos būdu. 

būdas. Išnagrinėtos konservuotų odų savybių 
ir struktūros priklausomybės nuo laikymo 
trukmės. Nustatyti chrominto pusgaminio, 
išdirbto iš vakuumu konservuotų odų, koky-
biniai rodikliai. Prieita prie išvados, kad va-
kuumu konservuotos odos tinkamos išdirbti 
šikšnas avalynės viršui.

emulsinėmis savybėmis ir efektyviau imobili-
zuoja bioaktyvius junginius, palyginti su įpras-
tiniais maisto pramonėje naudojamais emul-
sikliais. Buvo gauti įvairaus krūvio ir tinklo 
tankio N-(2-hidroksi)propil-3-trimetilamonio 
krakmolo chlorido dariniai, ištirta jų diskrečių-
jų nanodalelių sandara ir įvertintos flokuliaci-
nės savybės.

Organinių puslaidininkių optoelektroniniams ir elektroniniams prietaisams 
sintezė ir tyrimas
Tyrėjai: prof. J. V. Gražulevičius, prof. G. Buika, doc. J. Ostrauskaitė, prof. S. Grigalevičius, 
dr. R. Lygaitis, dr. J. Simokaitienė, dr. A. Michalevičiūtė, dr. A. Tomkevičienė,  
dr. R. R. Reghu, dr. E. Zaleckas, dr. L. Voznyak , dr. N. V. Kostiv, dr. D. Volyniuk,  
dr. G. Bagdžiūnas, dr. M. Bezuglyi  ir doktorantai E. Stanislovaitytė, J. Keruckas,  
R. Grinienė, D. Gudeika, A. Bučinskas, N. Kukhta, R. Laurinavičiūtė, T. Matulaitis,  
G. Kručaitė, G. Grybauskaitė, E. Skuodis ir D. Tavgenienė.

Naujų technologijų odoms išdirbti tyrimai ir kūrimas
Tyrėjai: dr. J. Širvaitytė, vyr. inž. V. Valeikienė, dr. K. Beleška ir dr.V. Valeika.

Hibridinės ir nanostruktūrinės medžiagos funkcinėms dangoms, dariniai 
maisto pramonei ir vandenvalai
Tyrėjai: doc. R. Klimavičiūtė, dr. J. Bendoraitienė, prof. A. Žemaitaitis, dr. R. Rutkaitė,  
doktorantai P. Danilovas, E. Lekniutė ir V. Navikaitė.
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Celiuliozės / hidroksiapatito kompozitų, skir-
tų kaulo audinio inžinerijai, tyrimai in vivo 
buvo atliekami implantuojant juos bandymi-
nių gyvūnų kaukolėje. Nustatyta, kad per dvi 
savaites implante pradeda naujai formuotis 
kaulas.  Taikant skenuojamosios elektroninės 
mikroskopijos ir mikrokompiuterinės tomo-
grafijos metodus, buvo tiriama celiuliozės ir 
celiuliozės / hidroksiapatito karkasų morfolo-
gija. Nustatyta, kad celiuliozės / nanohidrok-

Buvo kuriami, sintetinami ir kartu su par-
tneriais iš Lietuvos ir užsienio tiriami mažo 
jonizacijos potencialo ir didelio teigiamo krū-
vininkų judrio organiniai puslaidininkiai, skirti 

Vykdant naujų fotochrominių junginių paieš-
ką, sintezę ir tyrimus buvo susintetinti indo-
lino 3,4-dihidrospiropiranai, turintys N-hi-
droksietilpakaitą. Naudojantis Suzuki reakcija 
buvo susintetinti ir ištirti indolino 3,4-dihidros-
piropiranų, turinčių fenilpakaitų indolo žiede, 
dariniai. Susintetinti tiksliniai junginiai pasi-
žymi fotochromizmu. Be to, buvo vykdomi 
kitos klasės fotochromų, 2-nitroindolo[2,1-b]
[1,3]benzoksazinų, struktūros modifikavimo 
darbai siekiant ištirti, ar galima įjungti alkili-

siapatito kompozitai pasižymi nedideliu cito-
toksiškumu, matyt, dėl nanodalelių gebėjimo 
prasiskverbti pro ląstelės membraną.  Buvo ti-
riamas ir probiotinių bakterijų kapsuliavimas, 
taip pat galimybė panaudoti jas kosmetikos 
preparatuose. Nustatyta, kad kapsuliuotos 
bakterijos yra gerokai gyvybingesnės kosme-
tikos preparatų komponentų (paviršinio akty-
vumo medžiagų, konservantų, putų stabiliza-
torių) tirpaluose nei nekapsuliuotos.

perovskitiniams fotovoltiniams elementams, 
be to, buvo atliekama azodažiklių ir junginių, 
pasižyminčių uždelstąja fluorescencija, sinte-
zė ir tyrimai.

nį pakaitą į oksazino žiede esančią metileninę 
grupę. Buvo susintetinti nauji 12-metil-2-ni-
troindolo[2,1-b][1,3]benzoksazinai, nustatyta, 
kad susidaro tik vienas diastereomeras. Nau-
dojantis lazerine žybsnio fotolizės sistema 
buvo nustatytos fotochrominių junginių cha-
rakteristikos. Sužadinus šiuos junginius 355 
nm elektromagnetine spinduliuote įvyksta 
hidrinto pirano žiedo deciklizacija ir susida-
ro spalvotasis 4-nitrofenoliato chromoforas. 
Susintetintų naujų fotochromų spalvotosios 

Celiuliozės ir kitų darinių taikymas biomedicinoje
Tyrėjai: dr. O. Baniukaitienė, prof. J. Liesienė, doktorantės S. Kiseliovienė (Gustaitė) ir  
A. Palavenienė.

Organinių fotopuslaidininkių sintezė ir tyrimai
Tyrėjai: prof. V. Getautis, vyresn. m. d. M. Daškevičienė, vyresn. m. d. T. Malinauskas,  
dr. G. Bubnienė, dr. B. Barvainienė, dokt. I. Petrikytė, dokt. T. Braukyla.

Naujų fotochrominių junginių paieška, sintezė ir tyrimai, fluorescuojančiųjų 
žymeklių paieška
Tyrėjai: prof. A. Šačkus, prof. V. Martynaitis, vyresn. m. d. S. Krikštolaitytė,  
dokt. G. Ragaitė, dokt. M. Dagilienė, dokt. Ž. Žukauskaitė.
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Pasinaudojus N-aril-N-tiokarbamoil-be-
ta-alaninų, jų alfa ir beta metilanalogų bi-
nukleofilinėmis savybėmis įvairių cheminių 
transformacijų metu buvo susintetinti nekon-
densuotieji ir kondensuotieji funkcionalieji 
tiazolo dariniai, išlaikant molekulėje laisvą 
karboksialkilinę grupę. Buvo ištirtos dalies 
susintetintų junginių cheminės savybės ir da-
lies susintetintų junginių antibakterinis, rapsų 
augimą reguliuojantis aktyvumas.

Buvo tęsiama naujų junginių, turinčių du vie-
nodus ir skirtingus heterociklinius fragmen-
tus, sintezė. Naudojantis triazoltionų gebė-
jimu egzistuoti tion-tiolinėje pusiausvyroje, 
buvo tiriamos 5,5‘-[(fenilimino)dietan-2,1-diil]
bis(4-fenil-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tio-
nų) alkilinimo alkilhalogenidais bei fenacilha-
logenidais reakcijos ir gauti pakeistieji sulfa-
nildariniai. 

Buvo susintetinti nauji aromatiniame žie-
de chlorą ir fluorą turintys 2-{2-[1-pa-
keisti fenil-5-oksopirolidin-3-il]-1H-ben-
zimidazol-1-il}acetohidrazidai, ištirta jų 
kondensacija su alifatiniais bei aromatiniais 
karboniliniais junginiais ir gauti necikliniai ir 
heterocikliniai junginiai. Hidrolizuojant 1,4-di-
pakeistus 2-pirolidinonus, susintetintos N-pa-
keistos �-aminorūgštys, savo struktūroje 
turinčios benzimidazolo fragmentų, ištirtos jų 
cheminės savybės. Remiantis tyrimų duome-
nimis nustatyta antibakterinio ir antioksidaci-
nio aktyvumo priklausomybė nuo susintetintų 
junginių struktūros. Tai įgalina vykdyti kryptin-
gą antibakterinių ir antioksidacinių medžiagų 
sintezę.

Heterociklinių junginių sintezė N-pakeistųjų aminorūgščių pagrindu
Tyrėjai: prof. Z. J. Beresnevičius, prof. V. Mickevičius, doc. K. Rutkauskas,  
m. d. I. Tumosienė, doc. B. Sapijanskaitė, doc. I. Jonuškienė, j. m. d. R. Vaickelionienė,  
j. m. d. dr. K. Anusevičius, doktorantai R. Gustevičiūtė ir I. Parašotas. 

formos gyvavimo trukmė siekia 20–50 ns, ir 
tai vieni iš sparčiausių fotochrominių junginių. 

Tęsiant tai, kas pradėta 2013 m., buvo išplės-
ti indolino spirochromanų analogų sintezės 
darbai, kaip pradines naudojant 3H-indolo 
metilenines bazes, turinčias N-(2-cianben-
zilo) pakaitą. Per 2014 m. buvo optimizuota 
N-(2-cianobenzil)-3H-indolo druskų sintezė ir 
pagaminti nauji junginiai, kurie bus naudojami 
metileninėms bazėms gauti.

Pradėti tyrinėti nauji junginiai, kurie pasi-
žymėtų fluorescencija ir galėtų būti taikomi 
biojutikliai. Atlikus 5-bromindolo alkilinimą 
bei jungimą su akrilamidu, gautas spiroindo-

lo piperidinonas. Naudojantis šiuo junginiu 
optimizuotos Suzuki ir Miyauros kryžminio 
jungimo reakcijų sąlygos  ir įvykdytos reak-
cijos su įvairiomis arilborono rūgštimis. Buvo 
atliktas ir geriausia fluorescencija pasižymin-
čių 5-arilspiroindolo darinių Pd/C katalizuo-
jamas redukcinis žiedo atidarymas, tolesnė 
jų redukcija ir hidrolizė. Išskirti atitinkami in-
dolo dariniai, turintys 2-(3-karbamoilpropil)-, 
2-[3-(etoksikarbonil)propil]- ir 2-(4-amino-
butil)- šonines grandines, ir atlikti UV ir fluo-
rescencijos matavimai. Susitarta produktus 
pabandyti panaudoti biologiniams dumblių 
tyrimams Gento universitete (Belgija).
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Buvo vykdoma polietileno, polipropileno, 
plastikų mišinių ir nudėvėtų padangų gumos 
terminė bei katalizinė destrukcija esant kinta-
miems proceso parametrams, be to, analizuo-

Darbai vykdomi šiose srityse:

 _ vienbazių kalcio hidrosilikatų sintezė ir tai-
kymas inovatyviose technologijose;

 _ alternatyvių rišamųjų medžiagų iš α-C2S hi-
drato kūrimas;

 _ filosilikatų grupės mineralų, kurių valdoma 
cheminė sudėtis ir kristalų gardelės para-
metrai, sintezė; 

 _ dvigubųjų sluoksninių hidroksidų nanodari-
nių sintezė ir taikymas katalizės procesuose.

Buvo ištirti α-C2SH hidroterminės sinte-
zės sočiųjų vandens garų aplinkoje (4–72 h; 
200 °C) parametrai nemaišomose sistemose 
iš stechiometrinės ir nestechiometrinės su-
dėties (molinis santykis CaO/SiO2 = 2,0, 1,5 ir 
1,75) CaO ir SiO2•nH2O mišinių ir išanalizuota 
tarpinių junginių susidarymo seka. Nustatyta, 
kad mišiniuose su CaO/SiO2 = 2,0 šį junginį 
sintetinti 150 °C temperatūroje yra neefekty-
vu, o po 16 h hidroterminio apdorojimo 200 °C 
temperatūroje  jau ima produktuose vyrauti 
junginys α-C2SH. Nestechiometriniuose mi-
šiniuose yra taip: 4 h izoterminio išlaikymo 
200 °C temperatūroje metu nemaišomoje 
CaO–SiO2•nH2O–H2O suspensijoje, kai pradi-
nio mišinio molinis santykis (CaO/SiO2) lygus 
1,5, kartu su α-C2SH susidaro kalcio hidrosi-
likatai – C-S-H(II) ir mažo bazingumo pusiau 
kristalinis C-S-H(I). Pastebėta, kad po 24 h hi-

jami surinkti konversijos produktai, gerinama 
jų kokybė, ieškoma racionalaus jų panaudoji-
mo sričių.

droterminio apdorojimo 200 °C temperatūroje 
prasideda α-C2SH rekristalizacijos į kilchoani-
tą procesas. Nustatyta, kad sunkiųjų metalų 
jonai (Cd2+, Zn2+ jonai ir kt.) ir hidroterminės 
sintezės parametrai turi įtakos filosilikatų 
grupės junginių kristalizacijos procesams. Iš-
tirta, kad ZnO įsiterpdamas į sintezės produktų 
struktūrą per 8 izoterminio išlaikymo valan-
das paskatina tiek Z-fazės (4 h), tiek girolito 
(24 h) susidarymą. CuO patvarumas girolito 
grupės junginių kristalizacijos procesuose turi 
įtakos pradinių komponentų moliniam santy-
kiui. Tačiau, nepriklausomai nuo mišinio su-
dėties, sintezės produktuose po 48 h susidaro 
pagrindinis filosilikatų grupės junginys – giro-
litas. Keičiant modifikuotų hidrotalcitų chemi-
nę sudėtį galima kontroliuoti mišriųjų metalų 
oksidų ir jų nanodarinių kietafazio sukepimo 
sąlygas ir produktų paviršiaus mikrostruktū-
ros parametrus. Hidroterminės sintezės metu 
į hidrotalcitą įsiterpę Na+ ar K+ jonai suma-
žina 900 °C temperatūroje per 1 h susidariu-
sių mišriųjų metalų oksidų savitąjį paviršiaus 
plotą bei suminį porų tūrį, atitinkamai nuo 
74,8 iki 19,5 ar 40,5 m2/g bei nuo 228 iki 29 ar  
63 mm3/g. Be to, didinant kietafazio sukepi-
mo temperatūrą nuo 900 °C iki 1000 °C ir (ar) 
ilginant trukmę iki 24 h, degimo produktuose 
susidariusių mišriųjų metalų oksidų kristalų 
struktūros tvarkumas padidėja 2 kartus.

Organinių atliekų perdirbimas į energetinius produktus
Tyrėjai: doc. L. Miknius, dokt. A. Jonušas, dokt. R. Butkutė.

Kalcio hidrosilikatų sintezė, savybės ir naudojimas
Tyrėjai: prof. R. Šiaučiūnas, prof. K. Baltakys, doc. E. Prichockienė, lekt. A. Eisinas, lekt.  
A. Bankauskaitė, dokt. R. Gendvilas, dokt. M. Baltakys, dokt. A. Iljina, dokt. S. Zadavičiūtė.
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Darbai vykdomi šiose srityse: 

 _ technogeninių sulfatinių žaliavų tyrimas 
ir panaudojimas gipsinėms rišamosioms 
medžiagoms gauti; 

Darbai vykdomi šiose srityse: 

 _ priedų įtakos portlandcemenčio hidrataci-
jos ir korozijos procesams tyrimas; 

 _ dirbtinių pucolanų iš pramoninių žaliavų 
sintezė ir taikymas cementuose; 

 _ specialiųjų cementų iš vietinių žaliavų gavi-
mas ir savybių tyrimas; 

 _ biokuro deginimo metu susidarančių pe-
lenų įtakos portlandcemenčio hidratacijos 
procesams tyrimas;

 _ sunkiųjų metalų imobilizavimas į kalcio 
hidrosilikatus ir jų utilizavimas cementinia-
me akmenyje.

Buvo išnagrinėtos kompozicinių cementų su 
opokos ir šlako priedais savybės, pasiūlyti ga-
limi taikymo būdai. Nustatyta, kad 700 oC tem-
peratūroje susintetinti dirbtiniai pucolaniniai 
priedai, kurių sudėtyje yra silikagelio, klinties 
ir molio, daro įtaką cemento hidratacijai ir kie-
tėjimui; pasiūlyta šių priedų gamybos techno-
logija. Buvo ištirta karbonatinių pucolaninių 
priedų įtaka cemento atsparumui sulfatinei 
ir chloridinei korozijai žemoje (4 oC) tempe-
ratūroje, apibūdinti iš Estijos skalūnų pelenų 
(gamybos atlieka) ir vietinės žaliavos – opo-
kos – gautos rišamosios medžiagos hidrata-
cijos ypatumai.

Buvo nustatomos grikių lukštų atliekos (kaip 
betono užpildo) ir opokos panaudojimo len-

 _ mineralinės sudėties įtaka keraminių dirbi-
nių spalvai ir fizinėms mechaninėms savy-
bėms; 

gvojo betono gamybai galimybės, tiriami gri-
kių lukštų ekstraktai, kuriuose vyrauja įvairūs 
polisacharidai, ir poveikis cemento tešlos ir 
tešlos, kurioje dalis cemento (33 % ir 50 %) 
pakeista natūraliu pucolanu (opoka), rišimuisi 
ir kietėjimui. Nustatyta, kad grikių lukštų eks-
traktas stipriai modifikuoja ir stabdo cemento 
mineralų hidrataciją, o dalies cemento pakei-
timas opoka eliminuoja ekstrakto poveikį. Gri-
kių lukštų betono savybės yra geresnės, kai ri-
šamoji medžiaga ne grynas portlandcementis, 
bet mišinys, kuriame 33 % cemento pakeista 
opoka. Remiantis tyrimais galima teigti, kad 
grikių lukštai yra tinkamas užpildas lengvojo 
betono, plokščių ir sienų blokelių gamybai.

Buvo nustatyta tribocheminiu būdu aktyvintų 
biokuro deginimo metu susidarančių lakiųjų 
pelenų priedo įtaka betono bandinių atsparu-
mui šarminei korozijai. 

Buvo ištirta girolito su įsiterpusiais Cd2+ jonais 
utilizavimo galimybė hidrosilikatiniame nano-
cemente. Cemento hidratacijos metu girolitas, 
užterštas Cd2+ jonais, išlaikė labai geras ad-
sorbcines savybes šarminių ir šarminių žemių 
metalų jonų, kurie įsiskverbė į girolito struk-
tūrą, atžvilgiu. Smulkiai sumaltas hidrosilika-
tinis nanocementas rišasi gerokai greičiau nei 
portlandcementis (rišimosi pradžia – 17 min., 
pabaiga – 36 min.). Kuo smulkiau sumalta me-
džiaga, tuo didesnis bandinių stipris gniuždant.

Cementų sintezė ir hidratacijos procesų, struktūros ir savybių tyrimai
Tyrėjai: prof. R. Kaminskas, prof. K. Baltakys, doc. G. Vaickelionis, doc. I. Barauskas,  
m. d. R. Kubiliūtė, dokt. V. Česnauskas, dokt. J. Donelienė.

Gamtinių išteklių bei technogeninių produktų tyrimas ir naudojimo  
technologijos
Tyrėjai: doc. Z. Valančius, doc. A. Kantautas, doc. V. Valančienė, lekt. N. Kybartienė. 
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 _ išdegančių organinių atliekų panaudojimas 
poringos statybinės keramikos gamyboje; 

 _ agresyvių pramonės atliekų utilizavimas si-
likatiniuose dirbiniuose;

 _ F jonų judrio sumažinimas technogeninia-
me silikagelyje statinėmis ir dinaminėmis 
sąlygomis.

Buvo tiriama dihidračio gipso dehidratacija 
mikrobangomis. Tyrimais buvo nustatyti opti-
malūs tokio dehidratavimo parametrai ir kaip 
jie priklauso nuo pradinės žaliavos. Kaip pra-
dinė žaliava buvo naudojamas ir sukamuoju 
magnetiniu lauku apdorotas fosfogipsas. Taip 
apdorojus gerokai sumažėja fosfatinių prie-
maišų kiekis ir gautą žaliavą galima naudoti 
gipsinių rišamųjų medžiagų gamybai be papil-
domo apdorojimo.

Be to, buvo tiriamas dūmų gipsas, siekiant 
jį panaudoti anhidritinio cemento gamybai. 
Dūmų gipsas buvo degamas 500–900 °C 
temperatūroje. Kadangi anhidritas lėtai ri-
šasi ir hidratuojasi, jo hidratacijai sužadinti 
buvo naudojami tirpūs (Na2SO4, KAl(SO4)2 ir 
Fe2SO4•7H2O) ar netirpūs (stiklas ir žemakros-
nių dulkės) aktyvikliai. Bandinių savybės buvo  
tiriamos įvairiais metodais. Tyrimo rezulta-
tai parodė, kad anhidritinio cemento savybės 
priklauso nuo degimo temperatūros, naudo-
jamo priedo ir jo kiekio. Geriausiomis fiziki-
nėmis-mechaninėmis savybėmis pasižymėjo 
anhidritinis cementas, gautas 800 °C tempe-
ratūroje išdegus dūmų gipsą su 1 % Na(SO4)2 
priedu ir 800 °C temperatūroje išdegus dūmų 
gipsą su 5 % malto stiklo priedu. 

Buvo ištirta modifikuotos naftos krekingo 
atliekos įtaka portlandcemenčio tešlos, skie-

dinių ir betono bandinių mechaninėms ir sti-
prumo savybėms. Nustatyta, kad po 28 parų 
hidratacijos cementinio akmens didžiausią 
stiprį gniuždant turėjo bandiniai su 10 % ap-
dorotos vandenilio peroksidu atliekos priedo 
kiekiu. Stiprio gniuždant padidėjimas viduti-
niškai 35 %, palyginti su etaloninių bandinių, 
yra grindžiamas pucolaninėmis reakcijomis 
su portlanditu.

Tyrimų metu nustatyta, kad fosfatavimo atlie-
kos, susidarančios metalo paviršiaus apdoro-
jimo metu, mažina keraminės šukės iš Rokų 
molio tankį (įtaką daro atliekose esančios or-
ganinės medžiagos), ji įgeria daugiau vandens 
ir jos stipris gniuždant mažėja. Didinant degi-
mo temperatūrą keraminė šukė su minėtais 
priedais sukepa vis geriau. Reikia pažymėti, 
kad fosfatavimo atlieka, gauta iš metalo pa-
ruošimo įmonės UAB „Elameta“ (Utena), dėl 
didelio geležies kiekio jos sudėtyje keraminę 
šukę dažo intensyvia rudai raudona spalva.

Kaip rodo tyrimai, statinėmis sąlygomis iš si-
likagelio įmanoma pašalinti tik 6–7 % F jonų. 
Be to, vandens ir kietų (V/K) medžiagų san-
tykis turi įtakos AlF3•3H2O stabilumui, nes šis 
junginys suyra, kai V/K = 500. CaO priedas turi 
teigiamos įtakos AlF3•3H2O suardymui ir CaF2 
susidarymui, tačiau dalis fluoro jonų vis tiek 
lieka vandeninėje terpėje. 

Buvo apibūdinti vienbazių kalcio hidrosilikatų 
kristalizacijos ypatumai grynuose CaO ir SiO2 
bei AlF3 gamybos atliekos silikagelio miši-
niuose. Nustatyta, kad AlF3 gamybos atlieka 
silikagelis keičia kalcio hidrosilikatų susidary-
mo mechanizmą, taip pat įrodyta, jog sintezės 
metu F jonai sujungiami į stabilų junginį ir ne-
paleidžiami į skystąją terpę.
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Aplinkos ir patalpų oro teršalų emisijų tyrimai ir emisijų mažinimas
Tyrėjai: doc. D. Martuzevičius, prof. L. Kliučininkas, doc. V. Kaunelienė,  
lekt. I. Stasiulaitienė, dokt. E. Krugly, dokt.  T. Prasauskas, dokt. J. Matulevičius,  
dokt. D. Čiužas, dokt. R. Sidaravičiūtė.

Vandenvalos procesų ir technologijų vystymas
Tyrėjai: doc. V. Račys, doc. D. Jankūnaitė, lekt. I. Radžiūnienė, dokt. E. Krugly,  
dokt. M. Tichonovas, dokt. V. Abromaitis.

Tyrimu buvo siekiama nustatyti patalpų oro 
kokybę renovuojamuose daugiabučiuose, to-
dėl buvo renkami dujinių teršalų (CO2, CO, NO2, 
BTEX, HCOH, PAA), kietųjų dalelių (KD2,5, KD10), 
taip pat tiriamų pastatų fiziniai ir mikroklima-
to parametrai – ventiliacijos efektyvumas, oro 
ir atitvarų paviršiaus temperatūra ir drėgmė. 
Matavimais buvo siekiama nustatyti pastatų 
renovavimo įtaką oro kokybei patalpose. Buvo 
atlikti patalpų oro taršos šaltinių apibūdinimo 
tyrimai (projektas IAQSmart). Pagal projektą 
„Biomasspoll“ šio tipo matavimai buvo pa-
rengti atlikti gyvenamųjų namų kvartaluose, 
siekiant nustatyti kieto kuro deginimo poveikį 
žmogaus ekspozicijai degimo teršalams. 

DBD plazmos panaudojimo stabilių vandens 
teršalų kenksmingumui pašalinti tematika 
apima darniosios raidos ekologinius aspektus 
dėl galimybės mažinti aplinkos taršą ypač pa-
vojingais stabiliais organiniais junginiais ir jų 
produktais. Ekonominis šio darbo darniosios 
raidos aspektas susijęs su pramonės aplinko-
sauginių problemų pašalinimu. 

Biosorbcijos technologijos tobulinimo siekiant 
iš vandens šalinti problemines medžiagas te-

Buvo atliekami oro teršalų nustatymo meto-
dų ir mažinimo priemonių taikymo ir plėtros 
tyrimai. Jų metu buvo siekiama optimizuoti 
policiklinių aromatinių angliavandenilių ėmi-
nių rinkimo, ekstrakcijos ir instrumentinės 
analizės metodus. 

Buvo tęsiami nanopluoštų taikymo filtracijos 
procesuose tyrimai, taip pat atliekami nano-
pluoštų formavimo iš skirtingų polimerų ir 
tirpiklių derinių tyrimai, nagrinėjama polime-
ro koncentracijos, tirpiklių sistemos sudėties 
ir elektrinio verpimo parametrų įtaka nano-
pluošto formavimuisi. Buvo atlikti lyginamieji 
nanopluoštų iš skirtingų polimerų filtracinių 
savybių tyrimai.

matika apima darniosios raidos ekologinius 
aspektus dėl galimybės mažinti aplinkos taršą 
ypač pavojingais stabiliais organiniais jungi-
niais ir jų produktais. Aplinkos taršos mažini-
mo panaudotais sorbentais dėl jų savaiminės 
biologinės regeneracijos darbo ekonominis 
darniosios raidos aspektas susijęs su pramo-
nės aplinkosauginių problemų pašalinimu.



62

K a u n o 
t e c h n o l o g i j o s 
u n i v e r s i t e t a s

C h e m i n ė s 
t e c h n o l o g i j o s 
f a k u l t e t a s

m o k s l i n i ų 
t y r i m ų 
a t a s k a i t a

2 0 1 4

Komunalinių ir pavojingų atliekų tvarkymas
Tyrėjai: prof. G. Denafas, dokt. A. Minikauskas, dokt. A. Bučinskas, dokt. A. Karpušenkaitė, 
magistrantai P. Žvirblis, A. Kiaulytė, J. Mickevičiūtė, V. Blažaitytė ir V. Daugėlaitė.

Pereinamųjų metalų ir jų oksidų daugiakomponenčių sistemų sintezė,  
fizikinės-cheminės savybės ir naudojimas
Tyrėjai: prof. S. Kitrys, prof. E. Valatka, doc. G. Dabrilaitė-Kudžmienė, doc. N. Dukštienė, 
lekt. A. Jaskūnas, lekt. D. Sinkevičiūtė, doktorantai A. Urbutis, I. Barauskienė,  
S. Ostachavičiūtė ir A. Šulčiūtė.

Specialiųjų trąšų gavimas, savybės ir naudojimas
Tyrėjai: doc. R. Šlinkšienė, doc. R. Paleckienė, dokt. K. Jančaitienė.

Pavojingų atliekų tvarkymo technologijų sri-
tyje buvo baigti fosfatavimo liekanų stabili-
zavimo silikatinėse matricose tyrimai, kurie 
leidžia sumažinti sunkiųjų metalų emisijas į 
aplinką. 

Tęsiant kompaktinių liuminescencinių lempų 
cheminio kenksmingumo pašalinimo galimy-
bių tyrimus, daugiausia dėmesio dabartiniu 
metu skiriama jų morfologinei sudėčiai ir sun-
kiųjų metalų (ne tik gyvsidabrio) kiekiams jose. 

Pradėtas kurti medicininių atliekų susidary-
mo prognostinis modelis, kuriame derinami 
daugialypės linijinės regresijos ir dirbtinių 
neuronų tinklo metodai, taip pat konceptua-
lusis modelis, tinkamas sąvartynų kasybos 
ir tolesnio panaudojimo techniniam, ekono-
miniam ir aplinkosauginiam vertinimui. Kaip 

CO2 chemosorbcijos lantano turinčiais adsor-
bentais tyrimais buvo nustatyti CO2 chemo-
sorbcijos pusiausvirieji rodikliai naudojant 
[Ca, Mg, Al](OH)y adsorbentus su įterptu La2O3 
priedu. Buvo pagaminti kompozitiniai TiO2 ir 
WO3 katalizatoriai, ištirta jų struktūra ir foto-

NPK trąšų gamybai buvo naudojamos ne-
tradicinės žaliavos, kurios yra kitų gamybos 

tyrimų objektai pasirinkti Alytaus regioninio 
sąvartyno 1-oji sekcija ir statybinių medžiagų 
sąvartynas Vilniuje. Iš abiejų sąvartynų ban-
domosios kasybos būdu paimti mėginiai ir 
ištirta atliekų granuliometrinė ir morfologinė 
sudėtis, pradėta tirti frakcijų cheminė sudėtis. 
Siekiant detaliau įvertinti tinkamų perdirbti ir 
energijai gaminti medžiagų potencialą Alytaus 
regioniniame sąvartyne, buvo atliktos atbuli-
nės jame anksčiau pašalintų atliekų progno-
zės, kartu įvertinant ir atskirų frakcijų suirimo 
laipsnį, tokiu būdu iš esmės sukuriant atbu-
linės prognozės sąvartynų sudėčiai nustatyti 
metodiką. Buvo atlikti pradiniai skaičiavimai 
atsinaujinančių energijos šaltinių (Saulės mo-
dulių, vėjo jėgainių ir energetinių plantacijų) 
potencialui iškasinėtuose sąvartynuose nu-
statyti.

elektrokatalizinis aktyvumas vandeniniuose 
tirpaluose, elektrocheminiu metodu sudary-
tos kobalto hidroksido dangos ant įvairių ne-
rūdijančiojo plieno substratų ir įvertintos jų 
elektrocheminės savybės.

šakų tarpiniai produktai arba atliekos. Buvo 
įvertintos įvairių cheminių medžiagų, kurios 
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Metalų chalkogenidų sluoksnių ant dielektrikų tyrimas
Tyrėjai: prof. I. Ancutienė, doc. R. Ivanauskas, doc. V. Krylova, doc. S. Grevys,  
doc. E. Paluckienė, lekt. R. Alaburdaitė, doc. N. Kreivėnienė, doc. N. Petrašauskienė,  
lekt. S. Žalenkienė, lekt. S. Stokienė, doktorantai A. Ivanauskas ir L. Samardokas

Elektrocheminių energijos kaupiklių elektrodų modifikavimas
Tyrėjai: prof. A. Šulčius, doc. E. Griškonis, doktorantės N. Žmuidzinavičienė ir  
B. Macijauskienė.

Buvo tiriami vario sulfidų, sidabro sulfidų ir 
selenidų, talio selenidų, kadmio chalkogenidų 
sluoksniai, sudaryti stiklo, polipropeno ar po-
liamido paviršiuje, analizuojamas sluoksnių 

Buvo atlikti grafito pluošto elektrodo (GPE) 
paviršiaus vilgumo padidinimo supaprastinto 
būdo parinkimo ir taikymo tyrimai, parinkti 
kai kurie organiniai tirpikliai ir nustatytos jų 
vandeninių tirpalų optimalios (mažiausios pa-
kankamos) koncentracijos, kurioms esant yra 
efektyviai vilgomas (drėkinamas) GPE. 

Buvo ištirta skirtingų hidrodinaminių sąlygų 
(elektrolito intensyvaus maišymo, veikimo ul-
tragarsu, priverstinio pratekėjimo) įtaka toly-
giam aktyvių medžiagų pasiskirstymui visame 
akyto GPE tūryje, modifikuojant jį kai kuriais 
metalais (Co, Ni, Co-Ni lydiniu) besrovio nu-
sodinimo būdu. Modifikavimo proceso ener-

formavimosi mechanizmas, jų morfologija, 
cheminė ir fazinė sudėtis, sintezės sąlygų įta-
ka sluoksnių fazinei sudėčiai, kristalinei san-
darai ir optinėms savybėms.

getinėms sąnaudoms sumažinti buvo parinkti 
Ni, Co ir Co-Ni besrovio nusodinimo, esant 
kambario temperatūrai, elektrolitai, kuriuose 
kompleksodariai yra natrio pirofosfatas arba 
natrio tripolifosfatas. Skirtingų hidrodinaminių 
sąlygų įtaka buvo palyginta, jų pranašumai ir 
trūkumai išaiškinti tiriant grafito pluošto ban-
dinio išorines ir vidines dalis skenuojamosios 
elektroninės mikroskopijos, rentgeno spin-
dulių energijos dispersijos spektroskopijos ir 
rentgenofazinės analizės metodais. Elektrinių 
savybių pokyčiai buvo nustatyti atlikus GPE 
savitosios elektrinės varžos matavimus.

gali būti naudojamos kaip azoto ir kalio šal-
tinis trąšose, fizikinės ir cheminės savybės, 
tarpusavio suderinamumas, pateiktos birių-
jų granuliuotų NPK trąšų gavimo prielaidos. 
Tyrimų rezultatai leidžia išplėsti gaminamų 
NPK trąšų asortimentą  ir racionaliai panau-

doti atliekines žaliavas. Be to, buvo tęsiami  
reguliuojamo veikimo trąšų tyrimai, siekiant 
nustatyti ir įvertinti jų savybes bei naudojimo 
galimybes. Buvo atlikti bioskalia danga dengtų 
trąšų tirpumo tyrimai, sukurtos reguliuojamo 
tirpumo trąšų gamybos prielaidos.
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mtep projektai

Ekologiškai švaresnių odų išdirbimo technologijų kūrimas
Tyrėjai: dr. J. Širvaitytė, dr. K. Beleška, prof . V. Valeika.

Buvo tiriamas trumpalaikis odų konservavi-
mo naudojant vakuumą ir žemą temperatūrą 
(4 ºC) būdas. Buvo ištirtos konservuotų odų 
savybių ir struktūros priklausomybės nuo 
laikymo trukmės, nustatyti chrominto pusga-
minio, išdirbto iš vakuumu konservuotų odų, 
kokybiniai rodikliai ir prieita prie išvados, kad 
vakuumu konservuotos odos tinkamos išdirb-
ti šikšnas avalynės viršui.

Tiriant odų išdirbimą, kai naudojamas natrio 
aliuminatas ar natrio metasilikatas, buvo 
sukurta odų plikinimo nesuardant plaukų ir 
vietoje kalcio hidroksido naudojant natrio me-
tasilikatą metodika. Natrio aliuminato panau-
dojimo odoms išdirbti tyrimai tęsiami.

1  Tarptautiniai

 _ 7-osios bendrosios programos projektas 
Nr. 613589 „Pieno pramonės perorgani-
zavimas tvariam pieno perdirbimo proce-
sui / Re-design of the dairy industry for 
sustainable milk processing“ (SUSMILK). 
KTU dalies vadovė – prof. G. Juodeikienė, 
FRAMEWORK, 2013–2016. Rengiant bendrą 
biodujų gamybos iš pieno pramonės nuo-
tekų ir nuoplovų koncepciją, buvo atlikti 
pieno pramonės vandens nuotekų (WW) 
panaudojimo bioenergijos gamybai gali-
mybių tyrimai. Biodujos buvo gaminamos 
taikant vienos pakopos (metanogenezę) 
ir dviejų pakopų (acetogenezę ir metano-
genezę) gamybos procesus. Naudojant II 
pakopų biodujų gamybos procesą, metano 
iš WW gauta iki 58–76 %. Be to, buvo tiria-
mos pieno pramonės nuotekų (WW) ir CIP 
nuoplovų, taip pat antrinių pieno pramonės 
produktų (sūrinių išrūgų ir permiato) per-
dirbimo į organines rūgštis (acto rūgštį ir 
pieno rūgšties stereoizomerus) ir bioeta-
nolį galimybės. Organinių rūgščių gamy-
bai buvo išbandytos įvairios pieno rūgšties 

bakterijos (Lactobacillus sakei, Pediococ-
cus acidilactici, Pediococcus pentosaceus, 
L. bulgaricus). 

 _ EUREKA ITEA2 projektas Nr. 09041 „Akus-
tinių bangų pritaikymas poringų maisto 
ir ne maisto sistemų kokybės ir saugos 
analizei / Acoustic wave application for 
the analysis of the quality and safety 
of porous food and non-food matrices“ 
(ACOUSTICS). Projekto koordinatorė ir 
KTU dalies vadovė − prof. G. Juodeikienė, 
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 
(MITA), 2011–2014. Buvo sukurtas ir išban-
dytas akustinis spartusis metodas  DON 
aptikti kviečiuose. Geriausia koreliacija 
tarp DON koncentracijos, įvertintos ELISA 
metodu, ir akustinės technikos rodmenų  
(koreliacijos koeficientas 0,9875, pasikar-
tojamumo koeficiento variacija 2,1–9,1 %) 
nustatyta 32,2 kHz dažnyje ir šie rezultatai 
pranoksta akustiniu spektrometru (proto-
tipu) gautus rodmenis. Garso absorbcija 
priklauso nuo grūdų dydžio ir drėgnio, taigi 
akustinę techniką rekomeduotina naudoti 
grūdų derliaus nuėmimo metu, kai augi-
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nami vieno genotipo ir tos pačios morfo-
logijos bei vienodo drėgnio grūdai. Tyrimo 
rezultatai rodo, kad akustinė technologija 
leidžia vykdyti DON stebėseną kviečiuose, 
nes grūdų  analizė gali būti daugiasluoknė. 

 _ EUREKA ITEA2 projektas Nr. 11005 „Em-
fatiniai produktai / Emphatic products“ 
(EMPATHIC). KTU dalies  vadovė – prof. G. 
Juodeikienė, Mokslo, inovacijų ir technolo-
gijų agentūra (MITA), 2012–2015. Remiantis 
parengtais situacijų scenarijais, buvo įver-
tinta įvairių kepinių ir cukrinės konditerijos 
savybių, taip pat rinkodaros atributų svarba 
vartotojams; didinant analizės tikslumą, 
buvo  interpretuojama informacija siejant 
ją su identifikuotomis emocijomis, kurios 
išsiaiškintos stebint dalyvių veido išraiškas 
(taikant veido išraiškų atpažinimo Noldus 
FaceReader technologiją); domėtasi var-
totojų požiūriu į maisto produktus ir elg-
senos ketinimais; atlikta maisto produktų 
savybių ir rinkodaros atributų priimtinumo 
vartotojams, jų požiūrio, elgsenos ketini-
mų ir emocijų sąsajų analizė. Inovatyvūs 
tyrimai buvo atliekami kartu su Vilniaus 
universitetu (VU), kuriant modulį Emofo-
od Voice Emotions, kuris leidžia vertinti 
ryšį tarp realių vartotojų emocijų ir garso 
išraiškų. Buvo patobulinta ir patikrinta pa-
rametrų skaičiavimo metodika. Kaip vieną 
iš inovatyvių rezultatų galima paminėti tai, 
kad naudojantis atnaujinta metodika pavy-
ko garso emocijas atpažinti beveik 100 %, 
vertinant emocinės standartinės Berlyno 
emocijų duomenų bazės įrašus.

 _ 7-osios bendrosios programos projektas 
Nr. FP7-NMP-2013604032 „Superstruktū-
ros hibridiniai saulės elementai (MESO)“. 
Vadovas – prof. V. Getautis. Finansavimo 
šaltinis – 7-oji bendroji programa. Tru-
kmė – 2013–2016 m. Ataskaitiniu laiko-
tarpiu buvo sukurta nauja skyles transpor-
tuojančių puslaidininkių klasė. Jų pagrindu 
sukonstruotų mezo-superstruktūros hibri-
dinių saulės elementų našumas siekia 16 

proc. Kartu su projekto partneriais buvo 
užregistruotas išradimas Europos patentų 
biure.

 _ Visuotinės dotacijos projektas VP1-3.1-
ŠMM-07-K-01-078 „Dažiosios ir dau-
giafunkcės organinės medžiagos energi-
ją taupančioms technologijoms: sintezė, 
struktūra ir savybės (fotomolekulės)“. 
Vadovas – prof. V. Getautis. Trukmė – 2011-
04-11–2015-04-01. Bendra sutarties suma 
1600,0 tūkst. Lt. 

 _ „Pastatų energinio efektyvumo didinimo 
poveikis patalpų oro kokybei ir visuo-
menės sveikatai Europoje“ (INSULAtE). 
Projekto vadovas Lietuvoje – dr. D. Mar-
tuzevičius. Trukmė 2010-09-01–2015-08-
31. Finansavimo šaltiniai: ES LIFE+ fondas 
(50 % lėšų) ir Suomijos energetikos įmonės 
(likusi dalis lėšų). 2013 m. laikotarpiu pa-
talpų oro kokybė prieš pastatų atnaujinimo 
darbus buvo nustatyta 20-yje Kauno miesto 
daugiabučių (96 butuose). Čia buvo išma-
tuota aerozolio dalelių koncentracija vidaus 
ir išorės aplinkos ore, nustatyti indikatoriai, 
kuriais galima įvertinti daugiabučio pastato 
ir jo butų parametrus, taip pat nustatyta ir 
išanalizuota dujinių teršalų koncentracija.

 _ „Eureka“ SALTLESS LEATHER projektas Nr. 
E!5897 „Mažiau kenksmingų druskų rei-
kalaujanti odų išdirbimo technologija“, 
finansuojamas ESFA, vadovas dr. V. Valeika, 
kartu su Polimerų chemijos ir technologijos 
katedra. Trukmė 2011-09-01–2014-08-01. 
2014 metais buvo baigti tirti odų plikinimo ir 
dermos purenimo naudojant natrio metasili-
katą procesai. Tyrimais buvo nustatyta tokio 
plikinimo įtaka kitiems išdirbimo procesams 
ir sukurta nauja technologija. Ši technologija 
išbandyta gamyboje ir pateikta projekto par-
tneriui UAB „Odos gaminiai ir Ko“.

2  Nacionaliniai

 _ Nacionalinės mokslo programos „Sveikas 
ir saugus maistas“ projektas „Retesniųjų 
uoginių augalų bioaktyvių komponen-
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tų kitimas priklausomai nuo genotipo ir 
aplinkos“ (UOGBIOGENA). KTU dalies va-
dovas – P. R. Venskutonis, LMT, 2011–2014.  
Toliau buvo tiriamos naujo derliaus įvairių 
šilauogių (10 genotipų) ir putinų (11 geno-
tipų) veislių, auginamų ir tiriamų projekto 
partnerių eksperimentinėje bazėje, antiok-
sidacinės savybės ir fitocheminė sudėtis. 
Tirti buvo pasirinkti šių uoginių kultūrų vai-
siai ir lapai, surinkti skirtingais vegetacijos 
tarpsniais. Bioaktyvieji junginiai buvo išski-
riami įvairaus poliškumo tirpikliais, antiok-
sidacinės savybės vertinamos keliais me-
todais. Fitocheminė objektų sudėtis buvo 
nustatyta masių spektrometrijos metodais, 
identifikuoti įvairių klasių ir struktūrų jun-
giniai, taip pat nustatytos vertingiausios 
veislės pagal jų antioksidacines savybes ir 
fitocheminę sudėtį.

 _ Nacionalinės mokslo programos „Sveikas 
ir saugus maistas“ projektas „Nanokra-
kmolo ir gamtinių bioaktyvių medžiagų 
kompozicijos funkciniam maistui“ (NA-
NOKRAKMOLAS). KTU Maisto mokslo ir 
technologijos katedros dalies vadovas – P. 
R. Venskutonis, LMT, 2011–2015. Buvo at-
likti gamtinių biologiškai vertingų medžia-
gų (GMB) sandaros, terpės, jos pH įtakos 
medžiagos būsenai ir savybėms tyrimai; 
nanokrakmolo (NK) ir GMB kompleksų pa-
tvarumas buvo vertinamas dujų ir skysčių 
chromatografijos metodais. Be to, buvo 
atlikti oktenilsukcino rūgšties anhidridu ir 
propileno oksidu modifikuoto krakmolo 
darinių virškinamumo ir gebėjimo imobili-
zuoti kmynų eterinį aliejų tyrimai, įvertintas 
bulvių krakmolo natrio oktenilsukcinatų 
(B-OSA) ir hidroksipropilkrakmolo natrio 
oktenilsukcinatų (B-HP-OSA) virškinamu-
mas in vitro nustatant kiekviename virški-
nimo etape dekstrozės ekvivalentą, ištirti 
ir kiekybiškai nustatyti galutinių krakmolo 
virškinimo produktų – gliukozės ir malto-
zės – kiekiai skirtinguose virškinimo eta-
puose ultraefektyviosios skysčių chroma-

tografijos metodu. Buvo nustatyta bulvių 
krakmolo natrio oktenilsukcinatų (B-OSA) 
ir hidroksipropilkrakmolo natrio oktenil-
sukcinatų (B-HP-OSA) geba imobilizuoti 
kmynų eterinį aliejų (EA) ir ištirtas gautų 
mikrokapsuliuotų produktų stabilumas 8 
mėnesių saugojimo metu. Kmynų EA buvo 
įkapsuliuotas į B-OSA ir B-HP-OSA dari-
nių dangas ir įvertintas mikrokapsuliavimo 
proceso efektyvumas bei gautų produktų 
stabilumas. Buvo apibūdintas gautų skir-
tingų mikrokapsuliuotų kmynų EA miltelių 
produktų, ištirtų skenuojamosios elektro-
ninės mikroskopijos (SEM) metodu, topo-
nuotraukų išorinis struktūros vaizdas.

 _ Nacionalinės mokslo programos „Svei-
kas ir saugus maistas“ projektas „Uogų 
išspaudų biorafinavimas į funkciona-
liuosius komponentus aukšto slėgio 
ir fermentiniais metodais“ (UOGBIO-
RAF). Vadovas – P. R. Venskutonis, LMT, 
2014–2015.  Taikant beatliekio biorafinavi-
mo koncepciją, buvo kuriamos ir tiriamos 
inovatyvios kompleksinio pasirinktų uogų 
išspaudų perdirbimo į aukštos vertės funk-
cionaliuosius maisto ingredientus techno-
logijos. Buvo optimizuoti išspaudų ekstrak-
cijos ir frakcionavimo procesai virškriziniu 
anglies dvideginiu ir subkriziniu vandeniu 
(ar jo mišiniais su etanoliu ar kitais organi-
niais tirpikliais). Išspaudos buvo nuosekliai 
frakcionuojamos į lipofilišką frakciją virš-
kriziniu anglies dvideginiu ir polifenolinių 
junginių frakciją subkriziniu vandeniu bei 
jo mišiniais su organiniais tirpikliais. Sie-
kiant padidinti veikliųjų medžiagų išeigas, 
pakeisti kai kurias išspaudų sudėtines da-
lis į aukštesnės vertės funkcionaliuosius 
komponentus buvo taikomi fermentinio 
apdorojimo (aronijų išspaudų apdorojimo 
fermentu „Viscozyme“) metodai. Procesai 
buvo optimizuojami taikant matematinius 
metodus, gautų frakcijų sudėtis ir savybės 
analizuojamos ir įvertinamos šiuolaikiškais 
chromatografijos, masių spektrometrijos, 
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branduolių magnetinio rezonanso ir kitais 
metodais. Be to,  buvo išsamiai įvertintos 
gautų funkcionaliųjų komponentų antioksi-
dacinės savybės, šie  komponentai išban-
dyti įvairiose maistinėse matricose, įvertin-
ta jų įtaka įvairiems rodikliams, ypač – su 
jais pagamintų maisto produktų antioksi-
dacinėms savybėms.

 _ Nacionalinės mokslo programos „Sveikas 
ir saugus maistas“ projektas „Auginimo 
ir laikymo būdų bei technologijų įtaka 
sodininkystės ir daržininkystės produk-
tų kokybei“ (LAIKYMAS). KTU dalies va-
dovė – D. Leskauskaitė, LMT, 2010–2014. 
Kuriant valgomąsias plėveles, buvo ištirtas 
kompleksinis terminio ir fermentinio iš-
rūgų baltymų apdorojimo poveikis 7 % iš-
rūgų baltymų sistemai ir iš jos pagamintų 
valgomųjų plėvelių fizikinėms cheminėms 
savybėms. In vitro ir in vivo tyrimais įrody-
ta, kad valgomosios plėvelės ir dangos, pa-
gamintos iš išrūgų baltymų su funkciniais 
chitozano ir svarainių bei spanguolių sulčių 
priedais, pasižymi antimikrobiniu veikimu 
prieš mikroorganizmus P.expansum, Sal-
monella typhymurium, Escherichia coli ir 
Campylobacter jejuni.

 _ Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir 
saugus maistas“ projektas „Daržovių funk-
cionaliųjų komponentų įtaka mėsos ga-
minių kokybei ir biologinei vertei“ (DAR-
FUBIO). KTU dalies vadovė – I. Jasutienė, 
LMT, 2014–2015. Standartiniais metodais 
buvo ištirta pagamintų liofilizuotų porų, sa-
lierų, pastarnokų, petražolių ir topinambų 
miltelių cheminė sudėtis, daugiausia dė-
mesio skiriant angliavandenių kokybinei ir 
kiekybinei sudėčiai, taip pat nustatyta šių 
daržovių produktų įtaka mėsos faršo van-
dens rišlumo gebai, terminiams nuosto-
liams ir išeigai. Tolesniems tyrimams buvo 
pasirinkti liofilizuotų porų ir pastarnokų 
milteliai, rehidratuoti vandeniu santykiu 1:4. 
Jie buvo fermentuoti pusiau anaerobinėmis 
sąlygomis, naudojant fakultatyvius anae-

robus Staphylococcus carnosus ir Staphy-
lococcus xylosus. Fermentacijos procesas 
greičiau vyko liofilizuotuose pastarnokuose. 
Benzenkarboksirūgšties fermentuojamose 
daržovėse nesusidarė, nepriklausomai nuo 
fermentacijai naudotų daržovių ar Staphy-
lococcus rūšies, o laisvos glutamo rūgšties 
buvo keturis kartus daugiau fermentuotų 
porų mėginiuose. Nitratų redukcijos pro-
cesas greičiau vyko liofilizuotų pastarnokų 
mėginiuose. Vertinant fermentacijos sąlygų 
įtaką susidarančių biogeninių aminų kiekiui, 
nustatyta, kad labiausiai iš visų mėginių iš-
siskyrė pastarnokai, fermentuoti St. xylosus. 
Šiame mėginyje po 4 parų fermentacijos su-
sidarė daugiausia putrescino, kadaverino ir 
tiramino. Tiksliau, putrescino ir kadaverino 
čia buvo net 33 kartus daugiau nei pastar-
nokuose, fermentuotuose St. Carnosus.

 _ „Dažiosios ir daugiafunkcės organinės 
medžiagos energiją taupančioms tech-
nologijoms: sintezė, struktūra ir savy-
bės“ (Fotomolekulės), VP1-3.1-ŠMM-
07-K-01-078. Vadovas – prof. V. Getautis. 
Finansavimo šaltinis: LMT administruojama 
ES struktūrinės paramos fondo finansuoja-
ma programa „Parama mokslininkų ir kitų 
tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)”. 
Vykdymo terminas 2011-04–2015-03.  Pro-
jekto tema D. Tomkutė-Lukšienė apgynė 
daktaro disertaciją „Skyles transportuo-
jančių ir šviesą išspinduliuojančių jungi-
nių, turinčių difenilamino ir karbazolilo fra-
gmentus, sintezė ir savybės“. Buvo sukurta 
technologija netirpiems fotolaidiems orga-
niniams sluoksniams gauti, taip pat susin-
tetinti organiniai spinduoliai, kurių moleku-
lėse karbazolo chromoforai sujunti stireno 
fragmentu.

 _ „Azochromoforais funkcionalizuotų ga-
lio nitrido paviršių kūrimas ir tyrimas“ 
(AZOGAN), MIP-078,2012(B1-230000669). 
KTU dalies vadovė – S. Urnikaitė. Finan-
savimo šaltinis – LMT mokslininkų grupių 
projektai. Vykdymo terminas – 2012–2014. 
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Ataskaitiniu laikotarpiu buvo susintetintas 
fotochromas V-904, turintis azochromoforą 
ir vieną aktyvią epoksigrupę, kuria gali jung-
tis prie hidroksilinėmis grupėmis funkciona-
lizuoto GaN paviršiaus, taip pat dvi epoksi-
grupes turintis fotochromas V-905, kuriuo 
buvo funkcionalizuojamas GaN paviršius. 
Nustatyta, kad chloro atomas susintetintų 
azodažiklių akceptorinėse grupėse nulemia 
batochrominį 16–17 nm šviesos sugerties 
juostos poslinkį UV/RŠ spektruose.

 _ „Šiluma aktyvuotos uždelstos fluorescen-
cijos spinduolių cheminio funkcionali-
zavimo sintetinimas“, PPS-230000-1930. 
Vadovas – prof. V. Getautis. Finansavimo 
šaltinis – Vilniaus universitetas. Vykdymo 
terminas 2014–2015. Buvo susintetinta ir 
apibūdinta 16 organinių spinduolių, pasižy-
minčių šiluma aktyvuota uždelstąja fluo-
rescensija. Šie organiniai spinduoliai gali 
būti panaudoti efektyvių šviesos diodų, tin-
kamų plonųjų ekranų apšvietimo priemonė-
se, gamybai.

 _ „Bicikliniai 1,3-benzoksazepino[3,2-a]in-
dolai – naujo tipo molekuliniai perjungi-
kliai“ (Molekuliniai perjungikliai), MIP-076, 
2012. Vadovas – prof. V. Martynaitis. Finan-
savimo šaltinis – LMT mokslininkų grupių 
projektai. Vykdymo terminas 2012–2014. 
Buvo susintetinti nauji diastereomeriniai 
tiek 5-oje indolo žiedo padėtyje, tiek 2-oje 
4-nitrofenolio fragmento padėtyje fenilpa-
kaitus turintys 5a,13-metanoindolo[2,1-b]
[1,3]benzoksazepino dariniai. Nustatyta, kad 
cis-izomeras yra kur kas inertiškesnis bazių 
poveikiui negu trans-izomeras. Susintetintų 
fotochrominių junginių tyrimai parodė, kad 
spalvotosios formos gyvavimo trukmė yra 
viena trumpiausių iš žinomų fotochromų ir 
siekia ~5–7 ns. Pateikta paraiška nacionali-
niam patentui gauti.

 _ „Medžiagų aukštosioms technologijoms 
kūrimas, tyrimas ir taikymas“, VP1-3.1-
ŠMM-08-K-01-014. 2007–2013. Žmogiškųjų 
išteklių plėtros veiksmų programos 3 pri-

oriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-
3.1-ŠMM-08-K priemonė „Mokslinių tyrimų 
ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas 
pagal nacionalinių kompleksinių programų 
tematikas“. Trukmė – 2012–2014. Bendra 
sutarties suma 1011,3 tūkst. Lt. Projekto va-
dovė – L. Šiaulytė.

 _ ,,Hidrosilikatiniai nanocementai: sintezė 
ir savybės“, MIP – 077/2012, LMT moks-
lininkų grupių projektai. Trukmė – 2011–
2014. Bendra sutarties suma 349,6 tūkst. 
Lt. Projekto vadovas – prof. dr. R. Šiaučiū-
nas. Vykdytojai: prof. dr. K. Baltakys, prof. dr.  
R. Kaminskas, lekt. dr. I. Barauskas, dokt.  
R. Kubiliūtė, dokt. R. Gendvilas.

 _ ,,Oksidinių ir silikatinių medžiagų energi-
ją tausojanti sintezės technologija“, MIP – 
025/2014, LMT mokslininkų grupių projek-
tai. Trukmė – 2014–2017. Bendra sutarties 
suma 296,8 tūkst. Lt. Projekto vadovas – 
prof. dr. K. Baltakys.

 _ „Oro kokybės valdymas mažai energijos 
naudojančiuose pastatuose“ (IAQsmart), 
VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-075. Projekto vado-
vas – doc. D. Martuzevičius. Trukmė 2012-
10-01–2015-09-30. projektas finansuoja-
mas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 
visuotinės dotacijos priemonę. Buvo atlie-
kami tyrimai norint nustatyti vidaus teršalų 
susidarymo šaltinius ir ventiliacijos mecha-
nizmų įtaką teršalų pašalinimui iš patalpų. 
Tyrimų metu buvo siekiama parinkti realiojo 
laiko užterštumo matavimo būdus, kurie 
potencialiai galėtų būti integruojami į oro 
užterštumo valdymo sistemas, ir sukurti iš-
maniosios sistemos modelį, apimantį taršos 
lygio nustatymą esamuoju laiko momentu, 
aplinkos parametrų analizę laike ir išanksti-
nių sprendimų priėmimą, užtikrinantį nusta-
tytų taršos normų lygio neviršijimą.

 _ „Biomasės deginimo taršos kontrolė: nuo 
teršalų susidarymo iki žmonių ekspozici-
jos“ (BiomassPoll), ATE-05/2012.  Projek-
to vadovas – doc. D. Martuzevičius. Trukmė 
2012–2014. Finansavimo šaltinis – naciona-
linė mokslo programa „Ateities energetika“.
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 _ „Sinergetinis DBI plazmos technologijos 
modifikavimas pramoninių nuotekų va-
lymui“ (SINERGOPLAS), MIP-024/2014. 
Projekto vadovas – doc. V. Račys. Trukmė 
2014–2016. Finansavimo šaltinis – LMT 
mokslininkų grupių projektai. Vykdant šį 
projektą bus tiriamas dielektrinio barjero iš-
lydžio (DBI) plazmos reaktoriui tobulinti pa-
naudotų katalizatorių, sorbentų ir UV spin-
duliuotės sinergetinis poveikis pramoninėse 
nuotekose esančių stabilių organinių jungi-
nių skaidymo efektyvumui padidinti.

 _ „Oksidinių ir silikatinių medžiagų energi-
ją tausojanti sintezės technologija“, MIP-
025/2014. Vadovas – K. Baltakys. 

 _ „Odų išdirbimas nenaudojant kalcio jun-
ginių“ (BEKALCĖ ODA), LMT remiamas 
mokslininkų grupių projektas. Vadovas dr. 
V. Valeika. Trukmė 2014-05-01–2016-12-
31. 2014 m. buvo tiriamas natrio aliumina-
to imunizacinis efektas vilnai. Nustatyta, 
kad natrio aliuminatas imunizuoja keratiną 
ir padaro jį atsparų natrio sulfido poveikiui. 
Buvo  pradėti natrio aliuminato panaudojimo 
odoms plikinti sistemose su natrio sulfidu 
tyrimai. Nustatyta, kad plikinant odas kalkes 
galima visiškai pakeisti natrio aliuminatu.

3  Ūkio subjektų

 _ MTEP sutartis „Sukurti juodųjų serben-
tų pumpurų perdirbimo į eterinį aliejų 
technologiją, įvertinant serbentų veisles, 
surinkimo laiką, sandėliavimo sąlygas 
ir laiką“. Vadovas – prof. R. Venskutonis, 
Žemės ūkio kooperatyvas „Juodoji uoga“ 
(dabar „Ribes LT“), 2013–2014. Buvo opti-
mizuojami juodųjų serbentų pumpurų (JSP) 
virškrizinės ekstrakcijos anglies dvideginiu 
(SK-CO2) parametrai, tiriamas JSP eks-
traktuose esančio eterinio aliejaus kiekis ir 
sudėtis. Eterinis aliejus buvo išskiriamas ir 
alternatyviais būdais (distiliacijos, ekstraha-
vimo tirpikliais), palyginami gauti produktai. 
JSP produktų gamybos superkrizinės eks-
trakcijos anglies dvideginiu būdo tyrimai iki 
šiol nebuvo pasaulyje atliekami, todėl labo-

ratorinėmis sąlygomis pagamintų produktų 
analogų nėra.

 _ MTEP sutartis „Optimizuoti augalinės ža-
liavos ekstrakcijos superkriziniu anglies 
dvideginiu procesą siekiant gauti di-
džiausią ekstrakto išeigą“. Vadovas – prof.  
R. Venskutonis, UAB „AGROPORO“, 2014. 
Buvo parengta augalinės žaliavos ekstrak-
cijos virškriziniu anglies dvideginiu techno-
logija, įgalinanti gauti didžiausią ekstrakto 
išeigą; įvertinta produktų sudėtis pagal pa-
grindinių veikliųjų medžiagų koncentracijas 
juose.

 _ MTEP sutartis „Veikliųjų medžiagų atsky-
rimo iš augalinės žaliavos metodų sukū-
rimas“. Vadovas – prof. R. Venskutonis, En-
doca ApS, 2014. Buvo parengtas augalinės 
žaliavos ekstrakcijos virškriziniu anglies 
dvideginiu metodas, įgalinantis gauti di-
džiausią ekstrakto išeigą; įvertinta produktų 
sudėtis pagal pagrindinių veikliųjų medžiagų 
koncentracijas juose. 

 _ MTEP sutartis „Veikliųjų medžiagų išsky-
rimo iš augalinių žaliavų metodų sukū-
rimas“. Vadovas – prof. R. Venskutonis, 
Vincenty Enterprise LLC, 2014–2015. Buvo 
parengtos įvairių veikliųjų medžiagų grupių, 
esančių augalinėje žaliavoje, ekstrakcijos, 
frakcionavimo ir sukoncentravimo virškri-
ziniu anglies dvideginiu, subkriziniais tirpi-
kliais ir tradiciniais metodais technologijos, 
įgalinančios gauti didžiausias veikliųjų me-
džiagų išeigas ir koncentracijas atskirose 
frakcijose. 

 _ MTEP projektas „Sukurti kompleksinį me-
todą gelių tekstūrai įvertinti“ (GELFIX). 
Projekto vadovė – prof. G. Juodeikienė, KTU 
MTEPI B. Lubio fondas, 2014. Buvo sukur-
tas plaktinių masių gamybai skirtos vaisinės 
žaliavos kokybės vertinimo metodas. Jam 
įgyvendinti buvo pagamintas kompiuteri-
zuotas ultragarsinis stendas ir išbandytas 
įvairioms modelinėms vaisinės žaliavos 
sistemoms tirti, vertinant drebučių susida-
rymo pajėgumą. Ultragarsiniu stendu gauti 
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rezultatai koreliuoja su tradiciniais tekstūros 
parametrais (kietumu ir klampos indeksu) 
ir juslinėmis charakteristikomis. Buvo pa-
teiktos rekomendacijos dėl metodo taikymo 
siekiant įvertinti zefyro gamybai skirtos vai-
sinės žaliavos kokybę .

 _ MTEP sutartis „Ksilanazių panaudojimas 
glitimo baltyminių medžiagų išgavimo 
iš kviečių matricos efektyvumui didinti“, 
31V254. Projekto vadovė – prof. G. Juodei-
kienė, užsakovas – UAB „Baltijos enzimai“, 
2014–2015. Buvo tiriama, kaip hemiceliu-
lazių preparatus CellustarXL (Dyadic, JAV) 
ir Shearzyme Plus (Novozyme, Danija) ga-
lima būtų panaudoti miltų ir kepinių kokybei 
gerinti, taip pat glitimo išgavimo iš kviečių 
grūdų ir bioetanolio gamybos efektyvumui 
didinti. Celiulazių ir ksilanazių kompleksas 
CellustarXL, palyginti su Shearzyme Plus, 
leidžia padidinti glitimo išgavimo iš kviečių 
grūdų efektyvumą ir geresnę kokybę su 
mažesnėmis fermentinio preparato kon-
centracijomis, didina bioetanolio išeigą ir 
gerina kvietinių miltų kokybę. CellustarXL 
rekomenduojama naudoti glitimo išgavimo 
procesuose, taip pat kvietinių miltų kepimo 
savybėms gerinti ir bioetanolio gamybos 
efektyvumui didinti. 

 _ MTEP sutartis „Antimikrobinio prepara-
to augalų sveikatingumui didinti veikimo 
mechanizmas ir nauda“, 31V255. Projekto 
vadovė – prof. G. Juodeikienė, užsakovas – 
UAB „Rokiškio pragiedruliai“, 2014–2015. 
Buvo analizuojamas bioflavonoidų komplek-
so preparatų „Indija“, „Rokiprag 50“, „Roki-
prag“ ir „Agrastimul“ fungicidinis poveikis 
Candida kruisii, Kluyveromyces marxianus 
var. lactis, Rhodotorula rubra ir Kluyvero-
myces lactis var. lactis mikroorganizmams, 
naudojant salyklinių miežių, pašarinių mie-
žių ir kviečių grūdų žaliavą. Buvo nuodugniai 
ištirtos ir parinktos bioflavonoidų komplek-
so dozės augalų apsaugos preparatų gamy-
bai atskirai ir deriniuose su pieno rūgšties 
bakterijų bioproduktais.

 _ MTEP sutartis „Ryšių tarp maisto produktų 
instrumentinio, juslinio ir emocinio ver-
tinimo parametrų nustatymas“, 31V292. 
Projekto vadovė – doc. L. Bašinskienė, užsa-
kovas – UAB „AR Maistas“, 2014–2015. Tai-
kant aprašomąjį juslinių savybių ir emocinio 
vartotojų nuomonės vertinimo metodus, 
buvo išsiaiškinta vartotojų nuomonė apie 
specifinius (sausus) miltinės konditerijos 
kepinius, tokius kaip meduoliai, riestainiai, 
traškučiai ir avižiniai sausainiai, nustatytas 
kepinių juslinių savybių, emocinių reakcijų ir 
juslinės patirties atributų ryšys su vartotojų 
požiūriu ir elgsenos ketinimais. Buvo pa-
rengtos rekomendacijos dėl vartotojų patirtį 
atitinkančių specifinių miltinės konditerijos 
kepinių kūrimo.

 _ MTEP sutartis „Avižinių produktų pa-
naudojimo galimybės kvietinių kepinių 
maistingumui didinti“, 31V253. Projekto 
vadovė – vyresn. m. d. D. Žadeikė, užsako-
vas – UAB „Lašų duona“, 2014–2015. Buvo 
analizuojamas įvairių avižų produktų, tokių 
kaip kruopos, dribsniai ir sėlenos, tinka-
mumas fermentuotų produktų gamybai ir 
įvertinta jų įtaka kvietinių kepinių kokybei 
ir priimtinumui, taip pat mikrobiologiniam 
gedimui laikymo metu. Avižų fermentuo-
tų produktų gamybai buvo taikoma kieta-
fazė fermentacija antimikrobinėmis pieno 
rūgšties bakterijomis, siekiant reguliuoti 
fermentacijos procesą ir užtikrinti saugių ir 
priimtinų vartotojui avižinių kepinių gamybą. 
Buvo pateiktos technologinės rekomendaci-
jos ir sudarytos naujų kepinių maistingumo 
lentelės.

 _ MTEP sutartis „Žinių apie sandėlių tipus, 
juose vykstantį dujų srautų judėjimą ga-
vimas, metodų, leidžiančių identifikuoti 
optimaliausius mėginių ėmimo taškus, 
tyrimas“, 131003-01/U8708. Projekto va-
dovai – prof. D. Gailius ir prof. G. Juodeikie-
nė, užsakovas – UAB „Gerweb“, 2013–2015. 
Buvo atliekami bandymai taikant KTU 
vystomą anglies dioksido (CO2) matavi-
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mo sistemą ankstyvam grūdų pažeidimo 
mikroskopiniais grybais nustatymui, kartu 
vyko grūdinės žaliavos tyrimai tradiciniais 
metodais: kvapo ir temperatūros matavi-
mas, mikroskopinių grybų, mikotoksinų 
nustatymas (ELISA metodu). Eksperimento 
metu buvo tiriamos grūdų modelinės siste-
mos, paruoštos su įvairiomis vieno iš domi-
nuojančių vietinėmis sąlygomis agresyvių 
patogenų Fusarium culmorum koncentraci-
jomis. Nustatyta, kad užterštų grūdų mėgi-
nių CO2 išsiskyrimo greitis buvo didesnis nei 
kontrolinių (neužterštų) grūdų. Be to, imi-
tuojant grūdų aeracijos procesą pastebėta, 
kad Fusarium spp. užkrėstuose grūduose 
CO2 kvėpavimo lygis išliko stabilus. Priešin-
gai, neužterštuose mikroskopiniais grybais 
grūduose CO2 išsiskyrimo greitis sumažė-
jo po grūdų aeracijos, nepriklausomai nuo 
grūdų drėgnio. Matuoti CO2 susidarymą gali 
būti naudinga norint  aptikti grūdų užkrės-
tumą mikroskopiniais grybais ankstyvojoje 
stadijoje. 

 _ MTEP projektas „Sukurti sausų pada-
žų gamybos technologiją“. Vadovė –  
D. Leskauskaitė, užsakovas – UAB „Lakto-
polis“, 2014–2015. Buvo nustatytos bazinių 
padažų komponentų, kurių sudėtyje nėra 
glitimo, funkcinės ir technologinės savybės: 
tirpumas, klampa, emulsavimo gebėjimas, 
vandens sujungimas, taip pat  naujai ku-
riamų padažų stabilumas šildant ir šaldant, 
klampa, tekėjimas, tiksotropinės savybės ir 
gebėjimas išlaikyti formą. 

 _ MTEP sutartis „Šinšilų mėsos perdirbimo 
galimybių tyrimas ir produkto prototipi-
nės  technologijos sukūrimas“. Vadovė – 
R. Vinauskienė, užsakovas – VšĮ „Aukštaičių 
šeimos klinika“, 2014.  Buvo  nustatyta šinši-
lų mėsos cheminė sudėtis ir funkcinės-tech-
nologinės charakteristikos, sukurta žmonių 
maistui skirto šinšilų mėsos produkto pro-
totipinė technologija ir pateikti optimalūs 
technologinių operacijų parametrai.

 _ MTEP sutartis „Maistinių priedų funkcinių 
savybių įvertinimas ir panaudojimo gali-
mybių mėsos produktams kurti tyrimas“. 
Vadovė – R. Vinauskienė, užsakovas – UAB 
„Moguntia“, 2011–2017. Buvo  nustatytos 
užsakovo numatytų maisto priedų, baltymi-
nių mėsos pakaitalų fizikinės ir technologi-
nės-funkcinės savybės (tirpumas ir įtaka pH 
vertėms, rišlumo gebos didinimui, emulsa-
vimo pajėgumui, emulsavimo stabilumui ir 
kt.), taip pat  nustatyti tiriamų komponentų 
kompozicijų sinergizmo rezultatai ir juos 
lemiantys veiksniai, įvertintos šių kompo-
nentų panaudojimo mažinant riebalų kiekį 
mėsos produktuose galimybės. 

 _ MTEP sutartis „Bevielio elektroninės no-
sies įrenginio prototipo, skirto šviežios 
mėsos kokybei įvertinti, sukūrimas ir 
tyrimas“. Vadovai – prof. D. Gailius, doc.  
R. Vinauskienė, užsakovas – UAB „Ars Lab“, 
2013–2014.  Buvo nustatyta mėsos šviežu-
mą apibūdinančių lakiųjų junginių ir skirtin-
gų jutiklių signalo intensyvumo koreliacija.

 _ MTEP sutartis „Alaus gamybos technolo-
ginio proceso modifikavimo įtakos men-
talo filtravimosi savybėms bei galutiniam 
produktui nustatymas“. Vadovas – doc.  
R. Kublickas, užsakovas – AB „Volfas En-
gelman“, 2014. Buvo sukurta nauja alaus 
gamybos proceso specifikacija, leidžianti 
gauti užsibrėžtas gaminio savybes ir moks-
liškai patvirtinti hipotetiškai suformuluotas 
prognozes. Technologinis procesas pagal 
naują alaus gamybos proceso specifikaciją 
buvo išbandytas laboratorine technologine 
įranga. Buvo įvertintas mentalo užmaišymo 
procesas, salyklojų ir filtruojamo mentalo 
sluoksniai mentalo filtravimo katile metu ir 
baigus mentalo filtravimą. 

 _ MTEP sutartis „Mokslinių tyrimų sukauptu 
pažinimu paremti darbai, kurių tikslas – 
kurti naujas alaus, giros ir panašių gėrimų 
rūšis, diegti naujus procesus, iš esmės to-
bulinti jau sukurtus“. Vadovas – doc. R. Ku-
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blickas, užsakovas – AB „Kauno Alus“, 2014. 
Buvo sukurtas naujos specifikacijos alus iš 
labai specifiškos ir Lietuvoje labai brangios 
žaliavos. Retesnės ir brangesnės žaliavos 
tam tikra dalimi buvo pakeistos tos pačios 
kokybės pigesnėmis, paprastai nenaudoja-
momis to stiliaus alui, buvo sumodeliuotas 
šių žaliavų pridėjimo laikas ir kiekis.

 _ MTEP sutartis „Inovatyvių liofilizuotų dar-
žovių moksliniai tyrimai“. Vadovas – lekt.  
J. Damašius, užsakovas – UAB „Baltic La-
rus“, 2014. Buvo įvertinta įvairių parametrų 
įtaka džiovinamų daržovių liofilizavimo pro-
cesui ir skirtingų daržovių juslinėms savy-
bėms.

 _ Paslaugų sutartis „Dušo gelio receptūros 
sukūrimas ir savybių tyrimas“. Vadovė –  
J. Liesienė. Trukmė 2014–2015. Finansa-
vimo šaltinis – UAB „ProBioSanus“. Buvo 
sukurta dušo gelio receptūra, jai parinktos 
švelnios, odos nedirginančios paviršinio 
aktyvumo medžiagos.

 _ „Kietos būsenos organinių skylinių pus-
laidininkių saulės elementams tyrimas“, 
V8597. Vadovas – prof. V. Getautis, užsako-
vas – koncernas „BASF SE“,  2011–2015. 
Buvo susintetinta 15 organinių dažiklių, ku-
rie efektyviai absorbuoja elektromagnetinę 
spinduliuotę artimajame infraraudonųjų 
spindulių diapazone. Šie dažikliai buvo per-
duoti koncernui „BASF SE“, kur jie buvo iš-
bandyti moderniose technologijose.

 _ „Tekstilės medžiagų su biokeraminiais 
priedais spektrofotometriniai tyrimai“, 
F5-90-1584. Vadovas – dr. K. Baltakys, už-
sakovas (finansavimo šaltinis) – Valstybinis 
mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir tech-
nologijos mokslų centras, 2014-11-23–
2016-10-30. Bendra sutarties suma 4 tūkst. 
Lt. Vykdytojas – dr. A. Eisinas.

 _ „Medžiagų atgavimo iš Alytaus regio-
ninio sąvartyno galimybės“, 31V211/14.  
Vadovas – prof. G. Denafas. Trukmė 2014-
09-14–2015-03-31. Finansavimo šaltinis – 
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros 

pagal inočekių programą. Buvo atliekami 
tyrimai, siekiant nustatyti medžiagų atgavi-
mo iš Alytaus regioninio sąvartyno galimy-
bes. Tuo tikslu bandomosios kasybos būdu 
buvo paimti mėginiai ir ištirta atliekų gra-
nuliometrinė ir morfologinė sudėtis, pradė-
ta tirti frakcijų cheminė sudėtis. Kad būtų 
nuodugniau įvertintas perdirbti ir energijai 
gaminti tinkamų medžiagų potencialas 
Alytaus regioniniame sąvartyne, buvo at-
liktos atbulinės jame anksčiau pašalintų 
atliekų prognozės, kartu nustatytas ir pa-
vienių frakcijų suirimo laipsnis. Tokiu būdu 
iš esmės buvo sukurta sąvartynų sudėties 
atbulinės prognozės metodika. Buvo atlikti 
pradiniai skaičiavimai atsinaujinančių ener-
gijos šaltinių (Saulės modulių, vėjo jėgainių 
ir energetinių plantacijų) potencialui iškasi-
nėtuose sąvartynuose nustatyti.

 _ „Vidutinio atliekų tankio ir morfologi-
nės sudėties statybinių atliekų saugoji-
mo aikštelėje nustatymas“, F5-90/1620.  
Vadovas – prof. G. Denafas. Trukmė 2014-
11-07–2014-11-30. Finansavimo šalti-
nis – UAB „Bionovus“. Buvo paimti atliekų 
ėminiai iš sąvartynų, atlikta jų morfologinė 
analizė, nustatyti ėminių ir atliekų kaupo 
piltiniai tankiai.

 _ UAB „ARVI ir ko“ mokslinio tyrimo paslau-
gos teikimo sutartis „Mišinio „LEDO 
SIAUBAS“ sudėties tikslinimas, savybių 
tyrimai, analizė ir vertinimas“ (25 000 Lt).

4  Parengtos paraiškos

 _ Lietuvos ir Baltarusijos dvišalio bendra-
darbiavimo mokslo ir technologijų srityje 
programos projektas „Naujų monomerų ir 
polimerų, skirtų šviesos diodams, sintezė 
ir tyrimas“, vadovė J. Ostrauskaitė, vertė  
16 638 Lt, finansavimas gautas.

 _ Lietuvos ir Japonijos dvišalio bendradar-
biavimo mokslo ir technologijų srityje 
programos projektas „Plačiatarpių skyles 
pernešančių medžiagų, tinkamų didelio 
efektyvumo organiniams šviestukams, su-
kūrimas“, vadovas S. Grigalevičius, vertė 
276 224 Lt.
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 _ Programos„Eureka“ COLL-RAPE projektas 
„Nauja kompozicija rapsų sėklų atsparu-
mui sausrai padidinti kolageno hidrolizato 
pagrindu“ , vadovai V. Valeika ir K. Beleška, 
vertė 250 000 Lt.

 _ Tarptautinės programos H2020-MSCA-
ITN-2014 (MSCA-ITN-2014-ETN, MSCA-
ITN-ETN) projektas „Donor-Acceptor light 
emitting exciplexes as materials for easily 
to tailor ultra-efficient OLED lighting“ (EX-
CILIGHT), vadovas J. V. Gražulevičius, vertė 
1 522 291 Lt.

 _ Tarptautinės programos ICT29–2014 projek-
tas „New Paradigms for High-Efficiency Blue 
Emitters for White OLEDS“ (PHEBE), vadovas 
J. V. Gražulevičius, vertė 2 101 892 Lt.

 _ Lietuvos ir Baltarusijos dvišalio bendra-
darbiavimo mokslo ir technologijų srityje 
programos projektas „Katijoninio krakmo-
lo gavimas ekstruziniu būdu, modifikuoti 
naudojant epoksidinį reagentą“, paraiškos 
registracijos Nr. TAP-LB-14-012, vadovė  
dr. J. Bendoraitienė, vertė 29 238 Lt.

 _ LMT mokslininkų grupių projektas „Or-
ganinių puslaidininkių, skirtų stabiliems 
optoelektroniniams prietaisams, sintezė 
ir savybės“, vadovė A. Tomkevičienė, vertė 
345 280 Lt.

 _ LMT mokslininkų grupių projektas „Bios-
kaidūs polikeriniai kompozitai iš organinių 
gamybos atliekų“, vadovė J. Ostrauskaitė, 
vertė 345 280 Lt.

 _ LMT mokslininkų grupių projektas „Teorinė 
ir eksperimentinė uždelstąja fluorescenci-
ja pasižyminčių organinių junginių paieška 
ir jų panaudojimas organiniuose šviesos 
dioduose“, vadovas G. Bagdžiūnas, vertė  
344 513 Lt.

 _ LMT mokslininkų grupių projektas „Bio-
polimerai bioaktyvių medžiagų pernašai“ 
(MIP-15309), vadovė dr. R. Rutkaitė, vertė 
345 280 Lt.

 _ KTU-LSMU mokslininkų grupių projekto 
paraiška „Stabilių formų antocianinų ir ka-
ragenano kompleksų sudarymas ir savybių 
įvertinimas“, vadovė doc. R. Klimavičiūtė,  

KTU projekto dalies vertė 29 500 Lt.

 _ LMT paraiška dalyvauti COST veikloje 
ES1403 „Nauji iššūkiai ir galimybės pakar-
totinai naudojant nuotekas“ (registracijos Nr. 
COST-D-14044), pareiškėja dr. R. Rutkaitė.

 _ LMT mokslininkų grupių projektas „Funk-
cionalizuoti pirazolai: sintezė, struktūriniai 
tyrimai ir nano- bei išmaniųjų medžiagų ga-
vimas“, vadovas V. Martynaitis. 

 _ LMT mokslininkų grupių projektas „Antimi-
krobinėmis savybėmis pasižyminčių azolų ir 
jų darinių sintezė“, vadovas V. Mickevičius. 

 _ LMT mokslininkų grupių projektas „Trio-
gerio bazės fragmentą molekulės centre 
turinčių dažiklių, skirtų efektyviems saulės 
elementams konstruoti, sintezė“, vadovas  
T. Malinauskas.

 _ LMT tarptautinės programos „M-era.Net“ 
projektas „Cemento akmens ilgaamžišku-
mo didinimas keičiant difuzines savybes su 
smulkia dispersine opoka“ (Durability incre-
ase of cement stone by modifying diffusion 
properties with fine dispersive opoka),  va-
dovas doc. dr. I. Barauskas. 

 _ LMT mokslininkų grupių projekto paraiška 
„Alternatyvūs aplinką tausojantys kom-
pozitiniai cementai“ (registracijos Nr. MIP-
15115), vadovas  prof. R. Kaminskas. 

 _ LMT mokslininkų grupių projekto paraiška 
„Aplinkai draugiško silikatinio nanocemen-
to sintezė ir savybės“ (registracijos Nr. MIP-
15355), vadovas prof. R. Šiaučiūnas. 

 _ „Sąvartynų kasyba ir rekultivavimas: siste-
minis požiūris į ekoinovacinius sprendimus 
ir poveikio aplinkai vertinimą“. Paraiška teik-
ta Lietuvos, Latvijos ir Taivano programai.

 _ Programos „Eureka“ COLL-RAPE projektas 
„Nauja kompozicija kolageno hidrolizato pa-
grindu rapsų sėklų atsparumui sausrai pa-
didinti“, vadovas dr. V. Valeika. Bus sukurta 
ir išbandyta nauja kompozicija rapsų sėklų 
atsparumui dehidratacijai ir kenkėjams pa-
didinti sėklos dygimo ir ūglių leidimo metu, 
kurioje kolageno hidrolizatas naudojamas 
kaip dangą sudaranti medžiaga.
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mokslo pasiekimai

*publikacijų sąrašas pateikiamas priede (434 psl.)

Kategorija Publikacijų 
Padalinio autorių 

indėlis 

Monografijos (kitų Lietuvos ir užsienio leidyklų) 1 1,000 

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų:

ISI Web of Science su cituojamumo rodikliu 112 69,813 

ISI Web of Science be cituojamumo rodiklio 3 2,048 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings  5 1,900 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines 
duomenų bazes  

16 11,517 

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 81 66,277 

Europos, JAV ir Japonijos patentų (su pilnutine ekspertize) skaičius 2 1,800 

Kitų patentų ir autorinių liudijimų skaičius 3 1,967 

2 Mokslo rezultatų pristatymas tarptauti-
niu mastu pripažintose mokslinėse kon-
ferencijose ir parodose

 _ Venskutonis P. R. High pressure biorefinery 
of essential oil yielding plants into valuable 
ingredients.  29th Int. Horticultural Con-
gress, 17–22 August 2014, Brisbane, Aus-
tralia.

 _ Venskutonis P. R., Kraujalis P., Kryževičiūtė 
N., Kraujalytė V. Isolation of oils and other 
valuable compounds from berry pomaces 
by using high pressure extraction methods. 
29th Int. Horticultural Congress, 17–22 Au-
gust 2014, Brisbane, Australia.

 _ Venskutonis P. R., Kryževičiūtė N., Jaime 
I., Rovira J. High pressure fractionation of 
raspberry pomace into high added value 
functional ingredients. 2014 Annual Conf. 
& Exhibition Functional Foods, Nutraceuti-
cals, Natural Health Products, and Dietary 
Supplements, 14–17 October 2014, Istan-
bul, Turkey.

 _ Kraujalytė V., Venskutonis P. R., Česonienė 
L., Daubaras R. Antioxdiant properties of 
European cranberry bush (Viburnum opu-
lus) berry extracts and pomace. 2014 Annu-
al Conf. & Exhibition Functional Foods, Nu-
traceuticals, Natur5al Health Products, and 
Dietary Supplements, 14–17 October 2014, 
Istanbul, Turkey.

 _ Kitrytė V., Šaduikis A., Venskutonis P. R. In 
vitro antioxidant capacity of brewer‘s spet 
yeast. In Abstract book of 9th Baltic Conf. on 
Food Science and Technol. ‘Food for Consu-
mer Well-Being’, FoodBalt 2014, Jelgava.

 _ Kraujalienė V., Venskutonis P. R. Antioxidant 
activity of Bergenia crasifolia L7 extracts 
isolated by presurized liquid extraction. In 
Abstract book of 9th Baltic Conf. on Food 
Science and Technol. ‘Food for Consumer 
Well-Being’, FoodBalt 2014, Jelgava.

 _ Kraujaliene V., Vidutis M., Venskutonis P. R. 
High pressure extraction of different anato-
mical parts of Bergenia crasisifolia. GPE-

1  Publikacijos
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4th International Congress on Green Engi-
neering, 7–10 April 2014, Sevilla, Spain.

 _ Kraujalis P., Venskutonis P.R., Ibánez E., 
Herrero M. Optimisation of rutin isolation 
from different anatomical parts of Ama-
ranthus paniculatus using accelerated 
extraction with green solvents. GPE-4th In-
ternational Congress on Green Engineering, 
7–10 April 2014, Sevilla, Spain.

 _ Čeksterytė V., Venskutonis P. R., Kazer-
navičiūtė R., Kurtinaitienė B., Balžekas J. 
Antioxidant activity of different botanical 
origin honey. In Abstract book of 9th Baltic 
Conf. on Food Science and Technol. ‘Food 
for Consumer Well-Being’, FoodBalt 2014, 
Jelgava.

 _ Šulniūtė V., Venskutonis P. R., Rovira Car-
ballido J., Moreno I. J. Effect of methanol 
wheat and rye bran extracts on the stability 
of meat hamburgers. In Abstract book of 
9th Baltic Conf. on Food Science and Tech-
nol. ‘Food for Consumer Well-Being’, Food-
Balt 2014, Jelgava.

 _ Raudoniūtė I., Pukalskas A., Venskutonis P. 
R., Fogliano V. The effect of plant extracts 
and phytochemical compounds on the for-
mation of Maillard reaction products in mo-
del system. In Abstract book of 9th Baltic 
Conf. on Food Science and Technol. ‘Food 
for Consumer Well-Being’, FoodBalt 2014, 
Jelgava.

 _ Povilaitis D., Venskutonis P .R. Extraction of 
bioactive compounds from rye bran using 
different extraction techniques. In Abstract 
book of 9th Baltic Conf. on Food Science 
and Technol. ‘Food for Consumer Well-
Being’, FoodBalt 2014, Jelgava.

 _ Povilaitis D., Venskutonis P. R. Optimizati-
on of rye bran supercritical CO2 extraction 
by response surface methodology. In: Eds. 
R. Costa, P. Pittia, C. L. M. Silva, E. Gogou, 
3rd Int. ISEKI_Food Conf. ‘Food Science and 
Technology Excellence for a Sustainable 
Bioeconomy’, book of Abstracts, 21–23 May 
2014, Athens, Greece.

 _ Pukalskienė M., Grunovaitė L., Venskutonis 
P. R. Valorization of black chokeberry (Aro-
nia melanocarpa) pomace using different 
extraction techbniques. In: Eds. R. Costa, P. 
Pittia, C. L. M. Silva, E. Gogou, 3rd Int. ISE-
KI_Food Conf. ‘Food Science and Techno-
logy Excellence for a Sustainable Bioeco-
nomy’, book of Abstracts, 21–23 May 2014, 
Athens, Greece.

 _ Šulniūtė V., Venskutonis P. R., Moreno I., Ro-
vira J. Antioxidant properties of beef ham-
burgers with rye and wheat bran extracts 
during in vitro digestion. In: Eds. R. Costa, 
P. Pittia, C. L. M. Silva, E. Gogou, 3rd Int. 
ISEKI_Food Conf. ‘Food Science and Tech-
nology Excellence for a Sustainable Bioeco-
nomy’, book of Abstracts, 21–23 May 2014, 
Athens, Greece.

 _ Kraujalienė V., Venskutonis P. R. Antioxi-
dative properties of Bergenia crasifolia L. 
extracts in rapeseed oil. In: Eds. R. Costa, P. 
Pittia, C.L.M. Silva, E. Gogou, 3rd Int. ISEKI_
Food Conf. ‘Food Science and Technology 
Excellence for a Sustainable Bioeconomy’, 
book of Abstracts, 21–23 May 2014, Athens, 
Greece.

 _ Kraujalis P., Venskutonis P. R., Ibanez E., 
Herrero M. Isolation of rutin from different 
anatomical parts of amaranth by pressuri-
sed liquid extraction. In: Eds. R. Costa, P. Pi-
ttia, C. L. M. Silva, E. Gogou, 3rd Int. ISEKI_
Food Conf. ‘Food Science and Technology 
Excellence for a Sustainable Bioeconomy’, 
book of Abstracts, 21–23 May 2014, Athens, 
Greece.

 _ Kitrytė V., Šaduikis A., Venskutonis P. R. 
Brewer’s spent grain – a potential source of 
dietary antioxidants. In: Eds. R. Costa, P. Pi-
ttia, C. L. M. Silva, E. Gogou, 3rd Int. ISEKI_
Food Conf. ‘Food Science and Technology 
Excellence for a Sustainable Bioeconomy’, 
book of Abstracts, 21–23 May 2014, Athens, 
Greece.

 _ Baranauskienė R., Venskutonis P. R., Že-
maitaitis A. Encapsulation properties and 
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digestibility of OSA-modified potato star-
ches. 38th Int. Symp. On Capillary Chroma-
tography and 11th Symp GCxGC Symp. May 
18–23, 2014, Riva del Garda, Italy.

 _ Baranauskienė R., Venskutonis P. R. Har-
vesting time influences the yield and oil 
composition of Thymus vulgaris L. ssp. vul-
gare 38th Int. Symp. On Capillary Chroma-
tography and 11th Symp GCxGC Symp. May 
18–23, 2014, Riva del Garda, Italy.

 _ Venskutonis P. R., Šulniūtė V., Povilai-
tis D., Jaime I., Rovira J. Rye and wheat 
bran extracts – a source of functional in-
gredients. 2014 Annual Conf. & Exhibition 
Functional Foods, Nutraceuticals, Natural 
Health Products, and Dietary Supplements, 
14–17 October 2014, Istanbul, Turkey.

 _ Pukalskienė M., Venskutonis P. R., Pukals-
kas A. Characterisation of phytochemical 
composition and antioūidant properties of 
Filipendula vulgaris. 2014 Annual Conf. & 
Exhibition Functional Foods, Nutraceuti-
cals, Natur5al Health Products, and Dietary 
Supplements, 14–17 October 2014, Istan-
bul, Turkey.

 _ Eisinaitė V., Vinauskienė R., Jasutienė I. 
Topinambour in minced meat products // 
IUFoST : 17th World congress of food sci-
ence and technology and expo, August 
17–21, 2014, Montreal, Canada : book of 
abstracts. [S.l. : s.n, 2014]. UP320. Prieiga 
per internetą: <http://iufost2014.org/files/
book-of-abstracts.pdf>.

 _ Eisinaitė V., Vinauskienė R., Jasutienė I., 
Leskauskaitė D. Effect of freeze-dried cele-
ry products on the glutamic acid content 
in model meat systems under different 
ripening conditions // International pro-
ceedings of chemical, biological and envi-
ronmental engineering : Nutrition and food 
sciences III : 3rd International conference on 
nutrition and food sciences IPCBEE. Singa-
pore : IACSIT Press. 

 _ Eisinaitė V., Vinauskienė R., Jasutienė I., 
Leskauskaitė D. Influence of the lyophi-

lised vegetable additive on the functional 
properties of meat products // Foodbalt - 
2014: 9th Baltic conference on food science 
and technology „Food for consumer well-
being“, May 8–9, 2014, Jelgava, Latvia : abs-
tract book / Latvia University of Agriculture.

 _ Juodeikiene G., Basinskiene L., Bartkie-
ne E., Vidmantiene D., Cizeikiene D., Selina 
M. Application of biotools for recycling of 
agro-industrial waste/by products to lactic 
acid. Book of Abstracts of 8th International 
Congress of Food Technologists, Biotechno-
logists and Nutritionists. University of Osi-
jek, 21–24 October 2014, Opatija, Croatia.

 _ Basinskiene L., Juodeikiene G., Makaravi-
cius T., Tenkanen M. Non-alcoholic bevera-
ges from fermented cereals with increased 
oligosaccharide content. Book of Abstracts 
of 8th International Congress of Food Tech-
nologists, Biotechnologists and Nutritio-
nists. University of Osijek, 21–24 October 
2014, Opatija, Croatia.

 _ Krunglevičiūtė V., Bartkienė E., Kantautaitė 
J., Skabeikytė E., Jakobsone I., Gailane N., 
Bartkevics V., Juodeikienė G. The Influence 
of lactic acid fermentation on biologically 
active compounds (lignans and alkylresor-
cinols) content in certain plant products//
International Scientific Conference „Nutri-
tion, Health and Quality of Food of Animal 
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future technical textiles (FTT 2014): 15–17 
October 2014, Istanbul, Turkey.

 _ Šulčius A. Student misconceptions in stu-
ding „galvanic cells“ // INTED 2014: 8th In-
ternational Technology, Education and De-
velopment Conference, 10–12 March 2014, 
Valencia, Spain: conference proceedings. 
[S.l.] : IATED Academy, 2014. 

 _ Šulčius A. Непростая реакция растворе-
ния меди в концентрированной серной 
кислоте // Методика преподавания хи-
мических и экологических дисциплин: 
сборник научных статей международной 
научно-методической конференции, 13–
14 ноября 2014 г., Брест, Беларусь. Брест: 
БрГТУ, 2014.

 _ Šulčius A. Расчет электродвижущей силы 
окислительно-восстановительных реак-
ций // Инновации в преподавании хи-
мии: V международная научно-практи-
ческая конференция, 27–28 марта 2014 г., 
Казань, Российская федерация.

 _ Teleshov S., Teleshova E., Bílek M., Gorskis 
M., Lavonen J., Töldsepp A., Svirksts J., Šul-
čius A. To a question about the possibility of 
creation of uniform educational standards 
in chemistry (comparison attempt) // Výz-
kum, teorie a praxe v didaktice chemie / 
Přírodovědné a technologické vzdělávání 
pro XXI. Století = Research, theory and 
practice in chemistry didactics / Science 
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and technology education for the 21st cen-
tury : proccedings of the 23rd international 
conference on Chemistry Education and 9th 
Regional IOSTE Symposium for Central and 
Eastern Europe. Hradec.

3 2014 m. surengti moksliniai seminarai ir 
konferencijos

 _ Verslo ir mokslo partnerystės renginys Lie-
tuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijai, 
KTU Maisto mokslo ir technologijų kompe-
tencijos centras, 2014 02 07.

 _ EUREKA ITEA2 projekto Nr. 11005 „Empa-
tiniai produktai“ (EMPATHIC) 6-asis konsor-
ciumo susirinkimas-seminaras, 2014 02 
11–12, VU, Vilnius, ats. prof. G. Juodeikienė. 

 _ Mokslinis seminaras (TMN-T-621-000) 
„Jogurto gamybos technologijų ir moksli-
nių tyrimų sprendimų naujovės“, KTU Mais-
to mokslo ir technologijų kompetencijos 
centras, 2014 05 21, ats. lekt. J. Damašius.

 _ BP7 projekto „Centre of Excellence in Or-
ganic Semiconductor Research“ metinis 
seminaras“, 2014 09 24–26, Laulasmaa, 
Estija.

 _ BP7 projekto „Centre of Excellence in Or-
ganic Semiconductor Research“ seminaras 
„Develop your creativity“, 2014 01 27–28, 
Kaunas, Lietuva.

 _ BP7 projekto „Centre of Excellence in Or-
ganic Semiconductor Research“ seminaras 
„Problem solving“ 2014 06 14–15, Kaunas, 
Lietuva.

 _ Tarptautinė konferencija „Chemistry and 
Chemical Technology“, 2014 04 25, Kaunas. 

 _ Tarptautinis seminaras „Sąvartynų kasyba 
visuotinio poveikio aplinkai mažinimo kon-
tekste“, 2014 04  08.

 _ Tarptautinis seminaras „Sveikas mažai 
energijos naudojančių pastatų mikroklima-
tas“, 2014 12 05.

 _ Tarptautinė konferencija „Chemija ir che-
minė technologija“, KTU Fizikinės ir ne-
organinės chemijos katedra organizavo 

sekciją „Neorganinių medžiagų chemija ir 
technologija“, 2014 04.

4  Mokslinės veiklos rezultatų sklaida vi-
suomenei

 _ P. R. Venskutonis. Mažiau atliekų – daugiau 
sveiko maisto, VetInfo, 2014, Nr. 1, p. 44–48.

 _ G. Juodeikienė, D. Vidmantienė. Europos 
žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: ūkinin-
kams – duonos receptai su netradiciniais 
augalais. Ūkininko patarėjas, 2014 03 06, 
Nr. 27.

 _ G. Juodeikienė, D. Vidmantienė. Rekomen-
dacijos vertingesnių ir saugesnių kepinių 
gamybai ūkiuose, naudojant netradicinę 
augalinę žaliavą. Ūkininko patarėjas, 2014 
12 04, Nr. 140.

 _ Mokomasis pranešimas: G. Juodeikienė. 
Bioproduktai grūdų ir jų produktų užterštu-
mui mažinti. Verslo ir mokslo partnerystės 
renginys Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų 
asociacijai, KTU Maisto mokslo ir technolo-
gijų kompetencijos centras, 2014 02 07.

 _ Mokomasis pranešimas: D. Žadeikė. Lu-
binai kaip naujas baltymų šaltinis maisto 
pramonėje. Verslo ir mokslo partnerystės 
renginys Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų 
asociacijai, KTU Maisto mokslo ir technolo-
gijų kompetencijos centras, 2013 10 24.

 _ Mokomasis pranešimas: L. Bašinskie-
nė. Vaistinių augalų pritaikymas kepinių 
skoniui pagerinti ir mikrobiologinei tar-
šai mažinti. Verslo ir mokslo partnerystės 
renginys Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų 
asociacijai, KTU maisto mokslo ir technolo-
gijų kompetencijos centras, 2014 02 07.

 _ Mokomieji seminarai ūkininkams ir žemės 
ūkio konsultantams, skleidžiant mokslinės 
veiklos apie netradicinių vietinių augalinių 
žaliavų panaudojimą, taikant inovatyvias 
technologijas vertingesnių ir saugesnių 
maisto produktų gamybai, rezultatus: 15 
seminarų, trukmė 4–5 akad. val., prof. G. 
Juodeikienė, doc. L. Bašinskienė, dr. D. Ža-
deikė, 2014 01–04.



84

K a u n o 
t e c h n o l o g i j o s 
u n i v e r s i t e t a s

C h e m i n ė s 
t e c h n o l o g i j o s 
f a k u l t e t a s

m o k s l i n i ų 
t y r i m ų 
a t a s k a i t a

2 0 1 4

 _ G. Juodeikienės grupės veiklų pristatymas 
tarptautiniame gyvybės mokslų forume 
„Life Science Baltic 2014“, 2014 09 10–12 
(reklaminiai prospektai); grupės veiklų pri-
statymas LR televizijai, MITA, 2014 10 28; 
Akustinių bangų pritaikymas poringų mais-
to ir ne maisto sistemų kokybės ir sau-
gos analizei, Eureka ITEA2 projekto 09041 
(ACOUSTICS) pristatymas MITA renginyje, 
2014 04 24; grupės veiklų pristatymas JAV 
delegacijai MMTKC, 2014 05 09.

 _ G. Juodeikienė. Inovacijos grūdų perdirbi-
me – pasaulinės tendencijos. Pranešimas 
Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijoje, 
2014 04 15.

 _ J. Damašius. Pakuotės iš pieno – ne moks-
linė fantastika. www.delfi.lt, 2014 06  05, 
17:17 (http://grynas.delfi.lt/gyvenimas/pa-
kuotes-is-pieno-ne-moksline-fantastika. 
d?id=64973543 ).

 _ J. Damašius. Slapta palmių aliejaus mais-
to produktuose misija. balsas.lt, 2014 03 
28, 19:10 (http://www.balsas.lt/m/naujie-
na/782181 ). 

 _ J. Damašius. Videoreportažas (interviu), 
15min.lt. Šaknys nekarčios TV: Kaip atro-
do šiuolaikinės universitetų laboratorijos?  
Publikuota: Kas vyksta Lietuvos universi-
tetų laboratorijose? Kokius darbus ir kaip 
atlieka studentai? 2014 01  06, 09:36.

 _ R. Vinauskienė. Interviu „Delfi“ straips-
niams „Lietuvos mokslininkų išradimas 
tapo priežastimi nesikvėpinti“,  „Sulieknėti 
padės šinšilų mėsa? “, „Lieknos figūros pa-
slaptis: ar ant lietuvių stalo greitai atsiras 
šinšilų mėsa?“

 _ Paskaita ir praktiniai užsiėmimai „Natūra-
lios augalinės žaliavos funkcionaliesiems 
gėrimams” Nacionalinės moksleivių aka-
demijos klausytojams, lekt. V. Kitrytė, 2014 
04 04.

 _ Paskaita „Prieskoniniai augalai – natūralus 
biologiškai aktyvių junginių šaltinis“ MMT-
KC renginyje, lekt. V. Kitrytė, 2014 11 20.

 _ Ekskursijos moksleiviams ir maisto pra-
monės įmonių atstovams po MMTKC labo-
ratorijas, doc. J. Damašius, lekt. V. Kitrytė.

 _ Kauno r. savivaldybės švietimo skyriaus 
prašymu organizuotas seminaras ugdymo 
įstaigų maitinimo technologams ir svei-
katos priežiūros specialistams „Kiaušinių 
maistinė vertė. Maitinimo produktų iš kiau-
šinių gamybos technologijos ir ypatumai“. 
KTU Maisto mokslo ir technologijų kompe-
tencijos centras, ats. lekt. Ž. Valatkevičienė, 
2014 04 23.

 _ Kauno r. savivaldybės švietimo skyriaus 
prašymu organizuotas seminaras ugdymo 
įstaigų maitinimo technologams ir svei-
katos priežiūros specialistams „Maitinimo 
produktų gamybos technologijos glitimo 
netoleruojantiems vaikams“. KTU Maisto 
mokslo ir technologijų kompetencijos cen-
tras, ats. lekt. Ž. Valatkevičienė, 2014 12 17.

 _ Kauno pedagogų kvalifikacijos centro pra-
šymu pravestas seminaras ugdymo įstaigų 
maitinimo technologams „Sveikatą tau-
sojančios maitinimo produktų gamybos 
technologijos“. KTU Maisto mokslo ir tech-
nologijų kompetencijos centras, ats. lekt. Ž. 
Valatkevičienė, 2014 10 08.

 _ Mokymo kursai „Pridėtinės vertės di-
dinimas pieno ūkyje (Nebrandintų fer-
mentinių sūrių gamyba ūkio sąlygomis)“, 
skirti žemės valdą turinčių ir gaminančių 
žalio pieno produktus klausytojams, prof. 
D. Leskauskaitė, doc. M. Keršienė.

 _ Paskaita „Patiekalo maistinė vertė“ vaikų 
ugdymo įstaigose maistą ruošiančių dar-
buotojų mokymuose, doc. M. Keršienė.

 _ Paskaita ir laboratoriniai darbai  KTU vaikų 
universitete „Geroji chemija maiste“, doc. 
M. Keršienė.

 _ Seminarai, mokymai, paskaitos, bendra-
darbiavimas su įmonės „Metos“ technolo-
gais, doc. M. Keršienė.

 _ Seminarai įmonėje „Panemunės Eglė“, 
bendradarbiavimas su įmonės technolo-
gais-praktikais, doc. M. Keršienė.
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 _ Prof. J. V. Gražulevičius dalyvavo LRT radijo 
laidoje „Žinių amžius“ ir davė interviu INIT 
televizijai, interviu buvo publikuoti „Kauno 
dienoje“ ir „Delfi“ portale.

 _ T. Malinauskas skaitė paskaitą „Spalvotos 
medžiagos organinėje chemijoje ir jų taiky-
mas šiuolaikinėse technologijose“  Nacio-
nalines moksleivių akademijos chemijos 
sekcijos pavasario sesijoje, 2014 04 04.

 _ Prof. V. Getautis dalyvavo TV laidoje „Moks-
lo sriuba: apie supermedžiagą grafeną”, 
2014 03 24.

 _ Mokslo festivalis „Erdvėlaivis - Žemė“, pas-
kaitos-demonstracijos Organinės chemijos 
laboratorijose: „Kaip ir kodėl sintetinami 
nauji junginiai?“, dr. V. Buinauskaitė; „Kas 
per mišinys gavosi ir ar man  jis reikalin-
gas?“, j. m. d. J. Solovjova, 2013 09 27.

 _ Prof. L. Kliučininko interviu „Kauno dienos“ 
straipsniui „Kuo kvėpuoja kauniečiai“, 2014 
12 06.

 _ Doc. D. Martuzevičiaus interviu „Kauno die-
nos“ straipsniui „Mūsiškiai valys kinų orą“, 
2014 12 06; tinklalapiui „DELFI Grynas“, 
2014 11 08.

 _ Doc. V. Račio pranešimas konferencijoje 
„Patikimi kintančiame laike“, skirtoje UAB 
„Kauno vandenys“ 85-mečiui paminė-
ti, 2014 12 16; interviu projektui „Žaliasis 
Aleksotas“, 2014 01 16.

 _ ATK straipsnis „Aplinkosaugos inžinerijos 
studijos – ir lietuviams, ir užsieniečiams“ 
laikraštyje „Kauno diena“, 2014 02 24.

 _ Straipsnis apie KTU CTF ATK rengtą tarp-
tautinį seminarą „Sąvartynų kasyba visuo-
tinio poveikio aplinkai mažinimo kontekste“ 
tinklalapyje „DELFI Grynas“, 2014 04 09.

 _ A. Eisinas dalyvavo švietėjiškuose rengi-
niuose-projektuose: „Tyrėjų naktis 2014“ 
paskaita ir eksperimentai „Tirpios kavos 
gamyba“ (dalyvių skaičius – 51), 2014 09 26; 
mokslo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė 2014“ 
paskaita ir eksperimentai „Etanolio kon-
centravimas pramoniniu rektifikatoriumi“ 
(dalyvių skaičius – 24), 2014 09 12.

 _ Chemijos pamokos-seminarai „Cheminė 
technologija ir inžinerija: produktų kūrimas 
ir gamyba“ 9–12 klasių mokiniams:

 _ Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimna-
zija (dalyvių skaičius – 28) , 2014 01 15

 _ Kauno Maironio universitetinė gimnazija 
(dalyvių skaičius – 18) , 2014 02 24

 _ Kauno Purienų vidurinė mokykla (daly-
vių skaičius – 13), 2014 02 28

 _ Kauno Aušros gimnazija (dalyvių skai-
čius – 18), 2014 03 13

 _ Kauno Aušros gimnazija (dalyvių skai-
čius – 13), 2014 03 20

 _ Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimna-
zija (dalyvių skaičius – 41), 2014 04 10

 _ Alytaus miesto mokyklos (dalyvių skai-
čius – 48), 2014 05 07

 _ Kauno Jono Žemaičio-Vytauto progim-
nazija (dalyvių skaičius – 28), 2014 09 25

 _ Marijampolės Sūduvos gimnazija (daly-
vių skaičius – 55), 2014 11 05

 _ Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija 
(dalyvių skaičius – 47), 2014 11 05

 _ Garliavos Juozo Lukšos gimnazija (daly-
vių skaičius – 44), 2014-11-12

5 Pamokos moksleiviams

 _ Nacionalinės moksleivių akademijos nariai 
lankėsi CTF ATK laboratorijose, 2014 02 03.

 _ Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 
moksleiviams paskaitą skaitė doc. V. Ra-
čys, 2014 11 28.

 _ Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje 
paskaitą skaitė doc. D. Martuzevičius, 2014 
12 01.

 _ Telšių Žemaitės gimnazijos moksleiviams 
paskaitą skaitė doc. V. Račys, 2014 12 04.

 _ Palangos  senosios gimnazijos mokslei-
viams paskaitą skaitė doc. V. Račys, 2014 
12 11. 

 _ Šiaulių rajono Meškuičių gimnazijos moki-
niai lankėsi CTF ATK laboratorijose, užsiė-
mimus vedė dr. E. Krugly ir prof. L. Kliuči-
ninkas, 2014 12 12.



86

K a u n o 
t e c h n o l o g i j o s 
u n i v e r s i t e t a s

C h e m i n ė s 
t e c h n o l o g i j o s 
f a k u l t e t a s

m o k s l i n i ų 
t y r i m ų 
a t a s k a i t a

2 0 1 4

 _ Utenos rajono Užpalių gimnazijos mokslei-
viams paskaitą skaitė prof. L. Kliučininkas, 
2014 12 15.

 _ Paskaitos ir eksperimentiniai užsiėmimai, 
lekt. S. Žalenkienė: KTU gimnazijos moks-
leiviams – 3; Utenos Dauniškio gimnazijos 
3 kl. mokiniams – 1; Utenos „Saulės“ gim-
nazijos 3 kl. mokiniams – 1; pagalba KTU 
gimnazistams rengiantis respublikinei che-
mijos olimpiadai – 1; pagalba KTU gimna-
zistams rengiantis valstybiniam chemijos 
egzaminui – 1; Kauno Šančių vidurinės 
mokyklos moksleiviams – 2; Kauno Jėzuitų 
gimnazijos moksleiviams – 5. 

 _ Paskaitos ir eksperimentiniai užsiėmimai,  
lekt. R. Stokienė: Kauno Šančių vidurinės 
mokyklos 10 kl. mokiniams – 4; Utenos 

Adolfo Šapokos gimnazijos 11 kl. moki-
niams – 1; Rumšiškių Antano  Baranausko 
gimnazijos 12 kl. mokiniams – 1.

 _ Edukacinė programa „Įdomūs chemijos 
bandymai“ Vilijampolės vidurinės mokyklos 
4 kl. mokiniams, lekt. R. Stokienė.

 _ Edukacinė programa Varpelio pradinės mo-
kyklos moksleiviams, doc. K. Kantminienė.

 _ Seminaras  „Ugdymo turinio individuali-
zavimas ir diferencijavimas chemijos pa-
mokose“ chemijos mokytojams Klaipėdos 
rajono švietimo centre (Gargždai), prof.  
A. Šulčius, 2014 10 30.

 _ Paskaita „Pasitikrink pulsą!  Chemija prieš 
egzaminą“, paroda „Mokykla 2014“, Vilnius, 
prof. A. Šulčius, 2014 11 21.

1 Nacionaliniai ir tarptautiniai apdovano-
jimai; narystė aukšto tarptautinio lygio 
institucijose ir asociacijose

 _ Prof. P. R. Venskutonis yra IUFoST (Interna-
tional Union of Food Science and Technolo-
gy) Lietuvos delegatas; EFFoST (European 
Federation of Food Science and Techno-
logy) Lietuvos delegatas; IFA (ISEKI Food 
Association: European Association for Inte-
grating Food Science and Engineering Kno-
wledge Into the Food Chain) narys, Lietuvos 
atstovas; Europos chemijos ir molekulinių 
mokslų asociacijos Maisto chemijos sky-
riaus (European Association of Chemical 
and Molecular Sciences Food Chemistry 
Division) Lietuvos atstovas; Tarptautinės 
funkcionaliojo maisto ir maisto papildų 
draugijos (International Society of Nutra-
ceuticals and Functional Foods) narys; 
Europos higieniško įrangos projektavimo 
grupės (European Hygienic Equipment De-
sigh Group, EHEDH) narys, Lietuvos atsto-
vas; Maisto technologų instituto (Institute of 

tyrėjai

Food Technologists, IFT, JAV) narys; Chemi-
jos pramonės draugijos (Chemical Industry 
Society, SCI, UK) narys; Šiaurės Amerikos 
fitochemijos draugijos (Phytochemical So-
ciety of North America, PSNA) narys; COST 
DC (Mokslo srities komiteto) „Food and 
Agriculture“ narys, Lietuvos atstovas; tarpt. 
(ISI) žurnalo „Acta Alimentaria“ redkolegi-
jos narys; tarpt. žurnalo „The Open Bioacti-
ve Compounds Journal“ redkolegijos narys; 
tarpt. žurnalo „CyTA - Journal of Food“ red-
kolegijos narys; žurnalo „American Journal 
of Advanced Food Science and Technology“ 
redkolegijos narys; COST veiklos TD1203 
,,Maisto gamybos atliekų perdirbimas į tva-
rias chemines ir kitas medžiagas bei kurą“ 
valdymo komiteto narys.

2 Kviestiniai pranešimai: 

 _ P. R. Venskutonis. Vaisių ir daržovių perdir-
bimo atliekų biorafinavimas į funkcionalius 
ingredientus – daug galimybių suteikianti 
platforma tyrimams ir MVĮ. Strateginis ES 
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seminaras „Maisto atliekos Europos mais-
to tiekimo grandinėje“, Atėnai, Graikija.

 _ P. R. Venskutonis. Maisto skonių mikroin-
kapsuliavimas. 40-oji maisto saugos ir ko-
kybės konferencija. Brno, Čekija.

 _ P. R. Venskutonis. Žemės ūkio atliekų bio-
rafinavimas aukštos pridėtinės vertės pro-
duktų kūrimui. 9-oji Baltijos maisto ir tech-
nologijos konferencija, Jelgava, Latvija.

 _ Prof. G. Juodeikienė atstovauja KTU Tarp-
tautinėje grūdų mokslo ir technologijos 
asociacijoje (ICC); yra COST veiklos FP1306 
„Lignoceliuliozinės biomasės šalutinių 
srautų panaudojimas tvariai chemikalų, 
medžiagų ir degalų gamybai naudojant 
mažo poveikio aplinkai technologijas“ val-
dymo komiteto narė; žurnalo „Cheminė 
technologija“ redkolegijos narė; Chemijos 
inžinerijos mokslo krypties doktorantūros 
komiteto narė; Lietuvos biochemikų drau-
gijos narė.

 _ Prof. D. Leskauskaitė yra LSMU Farmacijos 
fakulteto atestacinės komisijos narė; KTU 
Cheminės technologijos fakulteto tarybos 
narė.

 _ Doc. L. Bašinskienė yra Lietuvos biochemi-
kų draugijos narė; Lietuvos chemikų drau-
gijos narė; KTU Cheminės technologijos 
fakulteto tarybos pirmininkė.

 _ Doc. R. Vinauskienė yra „Maisto chemija ir 
technologija“ redkolegijos narė; Lietuvos 
mėsos perdirbėjų asociacijos (LPMA) narė.

 _ Lekt. A. Šipailienė yra COST veiklos FA1202 
„Europos tinklas bakterijų kolonizavimo ir 
atsparumo mažinimo maiste ir maisto ga-
mybos aplinkose“ valdymo komiteto narė.

 _ Lekt. V. Kitrytė yra COST veiklos FA1403 „In-
terindividualusis atsako į augalinio maisto 
bioaktyvias medžiagas vartojimą kitimas – 
POSITIVe“ valdymo komiteto narė.

 _ M. d. A. Tomkevičienei paskirta 2014 metų 
aktyviausio KTU jaunojo mokslininko pre-
mija; paskirtas Dr. Juozo Petro Kazicko šei-
mos fondo grantas.

 _ Prof. J. V. Gražulevičiui paskirta Baltijos 
Asamblėjos mokslo premija. 

 _ Prof. J. V. Gražulevičius. Kviestinis prane-
šimas „Laidūs polimerai ir molekuliniai 
stiklai optoelektroniniams taikymams“. 
Tarptautinė konferencija „Nanostruktū-
ros jutikliams ir energijos konversijai Na-
SEC’14”, Alžyras.

 _ Prof. J. V. Gražulevičius yra mokslo žurnalų 
„Materials Science-Medžiagotyra“ ir „Che-
mija“ redakcinių kolegijų narys.

 _ Dr. R. Rutkaitė yra COST veiklos FA0904 
„Polimerinės nanomedžiagos ekologiš-
koms maisto pakuotėms“ valdymo komite-
to narė, WG2 darbo grupės vicepirmininkė; 
COST veiklos ES1403 „Nauji iššūkiai ir ga-
limybės pakartotinai naudojant nuotekas“ 
atstovė veiklos valdymo komitete.

 _ Prof. A. Žemaitaitis yra COST veiklos 
FA0904 „Polimerinės nanomedžiagos eko-
logiškoms maisto pakuotėms“ („Eco-su-
stainable food packaging based on polymer 
nanomaterials“) valdymo komiteto narys; 
mokslo žurnalų „Chemija“ ir „Cheminė 
technologija“ redkolegijų narys.

 _ Dr. J. Bendoraitienė yra COST veiklos 
ES1403 „Nauji iššūkiai ir galimybės pakar-
totinai naudojant nuotekas“ pavaduojanti 
atstovė veiklos valdymo komitete.

 _ Prof. habil. dr. Z. J. Beresnevičius yra žur-
nalų „Cheminė technologija“, „Chemija“ ir  
„Materials Sciences and Applied Chemistry“ 
(Ryga) redkolegijų narys.

 _ Prof. A. Šačkus yra Amerikos chemijos 
asociacijos narys; Karališkosios chemijos 
draugijos narys; žurnalo „Chemija“ redak-
cinės kolegijos narys.

 _ Doc. I. Jonuškiene yra Lietuvos biotechno-
logijos asociacijos narė.

 _ Prof. habil. dr. V. Mickevičius yra žurnalo 
„Cheminė technologija“ vyriausiasis redak-
torius.

 _ D. Martuzevičius yra Šiaurės šalių aerozo-
lių draugijos (NOSA), Lundas, Švedija, na-
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rys; asociacijos „Futura scientia“, Lietuva, 
narys; mokslo žurnalo „Medycyna Środo-
wiskowa – Environmental Medicine“ re-
dakcinės kolegijos narys (Darbo medicinos 
ir aplinkos sveikatos institutas ir Lenkijos 
aplinkos medicinos mokslo draugija).

 _ L. Kliučininkas yra mokslo žurnalo „Inter-
national Journal of Environment and Su-
stainable Development“ redakcinio komi-
teto narys (Inderscience Enterprices Ltd); 
mokslo žurnalo „Management of Environ-
mental Quality: An International Journal“ 
redakcinio komiteto narys (Emerald Group 
Publishing Ltd).

 _ G. Denafas yra KTU mokslo žurnalo „Envi-
ronmental Research, Engineering and Ma-
nagement“ redakcinio komiteto narys.

 _ Doc. R. Paleckienė yra Cheminės techno-
logijos fakulteto įgaliotoji atstovė Stan-
dartizacijos departamento prie Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministerijos tech-
nikos komitete TK 57 „Trąšos“, standartų 
rengimo darbo grupės vadovė, ekspertė; 
recenzavo žurnalo „Cheminė technologija“ 
straipsnius.

 _ Prof. E. Valatka yra Tarptautinės elektro-
chemijos draugijos (ISE) narys; Lietuvos 
chemikų draugijos pirmininko pavaduoto-
jas; žurnalo „Cheminė technologija“ redak-
cinės kolegijos narys.

 _ Doc. R. Šlinkšienė dalyvauja Standartiza-
cijos departamento prie Lietuvos Respu-
blikos aplinkos ministerijos technikos ko-
miteto TK 57 „Trąšos“ veikloje; recenzavo 
žurnalų „Cheminė technologija“, „Medžia-
gotyra“, „Polisch Journal of Environmental“ 
straipsnius; dalyvauja KTU mentorystės 
programoje; yra ES finansuojamo projekto 
„Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ug-
dymo sistemos sukūrimas“ mokinių kon-
sultantė; ekspertavo mokslinį projektą „Iš-
teklius tausojanti ir švaresnė azoto trąšų 
gamyba“.

 _ Prof. S. Kitrys yra Latvijos mokslo tarybos 
mokslinių projektų ekspertas; recenzavo 
žurnalo „Medžiagotyra“ straipsnius.

 _ V. Valeika yra X tarptautinės moksli-
nės-praktinės konferencijos „Кожа и 
мех в ЧЧШ веке: технология, качeство, 
экология, образование”, vykusios 2014 
m. rugpjūčio 25–30 d. Ulan Udėje (Rusija), 
tarptautinio organizacinio komiteto narys.

 _ Prof. A. Šulčius yra  KTU Senato ir SAKK 
komisijos narys; šalies chemijos mo-
kytojų konferencijų „Chemija mokyklo-
je – 2013–2015“ vadovas, organizatorius 
ir redaktorius; žurnalo „Cheminė techno-
logija“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduo-
tojas (nuo 2012 m.); Lietuvos chemikų 
draugijos valdybos narys; Kvalifikacijos 
komisijos  chemijos magistro kvalifika-
ciniam laipsniui teikti narys (2012–2015); 
tarptautinių mokslinių-metodinių kon-
ferencijų „Mетодика преподавания 
химических и экологических дисциплин“ 
(2013–2014, Bresto valstybinis technikos 
universitetas, Baltarusija) ir „Инновации 
в преподавании химии“ (2014, Kazanės 
federalinis universitetas, Rusija) mokslinio 
komiteto narys.

 _ Prof. I. Ancutienė yra Lietuvos chemikų 
draugijos revizijos komisijos narė.

 _ Doc. R. Ivanauskas yra Jono Janickio che-
mijos konkurso moksleiviams organizato-
rius.

3 Kvalifikacijos kėlimas tarptautinėse įmo-
nėse ir institucijose

 _ Prof. G. Juodeikienė – FINS, Serbija; Univer-
sity of Natural Resources and Applied Life 
Sciences (BOKU), Viena, Austrija; LNEG, 
Portugalija. 

 _ Doc. L. Bašinskienė – LNEG, Portugalija.

 _ Doc. J. Damašius – LNEG, Portugalija; Brno 
Mendelio universitetas, Čekija.

 _ Lekt. V. Kitrytė – Brno Mendelio universite-
tas, Čekija.
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 _ Dokt. D. Černauskas – Fraunhoferio mole-
kulinės biologijos ir taikomosios ekologijos 
institutas (Fraunhofer IME), Achenas, Vo-
kietija, LMA finansavimas.

 _ Dokt. V. Mimaitė stažavo Cergy-Pontoise 
universitete (Pranzūzija) 2014 09 08–12 05.

 _ Dokt. M. Čekavičiūtė stažavo Cergy-Pontoi-
se universitete (Prancūzija) 2014 07 11–16.

 _ M. d. A. Tomkevičienė stažavo Katalonijos 
politechnikos universiteto Nanoinžinerijos 
tyrimų centre (Ispanija) 2014 04 29–05 29 
ir Cergy-Pontoise universiteto Polimerų fi-
zikinės chemijos laboratorijoje (Prancūzija) 
2014 07 03–08 05 ir 2014 08 08–10 08.

 _ Dokt. T. Matulaitis stažavo Drezdeno tech-
nologijos universitete (Vokietija) 2013 11 
01–2014 04 01.

 _ M. d. dr. J. Simokaitienė stažavo Katalonijos 
politechnikos universitete (Ispanija) 2014 
04 29–05 29 ir

 _  Cergy-Pontoise universiteto Polimerų fizi-
kinės chemijos laboratorijoje (Prancūzija) 
2014 07 03–08 05 ir 2014 09 08–12 05.

 _ M. d. dr. J. Keruckas stažavo Leveno kata-
likiškojo universiteto (Katholieke Universi-
teit Leuven) Organinės sintezės laboratori-
joje (Belgija) 2014 07 01–11 17.

 _ A. Eisinas stažavo Poznanės Adomo Micke-
vičiaus universitete  2014 06 01–03. 

 _ K. Mickevičienė (moksl. stažuotoja) stažavo 
Lvovo politechnikos nacionalinio universi-
teto Biologiškai aktyvių junginių technolo-
gijos katedroje (Department of Technology 
of Biologically Active Substances, Pharma-
cy and Biotechnology, Lviv Politechnic Na-
tional University), Ukraina, 2014 10 01–31.

 _ Prof. A. Šulčius – 8th International Techno-
logy, Education and development Conferen-
ce, 10–12 of March 2014, No. 983, Valensija, 
Ispanija.

4 KTU atstovavimas mokslo ir inovacijų 
politiką kuriančiose bei įgyvendinančiose 
institucijose

 _ Prof. P. R. Venskutonis yra Nacionalinės 
mokslo programos „Sveikas ir saugus 
maistas“ vykdymo grupės vadovas; Lietu-
vos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
plėtros (MTEP) ir inovacijų konkrečių prio-
ritetų identifikavimo „Maisto technologijų ir 
agroinovacijų“ srities Sumaniosios specia-
lizacijos parengimo vadovas  (MOSTA); Lie-
tuvos standartizacijos departamento (LST) 
technikos komiteto TK 11 „Fermentacijos 
produktai“ narys.

 _ Prof. G. Juodeikienė yra Lietuvos standar-
tizacijos departamento technikos komite-
to TK 15 „Grūdai, grūdų produktai, duona, 
pašarai“ pirmininkė; Išskirtinės kokybės 
žemės ūkio ir maisto produktų ekspertų 
komiteto prie LR žemės ūkio ministerijos 
narė.

 _ Prof. D. Leskauskaitė yra programos „Ho-
rizontas 2020“ komiteto „Maisto tiekimo 
užtikrinimas, pažangus žemės ūkis, jūriniai 
tyrimai ir bioekonomika“ ekspertė; MITA 
Biomedicinos ir žemės ūkio mokslų sričių 
ekspertų tarybos narė; Nacionalinės moks-
lo programos „Sveikas ir saugus maistas“ 
vykdymo grupės narė; Saugomų nuoro-
dų ekspertų komiteto prie LR žemės ūkio 
ministerijos pirmininkė; Žemės ūkio, miš-
kininkystės ir žuvininkystės ir maisto pro-
duktų, gėrimų ir tabako gaminių gamybos 
sektorinio profesinio komiteto narė.

 _ Doc L. Bašinskienė yra Lietuvos standarti-
zacijos departamento technikos komitetų 
TK 15 „Grūdai, grūdų produktai, duona, pa-
šarai“ ir TK 51 „Maisto analizė“ narė.

 _ Doc. R. Vinauskienė yra Lietuvos standar-
tizacijos departamento technikos komiteto 
TK 3 „Mėsa ir mėsos produktai“ narė; Lie-
tuvos pramonininkų konfederacijos vykdo-
mo Nacionalinio konkurso ,,Lietuvos metų 
gaminys“ komisijos ekspertė.

 _ Doc. J. Damašius yra Lietuvos nacionalinio 
pienininkystės komiteto prie ŽŪR narys; 
Lietuvos standartizacijos departamento 
technikos komiteto TK 2 „Pienas ir pieno 
produktai“ narys.
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 _ Lekt. A. Šipailienė yra Lietuvos standarti-
zacijos departamento technikos komiteto 
„Žuvininkystė“ narė.

 _ R. Rutkaitė yra programos „Horizontas 
2020“ projektų ekspertė-vertintoja, MITA 
ekspertė, Lietuvos mokslininkų sąjungos 
ekspertė, „Erasmus Mundus“ programos 
ekspertė, M-ERA.NET programos ekspertė.

 _ R. Klimavičiūtė yra Nacionalinio akreditaci-
jos biuro ekspertė.

 _ J. V. Gražulevičius yra LMT ir LMA projektų 
ekspertas, LMA narys.

 _ S. Grigalevičius yra MITA ir „Eureka“ pro-
gramų projektų ekspertas.

 _ R. Lygaitis yra  MITA programų projektų 
ekspertas.

 _ V. Getautis yra Lietuvos mokslo tarybos  
narys.

 _ A. Šačkus yra Lietuvos mokslo tarybos 
ekspertas, MITA technologinės plėtros ko-
miteto narys.

bendradarbiavimas

 _ 2014 m. buvo tęsiamas bendradarbiavi-
mas su Nacionaliniu Tulūzos politechnikos 
institutu (Tulūzos universitetu), Prancūzi-
ja; Graco technologijos universitetu (Graz 
University of Technology) ir Gamtos ište-
klių ir taikomųjų gamtos mokslų universi-
tetu (University of Natural Resources and 
Applied Life Sciences), Vienna, Austrija; 
Kopenhagos universitetu, Danija; Frauho-
ferio institutu IME, Vokietija; Maisto saugos, 
gyvūnų sveikatos ir aplinkosaugos institu-
tu (Institute of Food Safety, Animal Health 
and Environment), Latvija; Šiaurės Dakotos 
valstijos universitetu (North Dakota State 
University), JAV. Glaudūs moksliniai ryšiai 
plėtoti su Vilniaus universiteto Fizikos fakul-
tetu (vykdant akustinius tyrimus), Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos 
akademijos Maisto saugos ir kokybės kate-
dra (kuriant saugesnius maisto produktus). 
Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su Re-
junjono universitetu, Prancūzija.

 _ Duonos pramonės ekspertas Ing. Pieteris 
Sluimeris (Nyderlandai) skaitė paskaitas ir 
vedė praktinius užsiėmimus Maisto mokslo 
ir technologijos katedros studentams, duo-
nos įmonių atstovams, 2014 08 15–22. Vizi-
tą finansavo LMT.

 _ Prof. Marekas Bryjakas (Vroclavo technolo-
gijos universitetas, Lenkija) 2014 12 11–13 
lankėsi bendradarbiavimui aptarti ir daly-
vauti O. Baniukaitienės disertacijos gynime.

 _ Prof. Omaras Mukbaniani, Makromolekuli-
nės chemijos ir polimerinių medžiagų ins-
tituto direktorius, Iv. Javakhishvili Tbilisio 
valstybinis universitetas, Gruzija, 2014 03 
10–23. Vizitas bendradarbiavimui aptarti ir 
moksliniam darbui vykdyti.

 _ Doc. Sergei Kostjukas, Polimerizacijos pro-
cesų katalizės laboratorijos vedėjas, Fiziki-
nių cheminių problemų mokslo institutas, 
Baltarusijos valstybinis universitetas, 2014 
03 19–31. Vizitas bendradarbiavimui aptarti 
ir paskaitoms skaityti.

 _ Koncerno „BASF“ (Vokietija) finansuojamo 
projekto „Kietos būsenos organinių skylinių 
puslaidininkių saulės elementams tyrimas“ 
(Nr. V8597) partnerių susitikimas-semi-
naras, 2014 02 19–20. Dalyvavo Robertas 
Sendas („BASF“, Vokietija), Henrike Wonne-
bergeris („BASF“, Vokietija), Heidi Bechtelis 
(„BASF“, Vokietija). Aptartos organinių ir 
neorganinių sluoksnių hibridiniams saulės 
elementams sintezės ir tyrimo problemos, 
rezultatai,  tolesnio darbų etapo uždaviniai.
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 _ ES 7BP projekto „Meso-superstruktūros 
hibridiniai saulės elementai (MESO)“ par-
tnerių susitikimas-seminaras (2014 05 
07–08). Dalyvavo Henry Snaith’as ir Pabitra 
Nayakas (Oksfordo universitetas, Jungti-
nė Karalystė), Annamaria Petrozza (Itali-
jos technologijos institutas (IIT@Polimi), 
Italija), Edoardo Masconi ir Claudio Quarti 
(Molekulinių mokslų ir technologijų insti-
tutas (CNR-ISTM), Italija), Larsas Korte ir 
Amaru Toefflingeris (Medžiagų ir energijos 
Helmholtzo centras (HZB), Vokietija), Edas 
Crosslandas (Oxford PV, Jungtinė Kara-
lystė), Paulas Gratia (Lozanos federalinė 
politechnikos mokykla (EPFL), Šveicarija). 
Aptartos organinių ir neorganinių sluoksnių 
perovskitiniams saulės elementams sinte-
zės ir tyrimo problemos, rezultatai, tolesnio 
darbų etapo uždaviniai.

 _ 2014 m. buvo tęsiamas bendradarbiavimas 
su Ukrainos nacionalinio universiteto „Lvo-
vo politechnika“ prof. V. Novikovo grupe. 
Toliau sėkmingai buvo bendradarbiaujama 
su Vienos universiteto (Austrija) prof. W. 
Holzerio mokslo grupe, Gento universite-
to (Belgija) prof. N. De Kimpe ir koncernu 
„BASF“ (Vokietija). Glaudūs moksliniai ry-
šiai vykdant susintetintų junginių tyrimus 
buvo plėtojami su Vilniaus universiteto 
Lazerinių tyrimų centru, Chemijos, Bioche-
mijos ir Biotechnologijos institutais (doc. 
A. Kanopka skaito biotechnologijos pas-
kaitas ir veda laboratorinius darbus), Lie-
tuvos sveikatos mokslų universitetu (doc. 
D. Vėželienė skaito molekulinės biologijos 
paskaitas biotechnologams).

 _ Aplinkosaugos technologijos katedra yra 
VIWAFU (Viable Water Management and 
Governance for Future) mokslininkų tinklo, 
siekiančio suteikti naujų žinių vandens tie-
kimo ir nuotekų valymo srityje, narė. Tin-
klas vienija Šiaurės ir Baltijos šalių moks-
lininkus. 2014 06 16–20 KTU buvo surengti 
VIWAFU tarptautiniai mokymai doktoran-
tūros studentams „Iššūkiai vandentvarkai 

turistinėse vietovėse“. Katedra bendradar-
biauja su Baltijos universiteto programa 
(The Baltic University Programme) reng-
dama tarpdalykinius mokymus doktoran-
tams.

 _ „Chemical Abstracts Service“ atstovasVe-
li-Pekka Hyttinenas (Suomija) skaitė paskai-
tą „SciFinder new features“, 2014 04 25.

 _ Lundo universiteto (Švedija) mokslininkės 
dr. Anetos Wierzbickos vizitas, 2014 06 17.

 _ Varšuvos centrinio darbo saugos instituto–
Nacionalinio tyrimų instituto Biologinių pa-
vojų laboratorijos vedėjo prof. Rafalo Gorny 
vizitas, 2014 11 06.

 _ Norvegijos oro tyrimų instituto Tyrimų de-
partamento direktorės prof. Alenos Barto-
novos vizitas, 2014 11 07.

 _ Įmonės, su kuriomis buvo bendradarbiau-
jama vykdant projektus, rengiant paraiškas

 _ „Ribes LT“ (buv. UAB „Juodoji uoga“), UAB 
„Agropro“, UAB „Eko RIVI“, UAB „Energi-
jos gamyba“; „Endoca Aps“ (Danija), Hen-
ry Vincenty LLC (JAV), UAB „RŪTA“, UAB 
„Fazer kepyklos“, UAB „Ustukių malūnas“, 
AB „Vilniaus paukštynas“, AB „Kaišiadorių 
paukštynas“, UAB „Biocentras“, UAB „Lašų 
duona“, UAB „Rokiškio pragiedruliai“, UAB 
„AR Maistas“, UAB „Baltijos enzimai“; UAB 
„Agrogrupė“, UAB „Pompėja“, UAB „Nauji 
verslo partneriai“, UAB „Piropas“, UAB „Ei-
vintas“, Raimondos Česnauskienės IĮ, UAB 
„Istra“, UAB „Naujoji Rūta“, AB „Amilina“, 
AB „Kurana“, UAB „Moguntia“, UAB „Lak-
topolis“, AB „Volfas Engelman“, AB „Kauno 
Alus“, UAB „Baltic Larus“.

 _ UAB „Odos gaminiai ir Ko“ yra projekto Nr. 
E!5897 „Mažiau kenksmingų druskų reika-
laujanti odų išdirbimo technologija“, vykdo-
mo pagal „Eureka“ programą, partneris.

 _ Vokietijos bendrovė „Novaled“ yra bendro 
BP7 projekto „Centre of Excellence in Orga-
nic Semiconductor Research“ partnerė.

 _ Buvo vykdomi moksliniai tyrimai su UAB 
„Gelsva“, UAB „Rutinas“, UAB „ProBioSa-
nus“, UAB „Biomė“ ir UAB „Laragis“.
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 _ Bendradarbiavimo sutartis „Kietos būse-
nos organinių skylinių puslaidininkių sau-
lės elementams tyrimas“ tarp KTU ir „BASF 
SE“ (Nr. V8597, „BASF SE“ finansavimas).

 _ 7-osios bendrosios programos  projektas 
„Superstruktūros hibridiniai saulės ele-
mentai (MESO)“ (sutarties Nr. 604032) vyk-
domas kartu su Oxford Photovoltaics Limi-
ted (Didžioji Britanija).

 _ Parengta „Eurostar“ bendradarbiavimo su-
tartis – „ASIO“ (Čekija) ir „ASIO Baltic“ (Lie-
tuva).

 _ UAB „Odos gaminiai ir Ko“ yra projekto, vyk-
domo pagal „Eureka“ programą, SALTLESS 
LEATHER Nr. E!5897 „Mažiau kenksmingų 
druskų reikalaujanti odų išdirbimo techno-
logija“ partneris.

1  Strateginės partnerystės

 _ UAB „Moguntia“, „Vičiūnų“ įmonių grupė.

2 Strateginės partnerystės su kitomis 
aukšto tarptautinio lygio mokslo infras-
truktūromis

 _ Vykdant tarptautinius projektus bendra-
darbiaujama su Nacionaliniu Tulūzos poli-
technikos institutu (Tulūzos universitetu), 
Prancūzija; Graco technologijos universi-
tetu (Graz University of Technology), Aus-
trija; Frauhoferio institutu IME, Vokietija; 
VTT, Suomija; Šiaurės Dakotos valstijos 
universitetu (North Dakota State Universi-
ty), JAV, be to, su F. Rabelaiso universiteto 
(Prancūzija), Cergy-Pontoise universite-
to (Prancūzija), Nacionalinio universiteto 
„Lvovo politechnika“ (Ukraina), Kijevo T. 

Ševčenkos nacionalinio universiteto (Ukrai-
na), Nacionalinio Tsihg-Hua universiteto 
(Taivanas), Kijevo nacionalinio technologijų 
ir dizaino universiteto (Ukraina), Rumunijos 
odų ir avalynės tyrimo instituto, Katalo-
nijos politechnikos universiteto (Ispanija), 
Leveno katalikiškojo universiteto (Belgija), 
Dresdeno technikos universiteto (Vokietija) 
ir kitų institucijų mokslininkais, taip pat su 
chemijos bendrove „BASF SE“, kuriant nau-
jos kartos fotovoltinius (saulės) elementus; 
Ecole Polytechnique Federale de Lausanne 
(Šveicarija) Fotonikos ir paviršių labora-
torija (vadovas prof. Michaelis Gretzelis), 
sintetinant ir tiriant organinius dažiklius 
bei krūvio pernašos medžiagas saulės 
elementams; Vilniaus universiteto Fizikos 
fakultetu ir Medžiagotyros institutu, tiriant 
organinius fotopuslaidininkius; Vilniaus 
universiteto Lazerinių tyrimų centru, tiriant 
fotochrominius junginius; Vienos universi-
tetu, atliekant kai kurių junginių specialiuo-
sius BMR eksperimentus; Latvijos organi-
nės sintezės institutu, atliekant organinių 
junginių monokristalų rentgenostruktūrinę 
analizę.

 _ ATK iniciatyva Kauno technologijos uni-
versitetas 2009 m. su Olandijos darnių 
vandens technologijų ekscelencijos centru 
WETSUS pasirašė bendradarbiavimo sutar-
tį. WETSUS yra viena iš Europos lyderiau-
jančių infrastruktūrų, atliekančių speciali-
zuotus vandens tyrimus. Su šia institucija 
nuolat bendradarbiaujama tyrimų srityje, 
daugiausia doktorantų ir podoktorantūrinių 
tyrėjų stažuočių būdu.
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doktorantūros studijos

5

26

6

4

2014 m. įstojusių
doktorantų skaičius

2014 m.  baigusių 
studijas doktorantų 
skaičius

2014 m. gynusių 
disertacijas doktorantų 
skaičius

1  2014 m. apgintos disertacijos

 _ E. Malinauskytė. Išrūgų baltymais ir karboksimetilceliulioze stabilizuotos 
emulsijos: sudėtis, savybės ir panaudojimas pieno produktų gamyboje. 
Vadovė – D. Leskauskaitė.

 _ K. Anusevičius. N-(4-halogenfenil)-β-aminorūgščių darinių sintezė ir 
transformacijos. Vadovas – prof. V. Mickevičius.

 _ R. Steponavičiūtė. 1,1,2-Trimetil-1H-benz[e]indolo alkilinimas bifunkci-
niais junginiais bei fenilpakaitus turinčių indolo[2,1-b][1,3]benzoksazino 
darinių sintezė ir jų cheminių bei optinių savybių tytimas. Vadovas – prof. 
V. Martynaitis.

 _ D. Tomkutė-Lukšienė. Skyles transportuojančių ir šviesą išspinduliuo-
jančių junginių, turinčių difenilamino ir karbazolilo fragmentus, sintezė ir 
savybės. Vadovas – prof. V. Getautis.

 _ R. Kubiliūtė. Pucolaninio priedo iš molio ir AlF3 gamybos atliekos sintezė 
bei įtaka portlandcemenčio savybėms. Vadovas – prof. R. Kaminskas.

 _ A. Bankauskaitė. Hidrotalcito sintezė, savybės ir panaudojimas. Vadovas 
– prof. K. Baltakys.

 _ E. Krugly. Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai miesto aplinkos ore: 
nuo emisijų iki gyvenamosios aplinkos. Vadovas – doc. dr. D. Martuzevi-
čius.

 _ T. Prasauskas. Oro tarša aerozolio dalelėmis pastatų atnaujinimo ir eks-
ploatacijos metu. Vadovas – doc. dr. D. Martuzevičius.

 _ E. Elijošiūtė. Geležies(III) ir gyvsidabrio(II) tiocianatų spektroskopiniai tyri-
mai ir teorinis modeliavimas. Vadovė – doc. dr. D. Jankūnaitė.

 _ A. Urbutis. Katalizatorių CuO-(CeO2,La2O3)/ nešiklis sintezė, savybės ir 
taikymas lakiųjų aromatinių junginių šalinimo technologijose. Vadovas – 
prof. S. Kitrys.

 _ S. Ostachavičiūtė. WO3, Se-WO3 ir TiO2 fotokatalizatorių sintezė, struktū-
ra ir aktyvumas. Vadovas – prof. E. Valatka.

2 Užsienio mokslininkai, dalyvaujantys doktorantūros studijų procese

 _ Thierry Talou, Tulūzos universitetas; assoc. prof. Ase Hansenas, Kopen-
hagos universitetas, Danija; prof. dr. Stefanas Schillbergas, Frauhoferio 
institutas IME, Vokietija; dr. Bartkevicius, Maisto saugos, gyvūnų sveika-
tos ir aplinkosaugos institutas (Institute of Food Safety, Animal Health 
and Environment), Latvija; assoc. prof. Gerhardas Schleiningas, Gamtos 
išteklių ir taikomųjų gamtos mokslų universitetas (University of Natu-
ral Resources and Applied Life Sciences), Viena (BOKU); prof. Marekas 
Bryjakas, Vroclavo technologijos universitetas, Lenkija; dr. Andrzejus 
Swinarewas,  Katovicų Silezijos universitetas, Lenkija; Aivarsas Cerass 

2014 m. studijavusių
doktorantų skaičius
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ir Danielsas Turlajsas, Rygos technikos uni-
versitetas; dr. Roelis Meulepas, Darnių van-
dens technologijų ekscelencijos centras, 
Leuvardenas, Olandija.

3 Užsienio doktorantai, vykdę mokslinius 
tyrimus 

 _ Bendifas Hamdi, Department of Nature and 
Life Sciences, Faculty of Sciences, M’sila 
University (Alžyras)

 _ Vladimiras Sykora, Mendelova univerzita v 
Brne, Agronomicka fakulta (Čekijos Respu-
blika)

4  Doktorantai, dirbę projektuose 2014 m.

 _ P. Kraujalis, projekto tyrėjas, Nacionali-
nės mokslo programos „Sveikas ir sau-
gus maistas“ projektas „Nanokrakmolo ir 
gamtinių bioaktyvių medžiagų kompozici-
jos funkciniam maistui“ (NANOKRAKMO-
LAS). KTU MMTK dalies vadovas – prof.  
P. R. Venskutonis.

 _ V. Kraujalytė, projekto tyrėja, Nacionali-
nės mokslo programos „Sveikas ir saugus 
maistas“ projektas „Retesniųjų uoginių 
augalų bioaktyvių komponentų kitimas pri-
klausomai nuo genotipo ir aplinkos“ (UOG-
BIOGENA). KTU dalies vadovas  – prof. P. R. 
Venskutonis.

 _ D. Povilaitis, projekto inžinierius, Nacionali-
nės mokslo programos „Sveikas ir saugus 
maistas“ projektas „Uogų išspaudų biorafi-
navimas į funkcionaliuosius komponentus 
aukšto slėgio ir fermentiniais metodais“ 
(UOGBIORAF). Projekto vadovas – prof. P. 
R. Venskutonis. 

 _ V. Kraujalienė, projekto tyrėja, Nacionali-
nės mokslo programos „Sveikas ir saugus 
maistas“ projektas „Uogų išspaudų biorafi-
navimas į funkcionaliuosius komponentus 
aukšto slėgio ir fermentiniais metodais“ 
(UOGBIORAF). Projekto vadovas – prof. P. 
R. Venskutonis.

 _ V. Šulniūtė, projekto inžinierius, Nacionali-
nės mokslo programos „Sveikas ir saugus 

maistas“ projektas „Uogų išspaudų biorafi-
navimas į funkcionaliuosius komponentus 
aukšto slėgio ir fermentiniais metodais“ 
(UOGBIORAF). Projekto vadovas – prof.  
P. R. Venskutonis.

 _ D. Čižeikienė, projekto jaunesn. m. d., BP7 
projektas „Pieno pramonės perorganiza-
vimas tvariam pieno perdirbimo procesui/
Re-design of the dairy industry for sustai-
nable milk processing“ (SUSMILK), KTU da-
lies vadovė – prof. G. Juodeikienė.

 _ D. Černauskas, projekto jaunesn. m. d., 
EUREKA ITEA2 projektas 09041 „Akustinių 
bangų pritaikymas poringų maisto ir ne-
maisto sistemų kokybės ir saugos analizei 
/Acoustic wave application for the analysis 
of the quality and safety of porous food and 
non-food matrices“ (ACOUSTICS). Projekto 
vadovė – prof. G. Juodeikienė.

 _ D. Klupšaitė, projekto inžinierė, EUREKA 
ITEA2 projektas 09041 „Akustinių bangų 
pritaikymas poringų maisto ir ne maisto 
sistemų kokybės ir saugos analizei /Aco-
ustic wave application for the analysis of 
the quality and safety of porous food and 
non-food matrices“ (ACOUSTICS). Projekto 
vadovė – prof. G. Juodeikienė.

 _ D. Klupšaitė, projekto inžinierė, KTU MTE-
PI B. Lubio fondo finansuojamas projektas 
„Sukurti kompleksinį gelių tekstūros įverti-
nimo metodą“ (GELFIX). Projekto vadovė – 
prof. G. Juodeikienė.

 _ I. Brink, Nacionalinės mokslo programos 
„Sveikas ir saugus maistas“ projektas „Au-
ginimo ir laikymo būdų bei technologijų įta-
ka sodininkystės ir daržininkystės produktų 
kokybei“ (LAIKYMAS). KTU dalies vadovė – 
prof. D. Leskauskaitė.

 _ V. Eisinaitė, Nacionalinės mokslo progra-
mos „Sveikas ir saugus maistas“ projektas 
„Daržovių funkcionaliųjų komponentų įtaka 
mėsos gaminių kokybei ir biologinei vertei“ 
(DARFUBIO). KTU dalies vadovė – lekt. I. Ja-
sutienė.
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 _ R. Laurinavičiūtė, projektas „Naujų puslai-
dininkinių medžiagų ir nanostruktūrų kū-
rimas ir taikymai pažangioms technologi-
joms“. Projekto vadovė – E. Fataraitė.

 _ R. Butkutė, projektas „Naujų puslaidinin-
kinių medžiagų ir nanostruktūrų kūrimas 
ir taikymai pažangioms technologijoms“. 
Projekto vadovė – E. Fataraitė.

 _ A. Ivanauskaitė, projektas „Naujų puslai-
dininkinių medžiagų ir nanostruktūrų kū-
rimas ir taikymai pažangioms technologi-
joms“. Projekto vadovė – E. Fataraitė.

 _ V. Mimaitė, projektas „Naujos organinių 
puslaidininkių struktūros naujos kartos 
(opto)elektroniniams prietaisams“. Projek-
to vadovas – J. V. Gražulevičius.

 _ M. Čekavičiūtė, projektas „Naujų puslai-
dininkinių medžiagų ir nanostruktūrų kū-
rimas ir taikymai pažangioms technologi-
joms“. Projekto vadovė – E. Fataraitė.

 _ G. Kručaitė, projektas „Naujos medžiagos 
ir technologijos labai aukštą spalvų pertei-
kimo indeksą turintiems ir Saulės spektrą 
emituojantiems OLED šviesos šaltiniams“. 
Projekto vadovas – G. Buika.

 _ D. Tavgenienė, projektas „Naujos medžia-
gos ir technologijos labai aukštą spalvų 
perteikimo indeksą turintiems ir Saulės 
spektrą emituojantiems OLED šviesos šal-
tiniams“. Projekto vadovas – G. Buika.

 _ G. Kručaitė, projektas „Naujos struktūros 
elektroaktyvios medžiagos efektyviems 
organiniams šviestukams“. Projekto vado-
vas – S. Grigalevičius.

 _ D. Tavgenienė, projektas „Naujos struktū-
ros elektroaktyvios medžiagos efektyviems 
organiniams šviestukams“. Projekto  vado-
vas –  S. Grigalevičius.

 _ P. P. Danilovas, Nacionalinės mokslo pro-
gramos ,,Sveikas ir saugus maistas“ pro-
jektas ,,Nanokrakmolo ir gamtinių bioak-
tyvių medžiagų kompozicijos funkciniam 
maistui“. Projekto vadovas – A. Žemaitaitis.

 _ P. P. Danilovas, LMT mokslininkų grupių pro-
jektas „Jonogeninio nanokrakmolo floku-
liantas“. Projekto vadovas – A. Žemaitaitis.

 _ E. Lekniūtė, LMT mokslininkų grupių pro-
jektas „Jonogeninio nanokrakmolo floku-
liantas“. Projekto vadovas – A. Žemaitaitis.

 _ O. Baniukaitienė, LMT mokslininkų gru-
pių projektas „Celiuliozės/hidroksiapatito 
kompozitai kaulo audinio inžinerijai“ (Kom-
pozitai); ES struktūrinių fondų projektas 
VP2-1.3-ŪM-02-K-04-139 „Probiotinių 
bakterijų imobilizavimo ir įkapsuliavimo 
galimybių moksliniai tyrimai“; Lietuvos ir 
Ukrainos mokslinio bendradarbiavimo pro-
jektas „Celiuliozės/hidroksiapatito kompo-
zitų, skirtų kaulo audinio inžinerijai, biosu-
derinamumo tyrimai“. Projektų vadovė – J. 
Liesienė.

 _ S. Kiseliovienė (Gustaitė), LMT mokslininkų 
grupių projektas „Celiuliozės/hidroksiap-
atito kompozitai kaulo audinio inžinerijai“ 
(Kompozitai); Lietuvos ir Ukrainos moks-
linio bendradarbiavimo projektas „Celiu-
liozės/hidroksiapatito kompozitų, skirtų 
kaulo audinio inžinerijai, biosuderinamumo 
tyrimai“; COST CM1101 veikla „Koloidų che-
mijos aspektai nanomoksle, taikant juos 
inovatyviems procesams ir medžiagoms“. 
Projektų vadovė – J. Liesienė.

 _ A. Palavenienė, COST CM1101 veikla „Ko-
loidų chemijos aspektai nanomoksle, 
taikant juos inovatyviems procesams ir 
medžiagoms“; KTU-LSMU projektas „Ce-
liuliozės/biogeninių medžiagų kompozitų, 
skirtų žandikaulio atstatymui, gavimas ir 
tyrimas“ (Žandikaulis). Projektų vadovė –  
J. Liesienė.

 _ I. Petrikytė, LMT mokslininkų grupių pro-
jektas „Azochromoforais funkcionalizuotų 
galio nitrido paviršių kūrimas ir tyrimas“, 
MIP-078, 2012(B1-230000669). Projekto 
vadovė – S. Urnikaitė.

 _ I. Petrikytė, 7-osios bendrosios programos 
projektas „Superstruktūros hibridiniai sau-
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lės elementai“ (MESO), sutarties Nr. 604032. 
Projekto vadovas – V. Getautis.

 _ T. Braukyla, LMT administruojamas ES 
struktūrinės paramos fondo finansuojamas 
projektas „Dažiosios ir daugiafunkcės or-
ganinės medžiagos energiją taupančioms 
technologijoms: sintezė, struktūra ir sa-
vybės“ (Fotomolekulės), VP1-3.1-ŠMM-
07-K-01-078. Projekto vadovas – V. Getautis.

 _ G. Ragaitė, LMT mokslininkų grupių projek-
tas „Bicikliniai 1,3-benzoksazepino[3,2-a]in-
dolai – naujo tipo molekuliniai perjungikliai“ 
(Molekuliniai perjungikliai), MIP-076, 2012. 
Projekto vadovas – prof. V. Martynaitis. 

 _ R. Kubiliūtė, LMT mokslininkų grupių pro-
jektas „Hidrosilikatiniai nanocementai – 
sintezė ir savybės“. Projekto vadovas – prof. 
R. Šiaučiūnas.

 _ R. Gendvilas, LMT mokslininkų grupių pro-
jektas  „Hidrosilikatiniai nanocementai – 
sintezė ir savybės“. Projekto vadovas – prof. 
R. Šiaučiūnas.

 _ E. Krugly, projektas Nr. VP1-3.1-ŠMM-
07-K-02-075 „Oro kokybės valdymas ma-
žai energijos naudojančiuose pastatuose“ 
(IAQsmart), vadovas – doc. dr. D. Martuze-
vičius; projektas „Pastatų energinio efek-

tyvumo didinimo poveikis patalpų oro ko-
kybei ir visuomenės sveikatai Europoje“ 
(INSULAtE), vadovas Lietuvoje – doc. dr.  
D. Martuzevičius; projektas Nr. ATE-
05/2012 „Biomasės deginimo taršos kon-
trolė: nuo teršalų susidarymo iki žmonių 
ekspozicijos“ (BiomassPoll), vadovas – doc. 
dr. D. Martuzevičius; projektas „Sinergetinis 
DBI plazmos technologijos modifikavimas 
pramoninėms nuotekoms valyti“ (SINER-
GOPLAS), vadovas – doc. V. Račys.

 _ T. Prasauskas, projektas Nr. VP1-3.1-ŠMM-
07-K-02-075 „Oro kokybės valdymas ma-
žai energijos naudojančiuose pastatuose“ 
(IAQsmart); projektas „Pastatų energinio 
efektyvumo didinimo poveikis patalpų oro 
kokybei ir visuomenės sveikatai Europo-
je“ (INSULAtE). Projektų vadovas – doc. dr.  
D. Martuzevičius.

 _ A. Minikauskas, projektas Nr. ATE-05/2012 
„Biomasės deginimo taršos kontrolė: nuo 
teršalų susidarymo iki žmonių ekspozici-
jos“ (BiomassPoll). Projekto vadovas – doc. 
dr. D. Martuzevičius.

 _ M. Tichonovas, projektas „Sinergetinis DBI 
plazmos technologijos modifikavimas pra-
moninėms nuotekoms valyti“ (SINERGO-
PLAS). Projekto vadovas – doc. V. Račys.

mokslo infrastruktūra

1  2014 m. įsigyta arba modernizuota tokia 
tyrimų įranga:

 _ Ultragarsinis žemųjų dažnių spektrometras 
poringų maisto sistemų tekstūrai įvertinti. 

 _ Ultragarsinis matavimo stendas gelių teks-
tūros ir gelių susidarymo procesui kondite-
rijos pramonėje vertinti. 

 _ Dujų analizatorius Optima fermentacinių 
procesų kontrolei.

 _ Spektrofotometras Konica Minolta CM-5 
kietų ir skystų medžiagų spalvos charakte-
ristikoms matuoti.

 _  Nanodalelių ir jų dzeta potencialo matavi-
mo prietaisas DelsaTM Nano C.

 _ Klimatinė kamera Memmert HCD-246.

 _ Dviejų sraigtų reakcinis ekstruderis Kraus-
sMaffei su didelio slėgio skystinio reagento 
dozavimo siurbliu Prominent Meta kra-
kmolui ir jo dariniams ekstruduoti.

 _ Bioskaidumo aerobinėmis sąlygomis tyri-
mo prietaisas Saida FDS Inc. Moda-6.

 _ Diferencinis skenuojamasis kalorimetras 
fotopolimerizacijos, terminės polimerizaci-
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jos ir polimerinių medžiagų fazinių virsmų 
tyrimams atlikti.

 _ Termogravimetras organinių medžiagų 
destrukcijos procesų tyrimams atlikti.

 _ Rentgeno struktūrinės analizės prietaisas 
organinių medžiagų struktūros tyrimams 
atlikti.

 _ Dinaminės mechaninės analizės ir termo-
mechaninės analizės įranga polimerinių 
medžiagų mechaninių savybių tyrimams 
atlikti.

 _ Krūvininkų judrio matavimo įranga organi-
nių medžiagų krūvių pernašos sluoksniuo-
se savybių tyrimams atlikti.

 _ Idealaus išstūmimo reaktorius FlowCAT 
su dujinės fazės recirkuliacija. Galima ty-
rinėti katalizinius, esant stacionariai kata-
lizatoriaus įkrovai, ir nuolatinius procesus: 
hidrovalymą, reformingą, švelnų hidrokre-
kingą, izomerizaciją, iš dalies alkilinimą, 
oligomerizaciją ir Fišerio ir Tropšo sintezę. 
Numatoma naudoti kuro gamybos techno-
logijoms kurti iš plastikų ir gumos atliekų.

 _ Dujinių teršalų koncentracijų matuoklis 
Aeroquel, IQM 60 oro dujinės fazės teršalų 
realiojo laiko koncentracijoms matuoti, nau-
dojamas tyrimams, susijusiems su teršalų 
emisijų apibūdinimu, emisijų mažinimo ty-
rimais, integruotos sistemos testavimu ir kt. 

 _ Nanodalelių skaitinės koncentracijos ma-
tuoklis Nano Scan SMPS 3910,TSI aerozolio 
nanodalelių frakcinės sudėties tyrimams 
realiuoju laiku atlikti. 

 _ Aerozolių nefelometrai personalDataRam, 
Thermo aerozolio koncentracijų matavi-
mams realiuoju laiku atlikti. 

 _ Elektrinis mažo slėgio dalelių impaktorius 
(ELPI+, Dekati Ltd, Suomija) aerozolio na-
nodalelių frakcinės sudėties tyrimams rea-
liuoju laiku atlikti.

2 Iš išorės 2014 m. gauta parama moksli-
nių tyrimų infrastruktūros plėtrai

 _ BP7 projektas SUSMILK. 10 500 Lt – dujų 
analizatorius Optima.

 _ KTU MTEPI B. Lubio fondas. 15 000 Lt – 
akustinis stendas.   

 _ EUREKA ITEA 2 projektas ACOUSTICS. 4000 
Lt – akustiniam spektrofotometrui tobulinti.

 _ Iš 7-osios bendrosios programos projekto 
316010 „Organinių puslaidininkių tyrimo 
kompetencijos centras (CEOSeR)“ (2013–
2016 m., vadovas habil. dr. J. V. Gražulevi-
čius) lėšų įsigyta įranga puslaidininkių sin-
tezei ir kompleksiniam charakterizavimui 
atlikti.

 _ Projektas Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-075 
„Oro kokybės valdymas mažai energijos 
naudojančiuose pastatuose“, finansavimo 
šaltinis 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių 
plėtros veiksmų programos 3 prioriteto 
„Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo 
priemonės VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama 
mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai 
(visuotinė dotacija)“.

3 Siūlomos mokslinės paslaugos

 _ Aliejaus ir riebalų cheminė sudėtis ir savy-
bės, oksidacijos kinetika, šalto spaudimo 
aliejus ir jo gamyba, subalansuotos mais-
tinės vertės aliejaus mišinių ir aliejinių eks-
traktų tyrimai.

 _ Augalų ekstraktų gamybos ir panaudojimo 
technologijos, specialios paskirties maisto 
ir maisto papildų  ingredientai. Augalinės 
kilmės maistinės medžiagos (bioaktyvieji 
komponentai, antioksidantai, antimikrobi-
nės medžiagos, kvapiosios medžiagos), jų 
išskyrimo technologijos, mikroinkapsulia-
vimas,  cheminių ir fizinių savybių įvertini-
mas, kiekybinės ir kokybinės sudėties nu-
statymas), panaudojimas padidintos vertės 
(funkcionaliųjų maisto produktų) gamybai. 

 _ Funkcionaliųjų maisto komponentų gamy-
bos iš vietinių žaliavų galimybių studijų pa-
rengimas. 

 _ Mokslinių tyrimų sukauptu pažinimu pa-
remti darbai, kurių tikslas – kurti naujas 
alaus, giros ir panašių gėrimų rūšis, diegti 
naujus procesus, iš esmės tobulinti jau su-
kurtus.
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 _ Mėsos ir žuvies produktų žaliavų, jų pakaita-
lų ir užpildų cheminių bei funkcinių technolo-
ginių charakteristikų tyrimai. Technologinių 
procesų modeliavimas vertinant natūraliai 
esančių ir pridėtinių komponentų pokyčius 
bei įtaką gaminių kokybei ir sudėčiai.

 _ Tausojančių technologijų taikymas maitini-
mo produktų gamyboje.

 _ Biotechnologinių priemonių kūrimas ir 
taikymas biomasėms perdirbti į chemines 
medžiagas ir (ar) bioproduktus, diegiant 
beatliekes maisto produktų gamybos tech-
nologijas.

 _ Natūralių antimikrobinių bioproduktų kū-
rimas modeliuojant fermentacijos terpes 
ir sąlygas: (i) grūdų sveikatingumui didinti; 
(ii) saugesnių maisto produktų (daugiausia 
augalinės kilmės) ir gaiviųjų gėrimų funk-
cionalumui didinti, saugai užtikrinti ir rea-
lizavimo trukmei pailginti; (iii) bioploviklių 
gamybai.

 _ Fermentinių kompozicijų sudarymas mais-
to produktų ir gėrimų gamybos efektyvu-
mui didinti. 

 _ Naujų sparčiųjų ir bekontakčių metodų kū-
rimas: (i) mikotoksinams grūduose aptikti; 
(ii) laikomų grūdų saugos kontrolei ir (iii) 
maistinių sistemų tekstūrai tirti tolydinėje 
gamyboje ir gatavos produkcijos laikymo 
metu.

 _ Ryšių tarp maisto produktų instrumentinio, 
juslinio ir emocinio vertinimo parametrų 
nustatymas, inovatyvių vartotojų poreikių 
vertinimo metodologijų kūrimas.

 _ Grūdinės žaliavos kokybės tyrimai ir palygi-
namasis įvertinimas.

 _ Baltyminių medžiagų kiekybinė ir kokybinė 
analizė taikant chromatografijos ir elektro-
forezės metodus.

 _ Naujų duonos ir konditerijos produktų ga-
mybos technologijų kūrimas, bandomieji 
kepimai, rekomendacijų teikimasMaisto 
žaliavų ir produktų tekstūros savybių nu-
statymas instrumentiniais metodais.Akre-

dituota Polimerinių medžiagų ir kompozici-
jų tyrimo laboratorija siūlo paslaugas dažų, 
išdirbtų odų, statybinių mineralinių užpildų 
cheminiams kokybės rodikliams įvertinti, 
taip pat įvairioms polimerinių medžiagų ir 
išdirbtų odų ekspertizėms atlikti.

 _ Organinių puslaidininkių sintezė ir jų fiziki-
nių charakteristikų nustatymas.

 _ Gamtinių polisacharidų cheminio modifika-
vimo ir jų gamybos technologijų kūrimas.

 _ Bioaktyvių junginių imobilizavimas gamti-
niuose polimeriniuose nešikliuose.

 _ Flokuliantų iš biopolimerų taikymas komu-
nalinėms ir pramoninėms nuotekoms des-
tabilizuoti.

 _ Kosmetikos preparatų receptūrų kūrimas ir 
konsultacijos.

 _ Skylinių, elektroninių ir bipolinių mažamo-
lekulių (tarp jų molekulinių stiklų) puslaidi-
ninkių sintetinimas ir tyrimas. Jų terminių, 
optinių, fotofizikinių, elektrocheminių ir fo-
toelektrinių savybių tyrimas. Pagrindinės 
sintetinamų organinių fotopuslaidininkių 
taikymo sritys: fotovoltiniai (saulės) ele-
mentai, organiniai šviesos diodai, elektro-
fotografiniai fotoreceptoriai, organiniai plo-
nasluoksniai tranzistoriai.

 _ Įvairių organinių junginių sintezė.

 _ Fotochrominių junginių tyrimas žybsnio fo-
tolizės metodu, naudojant nanosekundinį 
lazerį, junginių fotostabilumo ir kvantinės 
išeigos nustatymas.

 _ Organinių junginių identifikavimas HPLC-
MS metodu.

 _ Fluorescencinių spektrų ir fluorescencijos 
kvantinės išeigos nustatymas integruotos 
sferos metodu.

 _ Organinių junginių ir kompozicinių medžia-
gų C, H, N analizė.

 _ 1H-, 13C-, 14N-BMR spektrų rašymas ir 
analizė.

 _ Atliekų savybių tyrimai, atliekų susidary-
mo prognozės, atliekų tvarkymo poveikio 
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2014 m. fakultetas buvo išskėlęs šiuos du moksli-
nės veiklos valdymo veiklą nukreipiančius tikslus:

1  Ugdyti mokslines kompetencijas koreguojant 
prioritetinius tarpkryptinius tyrimų laukus pa-
gal „Horizon 2020“ tematikas, plėtojant užsie-
nio partnerių tinklą, vertinant socioekonomines 
(finansinės rizikos ir socialinio priimtinumo) di-
mensijas kitų krypčių projektuose ir užtikrinant 
kryptingą mokslo rezultatų sklaidą tarptautiniu 
lygiu;

2  Diversifikuoti pajamų struktūrą: 1) diferencijuo-
jant studijų, mokymo ir neformalaus švietimo 
paslaugų pardavimą tiksliniuose rinkos se-
gmentuose; 2) didinat pajamų iš mokslo progra-
mų ir MTEP veiklų dalį. Šiems tikslams pasiekti 
buvo numatyta 11 konkrečių priemonių. Dviejų 
priemonių (sociotechnologinių kompleksinių 
sistemų ekonominio modeliavimo platformos 
koncepcijos parengimas ir technologinių uni-
versitetų verslo mokyklų asociacijos steigimas) 
įgyvendinimas buvo atidėtas. Siekiant realizuoti 
iškeltus tikslus 2014 m. buvo įgyvendintos šios 
priemonės:

 _ inicijuota kompetencijų valdymo sistema. 
Identifikuota 20 tyrimų krypčių ir jas reali-
zuojančių mokslininkų grupių. Per 50 pro-
centų tyrimų krypčių pasižymi aukštu tarp-
kryptiškumo laipsniu. Inicijuota šių grupių 
rezultatų stebėsena, siekiant identifikuoti 
perspektyviausias ir produktyviausias gru-
pes; 

 _ inicijuota fundamentinių tyrimų rezultatų 
publikavimo Web of Science leidiniuose ir 
tarptautiniu mastu pripažintų leidyklų leidi-
niuose orientacija. Fakulteto organizuoja-
mos tarptautinės konferencijos „Ekonomika 
ir vadyba, ICEM-2014“, pranešimų medžiaga 

mokslinių tyrimų 
finansavimas

mokslinių tyrimų tematika

69,96

0,15
0,34

70,45

0,70

Užsakomieji MTEP 
darbai (%)

19,27

Tarptautinės mokslo 
programos  (%)

9,58

Universiteto mokslo 
fondas  (%)

Lietuvos mokslo taryba

Mokslo, inovacijų ir  
technologijų agentūra

Kitos valstybinės 
institucijos

Nacionaliniai projektai  (%)

Nacional iniai projektai 
(70,45%), iš jų:
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išleista „Elsevier“ leidykloje. Inicijuoti 
gerosios patirties pasidalijimo semina-
rai, kuriose vietiniai ir atvykstantys tyrė-
jai dalijasi patirtimi apie mokslinių tyri-
mų publikavimą. 

 _ inicijuota fundamentinių ir tarpkryptinių 
bei tarpsritinių mokslinių tyrimų suba-
lansavimo orientacija. Inicijuotas vidinis 
tarpkryptnių klasterių konkursas. Iš 15 
paraiškų tarptautiniai ekspertai atrinko 
3 paraiškas, kurių pagrindu buvo sufor-
muoti fakulteto tarpkryptiniai klasteriai;

 _ inicijuota pajamų iš mokslo programų 
ir MTEP veiklų didinimo orientacija. LMT 
mokslininkų grupių projektų V konkurse 
pateiktos 5 paraiškos, VI konkurse pa-
teikta 13 paraiškų. 2014 m. rezultatai: 
V konkursas (1 rezerve), VI konkurse 
laimėtos dvi paraiškos. „Horizon 2020“ 
teikta 11 paraiškų, laimėta viena paraiš-
ka (EmpoweriNg (European) SME busi-
ness model InnovatiON, projekto vado-
vas Lietuvoje – prof. R. Gatautis).

EVF tyrimai prisideda prie Kauno technologi-
jos universiteto penktos prioritetinės tyrimų 
krypties – 5. „Tvarus augimas ir darni so-
ciokultūrinė raida“ – realizavimo. Fakultetas 
yra išsikėlęs dvi tyrimų kryptis: 5.1 „Pažangūs 
ekonomikos modeliai“ ir 5.2. „Vertės valdymas 
socialinių ekonominių pokyčių kontekste“. 
Šios kryptys suskirstytos į šias temas: 

5. Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida

5.1. Pažangūs ekonomikos modeliai

5.1.1. Apskaitos ir audito tyrimai ekono-
minių pokyčių kontekste

5.1.2. Finansų ekonomika ir vadyba

5.1.3. Finansinės institucijos ir rinkos

5.1.4. Tarptautinė ekonomika, prekyba 
ir finansų rinkos

5.1.5. Ekonomika ir pramonė globaliza-
cijos kontekste 

5.1.6. Verslo aplinkos ir konkurencijos 
analizė ir prognozavimas

5.1.7. Sumani ekonomika

5.1.8. Miestų ir regionų vystymas

5.1.9. Žmogiškojo kapitalo formavimas 
ir vertinimas

5.2. Vertės valdymas socialinių ekonominių 
pokyčių kontekste

5.2.1. Vertės vartotojui pažinimas, kūri-
mas ir perdavimas

5.2.2. IRT poveikis verslo ir viešajam 
sektoriui

5.2.3. Socialinių-ekonominių sistemų 
sumanus vystymas ir konkurencingu-
mas 

5.2.4. Organizacijų dinaminiai gebėjimai 
ir procesai 

5.2.5. Antreprenerystė, novatoriški 
verslo modeliai, inovacijų ekosistemos 
ir jų internacionalizacija 

5.2.6. Žinioms ir technologijoms imlių 
paslaugų strateginis valdymas ir ino-
vacijos 

5.2.7. Įtinklintos, efektyvios ir lanksčios 
procesų valdymo sistemos

5.2.8. Technologijų valdymas adap-
tyvioms organizacijoms ir veržliems 
startuoliams

5.2.9. Projektų valdymas

5.2.10. Žmonių išteklių valdymas: lyde-
rystė, ŽIV sistemos ir kompetencijos

5.2.11. Darnus vystymasis
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Tyrimuose buvo nagrinėjami ekonomikos 
sektorių finansinės perspektyvos vertinimo 
ypatumai ir galimybės, įvairiems ekonomikos 
sektoriams priklausančių įmonių stabilumo ir 
gyvybingumo vertinimo ypatumai, finansinės 

Tyrimai buvo skirti finansų rinkų funkcionavi-
mo ypatumams greitai kintantančios plinkos 
kontekste nagrinėti. Buvo tirta akcijų rinkos re-
akcija į ekonomikos augimo signalus ir verslo 
finansinio gyvybingumo vertinimo rezultatus, 
taip pat obligacijų rinkos reakcija į reitinga-

Moksliniai tyrimai buvo vykdomi dviem pa-
grindinėmis kryptimis. 

Pirmoji kryptis tiria verslo ir viešojo sektoriaus 
įmonių socialinės ir finansinės apskaitos teori-
jos raidą ir praktiką ekonomikos pokyčių kon-
tekste. Daug dėmesio buvo skirta socialinės ir 
finansinės apskaitos informacijos skaidrumo, 
patikimumo ir kokybės problemos analizei. Be 
to, analizuota informacinių technologijų įtaka 
finansinės apskaitos vystymuisi.

Antrosios krypties tyrimai apima verslo ir vie-
šojo sektoriaus įmonių veiklos vertinimo ir 

Finansų ekonomika ir vadyba
Tyrėjai: prof. R. Krušinskas, prof. A. Guzavičius, prof. A. Vasiliauskaitė, doc. A. Lakštutienė, 
doc. R. Norvaišienė, dr. V. Deltuvaitė, dr. L. Sinevičienė, dr. G. Railienė, lekt. V. Naraškevičiūtė.

Finansinės institucijos ir rinkos
Tyrėjai: prof. R. Krušinskas, prof. A. Guzavičius, prof. A. Vasiliauskaitė, doc. A. Lakštutienė, 
doc. R. Norvaišienė, dr. V. Deltuvaitė, dr. L. Sinevičienė, dr. G. Railienė, lekt. V. Naraškevičiūtė.

Apskaitos ir audito tyrimai ekonominių pokyčių kontekste
Tyrėjai: prof. L. Dagilienė, doc. Š. Leitonienė, prof. L. Valančienė, doc. L. Klovienė,  
prof. E. Gimžauskienė, doc. A. Šapkauskienė, doc. I. Patašienė, dokt. S. Jegelevičiūtė,  
dokt. J. Banionienė, dokt. R. Dainienė, dokt. R. Klovienė, asist. I. Balabonienė,  
lekt. G. Večerskienė, lekt. J. Staliūnienė, lekt. V. Mykolaitienė.

analizės modelių taikymo ypatumai verslo so-
cialinės atsakomybės kontekste, taip pat ša-
lies ekonomikos konkurencingumo palaikymo 
ir kūrimo ypatumai taikant skirtingus apmo-
kestinimo modelius.

vimo agentūrų veiksmus ir pranešimus. Kita 
tyrimų grupė buvo skirta finansų institucijų 
sektoriaus veiklos ypatumams nagrinėti. Tyri-
muose buvo nagrinėta finansų institucijų inf-
rastruktūros svarba investavimo procesams ir 
finansų institucijų klientams.

matavimo sistemų kūrimą ir tobulinimą. Ištirti 
savivaldybių, universitetų veiklos vertinimo 
ypatumai. Sudarytas valstybinių įmonių vei-
klos vertinimo modelis. Taip pat tirtos veiklos 
matavimo sistemų panaudojimo galimybės 
formuojant socialinės atsakomybės ataskai-
tas. Analizuota socialinio finansavimo vertė 
ir vertinimas suinteresuotųjų šalių požiūriu; 
įmonių investicijų į naujas technologijas ir ino-
vacijų vertinimas apskaitos požiūriu.

1  Pažangūs ekonomikos modeliai
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Tirta Lietuvos eksporto diversifikacija pagal 
technologinę klasifikaciją, atlikti eksporto 
struktūros ir kokybės tyrimai apdirbamosios 
pramonės srityje, numatytos pagrindinės prie-
monės eksporto plėtros tendencijoms pasau-
linėje rinkoje analizuoti, aptarti Lietuvos linų 
pramonės ir kitų sektorių eksporto pokyčiai, jų 
priežastys ir pasekmės. Tarptautinės ekono-

Vykdyti tradicinėmis ir aukštosiomis techno-
logijomis grindžiamos pramonės Lietuvoje 
aprėpties tyrimai, naujų augančių pasaulio 
ekonomikos centrų plėtros poveikio analizė 
Lietuvos ūkio pramonės sektorių restruktū-
rizacijai pasaulinio ūkio vystymosi tendencijų 

Tarptautinė ekonomika, prekyba ir finansų rinkos
Tyrėjai: prof. D. Bernatonytė, prof. J. Čiburienė, prof. D. Dumčiuvienė, prof. V. Gaidelys,  
prof. I. Pekarskienė, prof. V. Pilinkienė, prof. V. Snieška, prof. G. Startienė, doc. M. Dapkus, 
doc. L. Gasparėnienė, doc. D. Laskienė, doc. J. Pridotkienė, doc. A. Sabonienė,  
dokt. A. Palevičienė.

Ekonomika ir pramonė globalizacijos kontekste
Tyrėjai: prof. I. Pekarskienė, prof. G. Startienė, prof. J. Čiburienė, prof. D. Dumčiuvienė, 
prof. V. Navickas, prof. V. Pilinkienė, prof. V. Snieška, doc. M. Dapkus, doc. A. Sabonienė, 
doc. G. Snieškienė, doc. D. Laskienė, doc. J. Pridotkienė, lekt. T. Stravinskas,  
lekt. dr. G. Valodkienė, lekt. I. Ališauskaitė-Šeškienė, dokt. R. Susnienė.

Verslo aplinkos ir konkurencijos analizė ir prognozavimas
Tyrėjai: prof. Ž. Simanavičienė, prof. D. Bernatonytė, prof. J. Čiburienė,  
prof. D. Dumčiuvienė, prof. V. Gaidelys, prof. V. Navickas, prof. I. Pekarskienė,  
prof. V. Pilinkienė, prof. V. Snieška, doc. J. Bruneckienė, doc. A. Čibinskienė,  
doc. Gasparėnienė, doc. V. Gižienė, doc. D. Laskienė, doc. R. Remeikienė,  
doc. A. Sabonienė, doc. G. Snieškienė, doc. A. Stundžienė, doc. J. Vasauskaitė,  
doc. D. Venclauskienė, doc. R. Vilkė, doc. A. Žilinskė, lekt. T. Stravinskas,  
lekt dr. G. Valodkienė, lekt. V. Barkauskas, lekt. R. Bliekienė, lekt. V. Skvernys,  
dokt. K. Barkauskienė, dokt. S. Neverauskaitė, dokt. A. Venckus prof. R. Čiutienė, doc.  
E. Meilienė, lekt. R. Masteikienė, doc. K. Rimienė, lekt. V. Venckuvienė, prof. S. Vaitkevičius, 
doc. E. Jasinskas, prof. V. Kumpikaitė-Valiūnienė, dokt. dr. A. Mihi Ramirez, lekt. G. Sližienė

mikos tyrimuose apžvelgta Lietuvos socialinė 
politika Europos socialinio modelio kontekste, 
vertintas ES struktūrinės paramos efektyvu-
mas ir poveikis ES ekonomikai, šešėlinės eko-
nomikos mastas kai kuriose ES šalyse. Tirtos 
akcijų rinkos ir ekonominis augimas JAV ir 
Prancūzijoje, analizuoti akcijų rinkos, konku-
rencingumo indeksai. 

kontekste. Vykdyti tradicinėmis technologijo-
mis grindžiamų gamybos šakų Lietuvoje ty-
rimai, atliktas konkurencingumo prielaidų iš-
laikymo ir perėjimo prie aukštųjų technologijų 
galimybių vertinimas.
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Vykdyti infrastruktūros vaidmens ateities 
miestuose teoriniai tyrimai, aptartas miestų 
vaidmuo sumaniosios ekonomikos konteks-
te. Atliktas regionų atsigavimo po ekonominių 
krizių teorinis modeliavimas ir sukurtas regi-

Atlikta kritinė sumaniosios ekonomikos kon-
cepcijos analizė pabrėžiant ekonominės ver-
tės kūrimo reikšmę. Atlikta energijos taupymo 
efektyvumo politikos Lietuvoje analizė. Vykdyti 
aukštųjų technologijų ir inovacijų plitimo ūky-

Išanalizuotos kartelinių susitarimų regulia-
vimo priežastys ir tikslai, išnagrinėti jų re-
guliavimo būdai atsižvelgiant į poveikį šalies 
konkurencingumui, atskleista galimų oligopo-
lijų kartelinių susitarimų daroma įtaka šalies 
ekonomikai, atlikta pasaulyje taikomų vertini-
mo metodų analizė ir parengta metodologija 
Lietuvos atvejui. Išnagrinėta Europos ir kitų 
šalių patirtis, vertinant ofšorinėse teritorijose 
registruotų bendrovių įtaką atskiros tikslinės 

Miestų ir regionų vystymas
Tyrėjai: prof. Ž. Simanavičienė, prof. J. Čiburienė, prof. V. Snieška, doc. J. Bruneckienė, 
doc. V. Gižienė, dokt. O. Palekienė, dokt. I. Zykienė.

Žmogiškojo kapitalo formavimas ir vertinimas
Tyrėjai: prof. Ž. Simanavičienė, prof. J. Čiburienė, prof. D. Dumčiuvienė, doc.V. Gižienė, lekt. 
V. Barkauskas, dokt. K. Barkauskienė, dokt. O. Palekienė, prof. V. Kumpikaitė-Valiūnienė, 
dokt. I. Žičkutė, prof. R. Čiutienė, prof. A. Savanevičienė, dokt. R. Railaitė,  
prof. S. Vaitkevičius, prof. V. Šilingienė, dr. A. Mihi Ramirez, dokt. Ž. Liepė.

Sumani ekonomika
Tyrėjai: prof. Ž. Simanavičienė, prof. D. Bertonytė, prof. J. Čiburienė, prof. D. Dumčiuvienė, 
prof. V. Gaidelys, prof. V. Navickas, prof. V. Pilinkienė, prof. V. Snieška, prof. G. Startienė, 
doc. J. Bruneckienė, doc. A. Čibinskienė, doc. D. Laskienė, doc. R. Remeikienė,  
doc. A. Sabonienė, doc. G. Snieškienė, doc. A. Stundžienė, doc. J. Vasauskaitė, doc. R. Vilkė, 
lekt. G. Valodkienė, lekt. V. Barkauskas, lekt. Ilona Ališauskaitė-Šeškienė,  
dokt. U. Dubaraitė, dokt. E. Keizerienė, dokt. R. Kontautienė, dokt. A. Normantienė.

onų atsigavimo vertinimo modelis. Atlikta Lie-
tuvos ir Ukrainos regioninės politikos transfor-
macijų lyginamoji analizė. Atliktas ekologinės 
žemdirbystės poveikio darniai kaimiškųjų re-
gionų plėtrai vertinimas Lietuvos atveju.

je bei sąveikos su verslo aplinka tyrimai, pa-
siūlytos investicinio klimato, palankaus joms, 
formavimo priemonės. Įvertintas kūrybinių 
industrijų poveikis sumaniosios ekonomikos 
vystymuisi Lietuvoje.

šalies ir pasaulio makroekonominiams rodi-
kliams, vertinant ofšoriniuose centruose su-
kaupto finansinio turto poveikį tikslinės šalies 
ekonomikai, taip pat aptarti kiti aspektai. Tirti 
skirtingų verslo ekosistemų analogai ir nustati 
jų ekonominiai rodikliai ir poveikio lygmenys. 
Įvairiais pjūviais analizuota verslo aplinkos ir 
konkurencijos dinamika logistikos, nekilnoja-
mojo turto, turizmo ir kt. sektoriuose. 
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Vertės vartotojui pažinimo kontekste reikš-
mingu tyrimų rezultatu laikytinas bendros ver-
tės konstrukto konceptualizavimas, išskiriant 
vartotojo suvokiamos vertės ir vertės įmonei 
dedamąsias. Vertės vartotojui kūrimo požiūriu 
pažymėtinas vartotojų įsitraukimo kaip dau-
giadimensio konstrukto teorinis pagrindimas, 
atskleidžiant kognityvinę, emocinę ir elgsenos 
dimensijas. Identifikuoti vartotojų įsitraukimą 
į vertės kūrimą lemiantys vartotojo ir įmo-
nės lygmens veiksniai, teoriškai ir empiriškai 

Nustatyta įvairių veiksnų raiška, sąlygojanti 
vartotojų elgseną virtualioje aplinkoje (hedo-
nistiniai ir utilitaristiniai; kontroliuojami veiks-
niai), ir atliktas šių veiksnių empirinis vertini-
mas tarp Lietuvos vartotojų. Atliktos teorinės 
studijos, kuriose konceptualizuojamos minios 

Vertės vartotojui pažinimas, kūrimas ir perdavimas
Tyrėjai: prof. R. Virvilaitė, prof. R. Gatautis, prof. J. Banytė, prof. R. Kuvykaitė,  
doc. Ž. Piligrimienė, doc. A. Dovalienė, doc. J. Stravinskienė, doc. A. Rūtelionė,  
doc. L. Šliburytė, lekt. A. Gadeikienė, j.m.d. E. Vitkauskaitė, dokt. A. Tarutė,  
dokt. E. Vaičiukynaitė.

IRT poveikis verslo ir viešajam sektoriui
Tyrėjai: prof. R. Gatautis, doc. J. Stravinskienė, doc. A. Dovalienė, lekt. I. Jucaitytė,  
lekt. J. Maščinskienė, j.m.d. E. Vitkauskaitė, dokt. A. Tarutė, dokt. E. Vaičiukynaitė.

(sveikatos priežiūros paslaugų atveju) pagrįs-
tos jo sąsajos su vartotojų lojalumu. Pareng-
tas konceptualus vartotojų įtraukimo į prekės 
ženklo vertės kūrimą socialinėje žiniasklaido-
je modelis, kuriam empiriškai pagrįsti atlikta 
atvejo analizė. Pateikti vertės vartotojui per-
davimo kontekste aktualūs tyrimų rezultatai, 
orientuoti į šokiruojančios reklamos poveikio 
vartotojui nustatymą ir ryšių su visuomene 
priemonių bei metodų veiksmingumo pagrin-
dimą.

paslaugų panaudojimo galimybės įmonių rin-
kodaros veikloje. Pagrįstos prielaidos, sąlygo-
jančios šalies įvaizdžio formavimą virtualioje 
aplinkoje. Konceptualizuotos ir empiriškai 
patikrintos elektroninių paslaugų kokybę le-
miančios prielaidos.

Siekiant ištirti žmogiškojo kapitalo formavimo 
ypatumus, buvo atlikta darbo rinkos struktū-
ros analizė, parengtas žmogiškojo kapitalo 
formavimo indeksas, vertinta investicijos į 

išsilavinimą ir švietimo sistemos būklė, anali-
zuota darbo biržos veikla sprendžiant nedarbo 
problemas, tirtas šešėlinės ekonomikos vai-
dmuo formuojant žmogiškąjį kapitalą (ŽK).

2  Vertės valdymas socialinių ekonominių pokyčių kontekste
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Suformuluota darbinė sumanios socialinės 
sistemos koncepcija. Pagrįstos socialinės sis-
temos svarbiausios sumanumo dimensijos: 
skaitmeniškumo, inteligencijos (įžvalgos), 
mokymosi, darnumo, novatoriškumo, judru-
mo, tinkliškumo ir žiniomis grįsto vystymosi, 
atskleidžiant jų esmę ir santykį su sumanumo 
koncepcija. Atlikta skirtingų požiūrių į suma-
naus miesto fenomeną kritinė analizė. Atlikta 
išsami konkuruojančių teorinių koncepcijų: ži-

2014 m. tęsiamas mokslo projektas „Techno-
logijoms ir inovacijoms imlių įmonių dinami-
nių gebėjimų įtakos entreprenerystės raiškai 
tyrimai“ (vadovė – prof. A. Pundzienė), skirtas 
patikrinti, kaip įmonės dinaminiai gebėjimai 
koreliuoja su entreprenerystės veiksniais 
technologijoms ir inovacijoms imliose įmonė-
se tiek įmonės, tiek šalies lygiu. 2014 m. buvo 
atlikta šalies konkurencingumo inovatyvių 
įmonių aspektu mokslinės literatūros ir indek-
sų analizė, identifikuoti veiksniai ir jų grupės, 
išskirti juos nusakantys rodikliai, atliktas eks-
pertinis vertinimas siekiant nustatyti modelio 
veiksnių svorio koeficientus.

2014 m. baigtas įgyvendinti mokslo projektas 
„Prekės ženklo rizikos scenarijų kūrimo meto-

Socialinių-ekonominių sistemų sumanus vystymas ir konkurencingumas
Tyrėjai: prof. R. Jucevičius, prof. G. Jucevičius, prof. A. Pundzienė, prof. N. Langvinienė, 
prof. L. Bagdonienė, doc. E. Rybakovas, doc. S. Šajeva, doc. L. Užienė, lekt. I. Uus, dokt.  
L. Liugailaitė-Radzvickienė, dokt. A. Pauliukevičiūtė, dokt. A. Galbuogienė,  
dokt. J. Stanislovaitienė, dokt. K. Grumadaitė, dokt. A. Sarulienė; dokt. L. Jurkšienė.

Organizacijų dinaminiai gebėjimai ir procesai
Tyrėjai: prof. R. Jucevičius, prof. M. Petraitė, prof. R. Vaitkienė, prof. N. Langvinienė,  
prof. J. Sekliuckienė, doc. L. Užienė, doc. S. Šajeva, lekt. R. Urbonė, lekt. I. Šmaižienė,  
dokt. R. Morkertaitė, dokt. J. Čeičytė, dokt. V. Dlugoborskytė, dokt. I. Pranciulytė-Bagdžiū-
nienė, dokt. V. Vainauskienė.

nių, novatoriško, besimokančio, inteligentiško 
miesto, kritinė analizė. Suformuluotos darbi-
nės sumanios ekonomikos, sumanaus viešojo 
valdymo koncepcijos. 

Toliau vykdomi pramonės sektorių konku-
rencingumo, industrinių sistemų ir klasterių 
vystymo tyrimai. Atlikta savireguliacijos ir re-
guliavimo dilemų analizė šiuolaikinėse indus-
trinėse sistemose.

dologija (PŽSK)“ (vadovė – prof. R. Vaitkienė). 
Projekto tikslas – sukurti prekės ženklo rizi-
kos scenarijų kūrimo metodologiją. Apdoroti 
surinkti empiriniai duomenys, kurie įgalino 
patikrinti prekės ženklo pažeidžiamumo sce-
narijų kūrimo teorinį modelį Lietuvos grožio ir 
asmens priežiūros pramonės šakoje ir sufor-
muluoti teorinio modelio vystymo kryptis. 

Analizuojama Lietuvos tikslinės vietos žen-
klodara kitų Baltijos šalių kontekste, siekiant 
komunikuoti, pritraukti sveikatos, sveikatini-
mo ir sveikatingumo turistų ir juos išlaikyti. 
Tęsiami tyrimai žinių valdymo, intelektinio ka-
pitalo vertinimo ir žinių tinklų vystymo srityse.
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2014 m. sėkmingai įgyvendintas mokslo pro-
jektas „Organizacijų inovacinės strategijos 
besiformuojančioje ekonominėje-instituci-
nėje aplinkoje (INNOSTRAT)“ (vadovas – prof. 
G. Jucevičius). Projekto metu buvo konceptu-
alizuotos organizacijų inovacinės strategijos 
besiformuojančioje ekonominėje-institucinėje 
aplinkoje. Pasiekti rezultatai yra vertingi keliais 
aspektais: atskleistas ryšys tarp organizacijų 
inovacinių strategijų ir ekonominės-instituci-
nės aplinkos, išskirtos inovacinės strategijos ir 
jų santykis su ekonominės-institucinės aplin-
kos parametrais, įvertinta organizacijų inova-
cinės veiklos strategijų raiška „vėluojančiųjų“ 
ekonomikų kontekste. Projekto rezultatai api-

Aktyviai vykdomi žinioms ir technologijoms 
imlių verslo paslaugų valdymo tyrimai. Ypa-
tingas dėmesys buvo skirtas sveikatinimo ir 
sveikatingumo sistemų tyrimams. Analizuo-
tos sveikatinimo turizmo paslaugų sektoriaus 
Lietuvoje konkurencingumo dinamikos prie-

Antreprenerystė, novatoriški verslo modeliai, inovacijų ekosistemos ir jų 
internacionalizacija
Tyrėjai: prof. G. Jucevičius, prof. R. Jucevičius, prof. L. Bagdonienė, prof. J. Sekliuckienė, 
prof. M. Petraitė, prof. R. Vaitkienė, prof. N. Langvinienė, doc. L. Užienė, doc. S. Šajeva,  
lekt. A. Blažėnaitė, lekt. I. Šmaižienė, lekt. I. Uus, dokt. V. Dlugoborskytė,  
dokt. N. Gerulaitienė, dokt. I. Markevičiūtė, dokt. J. Čeičytė, dokt. R. Kinderis, dokt. E.Vaškaitis

Žinioms ir technologijoms imlių paslaugų strateginis valdymas ir inovacijos
Tyrėjai: prof. L. Bagdonienė, prof. R. Jucevičius, prof. N. Langvinienė, prof. J. Sekliuckienė, 
prof. G. Jucevičius, lekt. A. Bakanovė, dokt. R. Kinderis, dokt. E. Vaškaitis.

Įtinklintos, efektyvios ir lanksčios procesų valdymo sistemos
Tyrėjai: doc. M. Vilkas, prof. R. Čiarnienė; prof. V. Kumpikaitė-Valiūnienė,  
doc. M. Vienažindienė, doc. K. Duoba, dr. J. Duobienė; dokt. I. Žičkutė, lekt. G. Sližienė.

bendrinti mokslo studijoje „Inovacijų strategi-
jos: vėluojančios ekonomikos perspektyva“. 

Aktyviai vykdomi mokslo tyrimai verslo in-
ternalizacijos srityje. Nustatyti transporto ir 
logistikos paslaugų internacionalizacijos iš-
šūkiai ir įmonių galimybės perorientuoti savo 
verslą į kitas geografines rinkas. Pagrįstas tin-
klaveikos vaidmuo globalių įmonių internacio-
nalizacijos procese, pateiktos rekomendacijos 
dėl įsitvirtinimo ir sėkmingo veikimo tinkle 
internacionalizuojant veiklą nuo pat įmonių 
veiklos pradžios.

Kiti svarbūs rezultatai – pagrįstas konceptu-
alus atsakingųjų inovacijų proceso valdymo 
modelis.

laidos ir tendencijos. Tyrinėjami į rinką orien-
tuotų sveikatingumo paslaugų įmonių strate-
giniai pokyčiai ir jų valdymas. Vykdyti tyrimai, 
kurie parodė sveikatos turizmo industrijos 
pokyčių specifiką Lietuvos regione Europos 
Sąjungos kontekste ir priežastis.
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Toliau nagrinėjama, kodėl organizacijų vei-
klos efektyvumas (pavyzdžiui, produktyvumo, 
kaštų, kokybės, naujų produktų kūrimo greičio 
aspektu) skiriasi ir taip nustatytos implikaci-
jos, kaip organizacijų produktų gamybos ir (ar) 
paslaugų teikimo sistemos (tarporganizaciniu, 
organizacijos ir procesų lygmenimis) turėtų 
būti kuriamos, valdomos ir tobulinamos. Tirti 
atskirų pramonės šakų sąlygoti procesų val-
dymo ypatumai ir Lean koncepcijos diegimo 

Išsamiai nagrinėtas Lietuvos tradicinių tech-
nologijų sektorių konkurencingumas. Buvo 
nagrinėti Lietuvos tradicinių technologijų sek-
torių konkurencingumo šaltiniai, eksporto 
kryptys, pagrindiniai konkurentai. Nagrinėtos 
inovacijų raiška Lietuvos tradicinių techno-

Tirti individo asmenybės, lyties, dvasiškumo 
sąlygoti ypatumai priimant sprendimus, va-
dovaujant. Išgrynintos lyderystės kompeten-
cijos, svarbios jaunoms įmonėms įsidarbinti 
ekonominio nuosmūkio laikotarpiu. Tyrimas 

Tirta komandinio darbo dimensija projekto kontekste. Išgryninti kritiniai kultūriniai skirtumai, da-
rantys įtaką projekto sėkmei.

Technologijų valdymas adaptyvioms organizacijoms ir veržliems startuoliams
Tyrėjai: prof. A. Savanevičienė, doc. E. Jasinskas, prof. V. Kumpikaitė – Valiūnienė,  
lekt. J. Duobienė, doc. K. Duoba, lekt. V. Venckuvienė, lekt. I. Stankevičė, dokt. R. Lalienė.

Žmonių išteklių valdymas: lyderystė, ŽIV sistemos ir kompetencijos
Tyrėjai: prof. A. Savanevičienė, prof. R. Čiutienė, prof. V. Kumpikaitė Valiūnienė,  
prof. S. Vaitkevičius, doc. L. Girdauskienė, dokt. Ž. Stankevičiūtė, lekt. L. Gudonavičius.

Projektų valdymas
Tyrėjai: prof. R. Čiutienė, doc. E. Meilienė, dokt. A. Stulgienė.

prielaidos. Nustatytas procesų dalyvių tin-
klaveikos vaidmuo planuotų procesų pokyčių 
metu. Nustatytos procesų dalyvių tinklaveikos 
intensyvumo sąsajos su procesų pokyčių re-
zultatyvumu. Analizuotas planuotų pokyčių 
poveikis procesų dalyvių tinklų struktūrinėms 
charakteristikoms. Parengtas konceptualus 
virtualių darbo vietų modelis, įgalinantis tarp-
tautinį darbuotojų judumą entrepreneriškose 
organizacijose.

logijų sektoriuose, inovacijų ir technologijų 
plėtros, žmogiškųjų išteklių ir darbo rinkos, 
verslo aplinkos ir patrauklumo investicijoms 
ekonominės problemos. Formuluotos politi-
kos rekomendacijos.

atliktas 4 ES šalyse, taip pat atliktas tarptau-
tinis tyrimas, leidęs nustatyti kritiškai svarbias 
bendrąsias kompetencijas, aktualias sparčiai 
kintančioje aplinkoje. Suformuluoti tvaraus 
ŽIV principai.
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Ištirta darnaus vystymosi principų raiška 
aukštojo mokslo institucijose. Nustatytos so-
cialinės atsakomybės kaip konkurencingumo 
veiksnio vertinimo metodologinės problemos. 

Darnus vystymasis
Tyrėjai: prof. Ž. Simanavičienė, prof. J. Čiburienė, prof. V. Navickas, doc. R. Vilkė, dokt.  
R. Kontautienė, prof. J. Banytė, prof. R. Virvilaitė, doc. R. Hopenienė, doc. A. Rūtelionė,  
lekt. A. Gadeikienė, lekt. Diana Bagdonienė, lekt. A. Daunorienė, doc. L. Girdauskienė,  
prof. A. Savanevičienė, prof. V. Kumpikaitė-Valiūnienė, dr. A. Mihi-Ramírez,  
prof. B. Neverauskas, dokt. Ž. Stankevičiūtė, prof. E. Katiliūtė.

Finansų, lyčių lygybės, inovacijų pjūviais tirta 
socialinės atsakomybės kuriama vertė verslui 
ir visuomenei. Atlikti socialinės atsakomybės 
tyrimai maisto pramonėje.

1  Tarptautiniai

 _ Projektas „COGITA – Verslo socialinė ir 
aplinkosaugos atsakomybė viešosios poli-
tikos požiūriu“, vadovė – prof. habil. dr. Ž. Si-
manavičienė, finansavimo šaltinis – Jung-
tinis techninis sekretoriatas / Prancūzija 
(Interreg IVC), trukmė – 2013–2014. Tyrėjai 
nagrinėjo darnaus vystymosi principų rea-
lizavimą smulkiose ir vidutinėse įmonėse, 
projekto partneriai apsikeitė metodologi-
nėmis darnaus vystymosi MVĮ nuostatomis, 
identifikavo priemones, kurias viešosios 
valdžios institucijos, tarpininkai ir kitos vi-
suomenės suinteresuotosios šalys gali tai-
kyti siekiant skatinti integruotą ĮSA požiūrį 
jų teritorijoje. 2014 m. parengta integruota 
socialinės ir aplinkosaugos atsakomybės 
MVĮ atsakingam verslui metodika, pateik-
ti geriausios socialinės ir aplinkosaugos 
atsakomybės patirties pavyzdžiai 13 Euro-
pos regionų, pateikti pasiūlymai regioninės 
viešosios valdžios institucijoms atsakingo 
verslo vystymosi kontekste.

 _ Projektas „Žalesnės inovacijos turizmo 
sektoriuje: pasienio regionų abipus sie-
nos patirtis“, vadovė – prof. R. Čiutienė, fi-
nansavimo šaltinis – Lietuvos ir Lenkijos 

mtep projektai

bendradarbiavimo per sieną programa, 
trukmė – 2013–2014. 2014 m. parengta 
metodika Lietuvos ir Lenkijos turizmo įmo-
nėms, siekiančioms įgalinti savo veiklos 
procesus veikti pagal EMAS sistemą ir taip 
užtikrinti ekologišką ir subalansuotą veiklą 
šiose įmonėse.

 _ Projektas „Socialinės atskaitomybės tyri-
mas Centrinėje ir Rytų Europoje“, vadovė – 
dr. L. Dagilienė, finansavimo šaltinis – IPRI 
(International Performance Research Ins-
titute, trukmė – 2013–2014. 2014 m. buvo 
tirtas 11 Centrinės ir Rytų Europos šalių 
penkiasdešimtuko (pagal pardavimą) įmo-
nių socialinės atsakomybės informacijos 
atskleidimas socialinėse ataskaitose ir 
metiniuose pranešimuose. Tyrimo rezul-
tatai parodė, kad socialinės atsakomybės 
informacijos atskleidimo praktika skiriasi 
tarp šių šalių ir gali būti paaiškinta globa-
lizacijos lygiu ir kultūriniais veiksniais, bet 
ne skirtingu ekonominiu išsivystymu ir ci-
vilinės visuomenės lygiu. Taip pat Centrinės 
ir Rytų Europos šalyse yra daugiau orien-
tuojamasi į aplinkosauginės informacijos 
atskleidimą, o Vakarų Europos bendrovės 
daugiau koncentruojasi į socialinės infor-
macijos atskleidimą.
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2  Nacionaliniai

 _ Institucinės ekonomikos mokslinių tyrimų 
programos „Lietuvos ekonomikos ilgalaikio 
konkurencingumo iššūkiai“, vadovas – prof. 
R. Krušinskas, finansavimo šaltinis – LMT, 
trukmė – 2012–2014; Šia programa moks-
lininkai nustatė naujų augančių pasaulio 
ekonomikos centrų konkurencinę grėsmę 
tradicinėmis technologijomis grindžiamai 
gamybai Lietuvoje, ištyrė aukštųjų techno-
logijų ir inovacijų plitimo ūkyje sąveiką su 
verslo aplinka, kreditų rinkos šoko poveikį. 
Mokslininkai taip pat analizavo ir pasiūlė 
išteklių skirstymo ir naudojimo viešajame 
ūkio sektoriuje tobulinimo priemones, nu-
statė žmogiškojo kapitalo, darbo išteklių 
struktūrinius pokyčius šalies ūkyje vertin-
dami migracijos poveikį ir atsižvelgdami į 
pasaulio ekonomikos tendencijas. 

 _ Visuotinės dotacijos projektas „Socialiniais 
žaidimais įgalintas vartotojų įtraukimas į 
vertės kūrimą IRT plėtros kontekste“,va-
dovas – prof. R. Gatautis, finansavimo šal-
tinis – LMT, trukmė – 2013–2015. 2014 m. 
buvo tęsiamos projekto veiklos: teorinių 
konstruktų konceptulizavimas ir integruo-
to odelio parengimas. 2014 m. parengtas 
konceptualus integruotas vartotojų įtrau-
kimo į vertės kūrimą modelis, grindžiamas 
Hamari ir Huotari (2014) pasiūlyta prieiga – 
motyvacinės galimybės (angl. motivational 
affordances) sukelia psichologinį rezultatą, 
dėl ko pasiekiamas elgsenos pokyčio re-
zultatas. Integruotame modelyje socialinių 
žaidimų konstruktas interpretuotinas kaip 
motyvacines galimybes atspindintis kons-
truktas, įtraukimo konstruktas traktuo-
jamas kaip psichologinio rezultato kons-
truktas, bendros vertės konstruktas – kaip 
elgsenos pokyčio konstruktas. 

 _ Visuotinės dotacijos projektas „Technolo-
gijoms ir inovacijoms imlių įmonių dina-
minių gebėjimų įtakos entreprenerystės 
raiškai tyrimai“, vadovas – prof. A. Pundzie-
nė, finansavimo šaltinis – LMT, trukmė – 

2012–2014. 2014 m. buvo tęsiamos pro-
jekto veiklos: atlikta mokslinės literatūros 
ir verslumo, GEDI ir dinaminių gebėjimų 
tyrimų rezultatų analizė bei sukurtas teori-
nio modelis. Nustatytas Lietuvos verslumo 
lygis panaudojant GEDI indeksą ir įvertintas 
dinaminių gebėjimų poveikis Lietuvos vers-
lumo vystymui. Atliktas eksperimentinis 
tyrimas, siekiant praktinio modelio pritai-
komumo. 

 _ Visuotinės dotacijos projektas „Socialinių 
sistemų sumanus vystymas“, vadovas – 
prof. R. Jucevičius, finansavimo šaltinis – 
LMT, trukmė – 2012–2014. 2014 m. projek-
te parengta teoriškai pagrįsta ir tarptautine 
gerąja praktika patvirtinta socialinių siste-
mų (šalis, miestas, regionas, visuomenė, 
ekonomika) sumanaus vystymo koncepci-
ja ir jo vertinimo metodologija. Rengiama 
monografija apie šią gerąją praktiką, kuri 
pateikta įvairių šalių ekspertų ir perspek-
tyvumo kitokiam socialiniam kontekstui 
aspektu interpretuota šio projekto moksli-
ninkų.

 _ Mokslininkų grupės projektas „Organizacijų 
inovacinės strategijos besiformuojančioje 
ekonominėje-institucinėje aplinkoje“, vado-
vas – prof. G. Jucevičius, finansavimo šal-
tinis – LMT, trukmė – 2012–2014. 2014 m. 
parengta mokslo monografija „Nacionali-
nės vadybos sistemos: kultūra, institucijos, 
inovacijos“. 

 _ Mokslininkų grupės projektas „Prekės 
ženklo rizikos scenarijų kūrimo metodolo-
gija“, vadovas – prof. R. Vaitkienė, finansa-
vimo šaltinis – LMT, trukmė – 2012–2014. 
2014 m. apdoroti ir išanalizuoti surinkti em-
piriniai duomenys, kurie įgalino patikrinti 
prekės ženklo pažeidžiamumo scenarijų 
kūrimo teorinį modelį Lietuvos grožio ir 
asmens priežiūros pramonės šakoje ir pa-
tikslinti teorinį modelį.

3  Ūkio subjektų

 _ Projektas „Informacinių technologijų taiky-
mo verslo problemos sprendimui ar inova-
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cijos diegimui įmonėje techninės galimybių 
studijos parengimo paslaugos: techninė 
galimybių studija., projekto vadovė – dr.  
R. Urbonė, finansavimo šaltinis – MITA, 
trukmė – 2014-09–2015-02. 2014 m. iša-
nalizuoti UAB „Metameda ir ko“ esami mo-
biliojo ryšio paslaugų teikimo ir telefonų 
prekybos veiklos procesai, verslo modelis, 
pasiūlytos kelios informacinių technologi-
jų pritaikymo alternatyvos verslo proble-
moms spręsti ir inovacijoms įdiegti.

 _ Projektas „Kėdainių turizmo klasterio įvei-
klinimas skatinant inovatyvių nišinių turiz-
mo produktų formavimą Kėdainių mieste“: 
galimybių studija“, projekto vadovė – doc. 
A. Rūtelionė, finansavimo šaltinis – MITA, 
trukmė – 2014-09–2015-02. 2014 m. atlikta 
naujausių mokslo studijų, skirtų koopera-
cinių bendradarbiavimu grįstų verslo santy-
kių stiprinimui modeliuoti turizmo konteks-
te, analizė, išskirti turizmo tipai ir formos, 

kuriančios pridėtinę vertę ir didinančios 
mažų ir vidutinių miestų kaip kelionės tiks-
lo vietos konkurencinį pranašumą. Taip pat 
atlikta Kėdainių miesto turizmo situacijos 
analizė probleminiu aspektu. 

4  Parengtos paraiškos

 _ 2014 m. fakulteto mokslininkai aktyviai 
teikė 2014 m. paraiškas mokslo tyrimams 
vykdyti tiek nacionalinėms, tiek tarptauti-
nėms programoms. 

 _ 2014 m. LMT mokslininkų grupių projektų 
V konkurse pateiktos 5 paraiškos, VI kon-
kurse pateikta 13 paraiškų. 2014 m. rezul-
tatai: V konkursas (1 rezerve), VI konkurse 
laimėtos dvi paraiškos.

 _ „Horizon 2020“ teikta 11 paraiškų, laimėta 
viena paraiška (EmpoweriNg (European) 
SME business model InnovatiON, projekto 
vadovas Lietuvoje – prof. R. Gatautis).

mokslo pasiekimai

2012–2014 m. fakulteto mokslininkų tarpdis-
ciplininė komanda (kartu su kitais šešias Lie-
tuvos universitetais) vykdė programą „Lietu-
vos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo 
iššūkiai“, vieną didžiausių Vyriausybės užsa-
kytos ir LMT kuruotos ekonomikos mokslinių 
tyrimų programų Lietuvos istorijoje. Ją suda-
rė šie projektai:

1  „Tradicinėmis technologijomis grindžiamos 
pramonės Lietuvoje aprėpties nustatymas 
ir naujų augančių pasaulio ekonomikos 
centrų plėtros poveikio analizė šiam Lietu-
vos pramonės sektoriui“, 2012–2014, Eko-
nomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos 
katedra, dr. J. Pridotkienė;

2  „Tradicinėmis technologijomis grindžiamos 
gamybos šakų Lietuvoje konkurencingumo 
prielaidų išlaikymo bei perėjimo prie aukš-

tųjų technologijų galimybių vertinimas“, 
2012–2014, dr. A. Sabonienė;

3  „Investicijų į aukštas technologijas įmonėse 
veiksniai, paramos programų bei priemonių 
efektyvumas (MTI (mokslo–technologijų–
inovacijų, angl. science–technology–inno-
vation) indikatorių Lietuvoje nustatymas, jų 
ir šalies potencialo palyginimas globaliame 
kontekste) formuojant prioritetines tech-
nologijų strategijas Lietuvoje. Investicijų į 
technologijas ir šalies makroekonominių 
rodiklių sąryšio ekonometrinė ir kokybi-
nė analizė (MTI indikatorių galimos įtakos 
valstybės strateginių sprendimų priėmime 
vertinimas / modeliavimas)“, 2012–2014, 
dr. R. Krušinskas;

4  „IRT ekonominis poveikis verslo ir vieša-
jam sektoriui“, 2012–2014, dr. R. Gatautis;
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1  Publikacijos

*publikacijų sąrašas pateikiamas priede (472 psl.)

Kategorija Publikacijų 
Padalinio autorių 

indėlis 

Monografijos (kitų Lietuvos ir užsienio leidyklų) 2 1,042

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų:

ISI Web of Science su cituojamumo rodikliu 15 10,583 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings  50 43,917 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines 
duomenų bazes  

142 125,167 

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 65 51,500 

5  „Natūralių monopolijų ir galimų oligopolijų 
kartelinių susitarimų daromos įtakos šalies 
ekonomikai modeliavimas ir jos neutraliza-
vimo priemonės“, 2012–2014, dr. J. Brunec-
kienė;

6  „Lietuvos valstybės skolos tvarumo prielai-
dos ir valstybės finansų tvarkymas“, 2012–
2014, dr. V. Snieška; 

7  „Kreditų rinkos šokų pasekmių ekonomikai 
modeliavimas ir pasekmių korekcijos prie-
monės“, 2012–2014, dr. V. Snieška; 

8  „Bendrovių registruotų teritorijose, kur mo-
kesčiai mažesni nei Lietuvoje, paplitimas 
bei įtaka Lietuvos ekonomikai, mokesčių 
surinkimui“, 2012–2014, dr. V. Gaidelys; 

9  Užsienio šalių ir Lietuvos patirties formuo-
jant žmogiškąjį kapitalą bei efektyvinant 
darbo rinką palyginamoji analizė verslo 
aplinkos gerinimo šalyje kontekste ir darbo 
išteklių struktūriniai pokyčiai, darbo pasiū-
los ir paklausos lankstumas ūkio sekto-
riuose ir šešėlinės ekonomikos įtaka darbo 
ištekliams“, 2012–2014, dr. R. Čiutienė.

2  Mokslo rezultatų pristatymas tarptauti-
niu mastu pripažintose mokslinėse kon-
ferencijose ir parodose
2014 m. fakulteto tyrėjai skaitė pranešimus 
89 tarptautinėse konferencijose už Lietu-
vos ribų. 40 tyrėjų pristatė tyrimų rezultatus 
fakulteto organizuojamoje konferencijoje 
„Ekonomika ir vadyba, ICEM-2014“, kuri 
vyko Rygos technikos universitete, Rygoje, 
Latvijoje.

Fakulteto tyrėjai pristatė tyrimų rezultatus 
tarptautiniu mastu pripažintose mokslinė-
se konferencijose:

 _ 14th European Academy of Management 
(EURAM), Ispanija, L. Dagilienė;

 _ 24th Annual RESER Conference, 2014, Suo-
mija, L. Bagdonienė, N. Langvinienė;

 _ 30th EGOS Colloquium, Olandija, M. Vilkas, 
E. Katiliūtė;

 _ 40th Annual Conference of the European In-
ternational Business Academy (EIBA), Šve-
dija, R. Morkertaitė, J. Sekliuckienė;

 _ Cambridge business & economics confe-
rence (CBEC), Jungtinė Karalystė, V. Gaide-
lys, R. Remeikienė, L. Gasparėnienė;

 _ 7th Annual conference of the EuroMed Aca-
demy of Business, J. Sekliuckienė;

 _ 6th International process Symposium,  
M. Vilkas;

 _ 37th European Association Annual Con-
gress, Estija, L. Klovienė, L. Dagilienė;

 _ 17th International Economic Association 
World Congress, Jordanija, G. Startienė, D. 
Dumčiuvienė;
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 _ The British Academy of Management (BAM 
2014), Airija, L. Jurkšienė;

 _ VI European Congress of Methodology, 
Olandija, S. Vaitkevičius;

 _ XXV ISPIM Innovation Conference, Airija,  
M. Petraitė;

 _ 7th EuroMed Academy of Business Confe-
rence, Norvegija, J. Sekliuckienė;

 _ 17th European Roundtable on Sustainable 
Consumption and Production, Slovėnija,  
E. Katiliūtė; 

 _ 15th European Conference on Knowled-
ge Management, G. Jucevičius, L. Užienė,  
R. Jucevičius, S. Šajeva, R. Jucevičienė.

3  Padalinio rengti moksliniai seminarai ir 
konferencijos
2014 m. fakulteto tyrėjai kartu su partne-
riais organizavo 4 konferencijas, 5 semina-
rus, 1 seminarų ciklą:

 _ 19th International Conference „Economi-
cs and Management ICEM-2014“ (kartu su 
Rygos technikos universitetu, Talino tech-
nologijos universitetu, Brno technologijos 
universitetu), Ryga, Latvija, 2014-04-23–25;

 _ 12-oji studentų mokslinė konferencija „So-
cialiniai ir humanitariniai mokslai-2014: 
iššūkiai globalizacijos kontekste“ (kartu 
su KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir 
menų fakultetu), Kaunas, 2014-05-09;

 _ International Conference of Management in 
21st Century (ICM21) (kartu su Irano MIPV 
Research Institute), Teheranas, Iranas, 
2014-05-14–16, Vadybos katedra;

 _ 1st International Conference on Compa-
rative Public Administration and Manage-
ment – Good Governance and Regulatory 
Quality in the 21st Century (kartu su Na-
tional University Of Political Studies And 
Public Administration), Buchareštas, Ru-
munija, 2014-06-19, Strateginio valdymo 
katedra;

 _ Seminaras tyrėjams / administracijai „How 
to Shift from Teaching School to More Re-

search and Teaching Oriented School: Case 
of ESADE Business School“ (pranešėjas – 
prof. Joan Manuel Batista Foguet). Kaunas, 
2014-05-20, Vadybos katedra. 

 _ Seminaras doktorantams / mokslininkams 
tyrėjams „Marketingo etika: problematika 
ir perspektyvos“. Kaunas, 2014-04-15, Mar-
ketingo katedra;

 _ Seminaras doktorantams / mokslininkams 
tyrėjams „Įvadas į struktūrinių lygčių mo-
deliavimą su LISREL programa“ (pranešė-
jas – Adamantios Damantopoulos, Kaunas, 
2014-09-9–11, Marketingo katedra;

 _ Seminaras doktorantams / mokslinin-
kams tyrėjams „Workshop on how to write 
for journal publication“ (pranešėjas – prof. 
Amran Rasli), Kaunas, 2014-10-15–16, 
Strateginio valdymo katedra;

 _ Prof. G. Jucevičiaus monografijos „Naci-
onalinės vadybos sistemos: kultūra, ins-
titucijos, inovacijos“ pristatymas. Kaunas, 
2014-12-17, Strateginio valdymo katedra;

 _ Patirties pasidalinimo seminarų ci-
klas (2014 rugsėjis–gruodis). Pranešėjai  
(E. Gimžauskienė, J. Duobienė, R. Virvilaitė,  
M. Petraitė, I. Markevičiūtė, V. Varaniūtė,  
A. Savanevičienė, L. Girdauskienė)

4  Mokslinės veiklos rezultatų sklaida vi-
suomenei

 _ Alfa.lt; Iššūkiai Lietuvos ekonomikai: ruo-
šiamas receptas, kaip juos įveikti
Data: 2014-12-17 Šaltinis: Alfa.lt Autorius: 
Alfa.lt

 _ Ve.lt; Patarimai valstybei už 2,6 mln. litų
Data: 2014-12-16 Šaltinis: Ve.lt Autorius: 
Justina KABAKAITĖ, „Vakaro žinios“

 _ Respublika.lt; Patarimai valstybei už 
2,6 mln. litų
Data: 2014-12-16 Šaltinis: Respublika.lt 
Autorius: Justina KABAKAITĖ, zinios@va-
karozinios.lt

 _ Vakaro žinios; Patarimai valstybei už 
2,6 mln. litų
Data: 2014-12-16 Šaltinis: Vakaro žinios 
Autorius: Justina Kabakaitė
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 _ LRT radijas/Žinios 12:00; Vyriausybei teikia 
siūlymus
Data: 2014-12-15 Šaltinis: LRT radijas/Ži-
nios 12:00 Autorius: LRT.

 _ LRT radijas/Ryto garsai 6:30 (pirmadienis–
penktadienis); Ekonomikos mokslinių tyri-
mų programa

 _ Balsas.lt; Profesorius: ekonomikos srityje 
turime stiprinti tai, ką turime geriausia
Data: 2014-12-15 Šaltinis: Balsas.lt Auto-
rius: LRTinfo@balsas.lt

 _ Kl.lt; Profesorius: ekonomikos srityje reikia 
stiprinti tai, ką turime geriausio
Data: 2014-12-15 Šaltinis: Kl.lt Autorius: 
Alvyda Bajarūnaitė, Artūras Matusas, LRT 
radijo laida „Ryto garsai“, LRT.lt

 _ Kauno.diena.lt; Profesorius: ekonomikos 
srityje reikia stiprinti tai, ką turime geriausio
Data: 2014-12-15 Šaltinis: Kauno.diena.lt 
Autorius: Alvyda Bajarūnaitė, Artūras Ma-
tusas, LRT radijo laida „Ryto garsai“, LRT.lt

 _ Laisvoji banga/Žinios 12.00 (pirmadie-
nis–penktadienis); Mokslininkų komanda 
pristatė 2 m. trukusio tyrimo „Lietuvos 
ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo 
iššūkiai“ rezultatus
Data: 2014-12-15 Šaltinis: Laisvoji banga/
Žinios 12.00 (pirmadienis–penktadienis) 
Autorius: Nenurodytas

 _ Diena.lt; Profesorius: ekonomikos srityje 
reikia stiprinti tai, ką turime geriausio
Data: 2014-12-15 Šaltinis: Diena.lt Auto-
rius: Alvyda Bajarūnaitė, Artūras Matusas, 
LRT radijo laida „Ryto garsai“, LRT.lt

 _ Kl.lt; Mokesčių rojaus saulę galima užtem-
dyti
Data: 2014-12-15 Šaltinis: Kl.lt Autorius: 
Mantas Lapinskas

 _ Diena.lt; Mokesčių rojaus saulę galima už-
temdyti
Data: 2014-12-15 Šaltinis: Diena.lt Auto-
rius: Mantas Lapinskas

 _ Kauno.diena.lt; Mokesčių rojaus saulę gali-
ma užtemdyti

Data: 2014-12-15 Šaltinis: Kauno.diena.lt 
Autorius: Mantas Lapinskas

 _ Delfi.lt; Įvertino, ką Lietuvoje reikia keisti
Data: 2014-12-15 Šaltinis: Delfi.lt Autorius: 
Erika Fuks, www.DELFI.lt

 _ Klaipėda; Mokesčių rojaus saulę galima už-
temdyti
Data: 2014-12-15 Šaltinis: Klaipėda Auto-
rius: Mantas Lapinskas

 _ Lzinios.lt; Planas, kaip sukurti geresnę Lie-
tuvą
Data: 2014-12-11 Šaltinis: Lzinios.lt Auto-
rius: Justinas ARGUSTAS j.argustas@lzi-
nios.lt 2014-12-11 06:00

 _ Lietuvos žinios; Planas, kaip sukurti geres-
nę Lietuvą
Data: 2014-12-11 Šaltinis: Lietuvos žinios 
Autorius: Justinas Argustas

 _ Lietuvos žinios; Ekonomistas: už vandeny-
nų išplaunamus biudžeto milijonus galima 
susigrąžinti
Data: 2014-12-11 Šaltinis: Lietuvos žinios 
Autorius:

 _ 15min.lt; Ekonomistas: už vandenynų iš-
plaunamus biudžeto milijonus galima su-
sigrąžinti
Data: 2014-12-11 Šaltinis: 15min.lt Auto-
rius: 15min.lt

 _ Lzinios.lt; Rado būdų kovoti su karteliais
Data: 2014-12-08 Šaltinis: Lzinios.lt Auto-
rius: Lzinios.lt

 _ 1psl.lt; Ekonomistas: už vandenynų išplau-
namus biudžeto milijonus galima susigrą-
žinti
Data: 2014-12-09, Šaltinis: 1psl.lt Autorius: 
1psl.lt

 _ 15min.lt; KTU ekonomistai: yra būdų už-
kirsti kelią karteliams ir monopolijų pik-
tnaudžiavimui
Data: 2014-12-04 Šaltinis: 15min.lt Auto-
rius: 15min.lt

 _ 15min.lt; KTU ekonomistai: nereikėtų nu-
vertinti tradicinių technologijų pramonės 
Lietuvoje
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Data: 2014-11-26 Šaltinis: 15min.lt Auto-
rius: 15min.lt

 _ Balsas.lt; KTU ekonomistai ragina nenu-
vertinti tradicinių technologijų pramonės 
Lietuvoje 
Data: 2014-11-26 Šaltinis Balsas.lt Auto-
rius: Balsas.lt 

 _ Diena.lt; KTU ekonomistai: tradicinių tech-
nologijų pramonės nuvertinti nereiktų 
Data: 2014-11-26 Šaltinis: Diena.lt Auto-
rius: Diena.lt

 _ Elektronika.lt; KTU ekonomistai: nereikėtų 
nuvertinti tradicinių technologijų pramonės 
Lietuvoje
Data: 2014-11-26 Šaltinis: Elektronika.lt 
Autorius: Elektronika.lt

 _ Kauno.diena.lt; Ekonomistas apie euro įve-
dimą: gerų dalykų yra daugiau nei blogų
Data: 2014-10-21 Šaltinis: Kauno.diena.lt 
Autorius: DMN inf.

 _ Kl.lt; Ekonomistas apie euro įvedimą: gerų 
dalykų yra daugiau nei blogų
Data: 2014-10-21 Šaltinis: Kl.lt Autorius: 
DMN inf.

 _ Lzinios.lt; Euras duos daugiau gero nei blogo
Data: 2014-10-21 Šaltinis: Lzinios.lt Auto-
rius: Aras MOCKUS red@lzinios.lt

 _ Diena.lt; Ekonomistas apie euro įvedimą: 
gerų dalykų yra daugiau nei blogų
Data: 2014-10-21 Šaltinis: Diena.lt Auto-
rius: DMN inf.

 _ 15min.lt; KTU ekonomistas Rytis Krušins-
kas apie euro įvedimą: „Gerų dalykų dau-
giau nei blogų“
Data: 2014-10-21 Šaltinis: 15min.lt Auto-
rius: 15min.lt

 _ Lrytas.lt; Mokslininkas apie eurą: „Gerų da-
lykų daugiau nei blogų“
Data: 2014-10-21 Šaltinis: Lrytas.lt Auto-
rius: lrytas.lt 

1  Nacionaliniai ir tarptautiniai apdovano-
jimai; narystė aukšto tarptautinio lygio 
institucijose ir asociacijose; kiti individu-
alūs pasiekimai

Dalyvavimas mokslinių konferencijų pro-
gramų komitetuose, žurnalų redakcinėse 
kolegijose

 _ A. Šapkauskienė, Research Journal of Bu-
siness Management & Accounting, redakci-
nės kolegijos narė;

 _ A. Savanevičienė, 7th International Confe-
rence on Management of 21st, Iranas, 2014, 
mokslinio komiteto narė;

 _ A. Pundzienė, Baltic Journal of Manage-
ment, redaktorė-steigėja;

 _ B. Neverauskas, Inzinerine Ekonomika – 
Engineering Economics, vyr. redaktorius;

tyrėjai

 _ D. Dumčiuvienė, International Conference 
on Engineering and Business Education, 
2014, Kinija, mokslinio komiteto narė;

 _ D. Bernatonytė, XII international scienti-
fic conference “Management and engine-
ering‘14”, Bulgarija, mokslinio komiteto 
narė;

 _ E. Gimžauskienė, Economic and financial 
sciences, redakcinės kolegijos narė; 7th In-
ternational Conference on Management of 
21st, Iranas, 2014, mokslinio komiteto narė;

 _ E. Vitkauskaitė, International Research 
Conference at the University of Applied Sci-
ences and Arts in Dortmund, redakcinės 
kolegijos narė;

 _ G. Startienė, Research Papers of FCFT SUT 
of Department of Management in Bratis-
lava, redakcinės kolegijos narė; Technolo-
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gical and Economic Development of Eco-
nomy, redakcinės kolegijos narė; Вестник 
Нижегородского университета им. Н.И. 
Лобачевского. Серия Социальные науки, 
redakcinės kolegijos narė; International 
Economics and Management, Latvija, pro-
gramos komiteto narė;

 _ J.Čiburienė, Studies in Modern Society, re-
dakcinės kolegijos narė;

 _ J. Sekliuckienė, Social Sciences, redakto-
riaus pavaduotoja;

 _ K. Duoba, 7th International Conference on 
Management of 21st, Iranas, 2014, moksli-
nio komiteto narys;

 _ L. Klovienė, Open Journal of Accounting, 
tarptautinės mokslinės redakcinės kolegi-
jos narė;

 _ L. Bagdonienė, Mokslas ir edukaciniai pro-
cesai, redakcinės kolegijos narė;

 _ L. Bagdonienė, Contemporary Research on 
Organization Management and Administra-
tion, redakcinės kolegijos narė;

 _ M. Petraitė, Social Sciences, redakcinės ko-
legijos narė; The Electronic Journal of Kno-
wledge Management (EJKM), redakcinės 
kolegijos narė; Viešoji politika ir adminis-
travimas, redakcinės kolegijos narė;

 _ N. Langvinienė, Verslo sistemos ir ekono-
mika, redakcinės kolegijos narė;

 _ R. Čiarnienė, Japan Social Innovation Jour-
nal, redakcinės kolegijos narė;

 _ R. Virvilaitė, Innovative Marketing, redakci-
nės kolegijos narė;

 _ R. Kinderis, International Journal For Res-
ponsible Tourism, redakcinės kolegijos 
narys; Universal Journal of Industrial and 
Business Management, redakcinės kolegi-
jos narys;

 _ R. Vilkė, Emerald book series “Develop-
ments in Corporate Governance and Res-
ponsibility”, redakcinės kolegijos narė; 3rd 
World Conference on Business, Economics 
and Management Conference, Rome, Italy, 

2014, mokslinio komiteto narė; Europe-
an Interdisciplinary Forum 2014 (IF 2014): 
Drivers for Progress in the Global Society, 
mokslinio komiteto narė;

 _ R. Jucevičius, Social Sciences, redakcinės 
kolegijos narys;

 _ V. Navickas, Journal of Management, Infor-
matics and Human Resources, redakcinės 
kolegijos narys; Sociálno-ekonomická re-
vue / Social and Economic Revue, redak-
cinės kolegijos narys; Journal of Manage-
ment and Change, redakcinės kolegijos 
narys; International Journal of Manage-
ment: Theory and Applications, vyr. redak-
torius; Vadyba = Journal of Management, 
vyr. redaktorius; Organizacija, redakcinės 
kolegijos narys; International Journal on 
Business and Management, redakcinės 
kolegijos narys; International Journal of 
Social Sciences and Humanity Studies, 
redakcinės kolegijos narys; Laisvalaikio 
tyrimai, Lietuvos sporto universitetas, re-
dakcinės kolegijos narys; The International 
Conference on Management and Technolo-
gy in Knowledge, Service, Tourism & Hos-
pitality 2014 (SERVE 2014), Jakarta, Indo-
nesia, 27–28 September 2014, komiteto 
narys; Человек и транспор. Психология. 
Экономика. Sankt Peterburgo Transporto 
universitetas, Rusija, 2014 m., rugsejis, ko-
miteto narys; The International Conferen-
ce on Business, Information, and Cultural 
Creative Industry (2014 ICBIC) August 6–8, 
2014, Taipei, Taiwan, National Taipei Uni-
versity of Technology, komiteto narys (-ė); 
Význam ľudského potenciálu v regionál-
nom rozvoji, 16–18 October, 2014, Eastern 
European Development Agency, Slovenska 
Republika, komiteto pirmininkas;

 _ V. Kumpikaitė-Valiūnienė, 7th International 
Conference on Management of 21st, Iranas, 
2014, mokslinio komiteto narė; Internatio-
nal Conference on business Development 
and Excellence Objectives, Iranas, moksli-
nio komiteto narė; Journal of Management 
and Change, redakcinės kolegijos narė
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 _ V. Snieška, Research Papers of FCFT SUT of 
Department of Manage;ment in Bratislava, 
redakcinės kolegijos narys; Social Scien-
ces, redakcinės kolegijos narys;

 _ Ž. Simanavičienė, Trends economics and 
management, redakcinės kolegijos narė; 
Theoretical and Practical Aspects of Econo-
mics and Intellectual Property, redakcinės 
kolegijos narė; Research Papers of FCFT 
SUT of Department of Management in Bra-
tislava, redakcinės kolegijos narė; Finan-
cial research, redakcinės kolegijos narė; 
Регионология – Regionology, redakcinės 
kolegijos narė; VI International Scientific 
Conference “E-Governance”, mokslo ko-
miteto narė; Laisvalaikio tyrimai, Lietuvos 
sporto universitetas, redakcinės kolegijos 
narė.

2  Pranešimai plenarinėse konferencijų 
sekcijose

 _ G. Jucevičius, 19th International Conferen-
ce “Economics and Management ICEM-
2014”, Ryga, Latvija, plenarinis pranešimas 
„Smart Development of Innovation Ecosys-
tem“;

 _ V. Kumpikaitė-Valiūnienė, 7th Internatio-
nal Conference on Management of 21st, 
Teheranas, Iranas, 2014, pranešimas 
„Person-organization fit model: Virtual 
Workplace in Entrepreneurial Organisati-
ons for Highly-Skilled Migrants“;

 _ Lina Dagilienė, 37th EAA Congress, 2014 m. 
gegužės 21–23 d., , Talinas, Estija, plenari-
nis pranešimas „Influence of Sustainability 
Reporting to company‘s value“;

 _ Ž. Simanavičienė, International scientific 
conference “Science, technology and inno-
vative technologies in the prosperous epoch 
of the powerful state”, Turkmėnija, Ašcha-
badas, plenarinis pranešimas „Тенденции 
потребления энергии в Литве и других 
странах ЕС“;

 _ V. Navickas, Vyznam L‘udskeho Potencia-
lu v Regionalnom Rozvoji, Podhajska, Slo-

vėnija, plenarinis pranešimas „Анатомия 
власти: экономико методологический 
аспект“; 

 _ V. Kumpikaitė-Valiūnienė, IEDRC konfe-
rencijos „International Conference on Bu-
siness, Marketing and Management“ ir 
„International Conference on Distance Edu-
cation and Learning“, Honkongas, Kinija, 
2014, plenarinis pranešimas „Social Media 
as Emerging Space in Studies and Rese-
arch“.

3  Narystė mokslinėse ir visuomeninėse 
institucijose

Fakulteto mokslininkai yra šių mokslinių ir 
visuomeninių organizacijų nariai ir ekspertai:

 _ A. Šapkauskienė, The International Rese-
arch Network on Accounting for Cooperati-
ves and Mutual Entities (ACCOOP);

 _ Andrius Guzavičius, Lietuvos jaunųjų 
mokslininkų sąjunga; A. Guzavičius, Lietu-
vos ekonomistų asociacija; A. Guzavičius, 
Lietuvos ryšių su visuomene asociacija;

 _ A. Pundzienė, Baltic Management Deve-
lopment Association (BMDA); European 
Essociations of Work and Organizational 
Psychology (EAWOP); Žinių ekonomikos 
forumas;

 _ A. Blažėnaitė, Lietuvos edukacinių tyrimų 
asociacija;

 _ B. Seminogovas, Lietuvos auditorių rūmai; 
Lietuvos auditorių asociacijos narys; Lietu-
vos vadybos konsultantų asociacijos etikos 
komisijos narys;

 _ D. Dumčiuvienė, International Association 
for Energy Economics (IAEE);

 _ L. Jurkšienė, European Academy of Mana-
gement (EURAM);

 _ E. Gimžauskienė, European Accounting As-
sociation EAA; Baltic Management Deve-
lopment Asociation (BMDA);

 _ E. Rybakovas, Lietuvos universitetų moks-
lininkų grupė OLA-Lietuva;
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 _ E. Vitkauskaitė, Eurasia Business and Eco-
nomics Society (EBES);

 _ G. Jucevičius, International Society for Pro-
fessional Innovation Management (ISPIM); 
Duomenų bazė „Lituanistika“;

 _ G. Startienė, Deutshe Akademische Aus-
tausch Dienst; Lietuvos ekonomistų asoci-
acijos narė;

 _ I. Jucaitytė, Lietuvos marketingo asociacija 
(LiMA);

 _ I. Šmaižienė, asociacija „Socialinio tyrėjo 
mokykla“;

 _ I. Patašienė, International Simulation And 
Gaming Association (ISAGA); Lietuvos 
kompiuterininkų sąjunga (LIKS); Nacionali-
nė distancinio mokymo asociacija (NDMA); 
„Moterys ir technologijos“ iniciatyvos tary-
ba (MIT); 

 _ I. Pekarskienė, Lietuvos ekonomistų asoci-
acija;

 _ J. D. Staliūnienė, Lietuvos auditorių rūmai;

 _ J. Vasauskaitė, Lietuvos jaunųjų mokslinin-
kų sąjunga;

 _ J. Sekliuckienė, European Asociation for 
Research on Services (RESER); EuroMed 
Academy of Business (EMAB); European 
International Business Association (EIBA); 
Baltic Management Development Associa-
tion (BMDA); Lenkijos mokslo taryba (Po-
lish Ministry of Science and Higher Educati-
on, MNiSW); ie-scholars.net – International 
Entrepreneurship;

 _ K. Duoba, European Academy of Manage-
ment (EURAM); Rotary International;

 _ L. Dagilienė, European Accounting Associa-
tion EAA; International Society of Business, 
Economics, and Ethics ISBEE; European 
Academy of Management (EURAM);

 _ L. Klovienė, European Accounting Associa-
tion EAA;

 _ L. Bagdonienė, European Asociation for Re-
search on Services (RESER); Akademinės 
vadybos ir administravimo asociacija;

 _ L. Jurkšienė, The British Academy of Mana-
gement (BAM); European Group of Organi-
zational Studies (EGOS);

 _ M. Vilkas, European Group of Organizatio-
nal Studies (EGOS);

 _ M. Strumickas, The Institute of Internal Au-
ditors; Finansų analitikų asociacija; Vidaus 
auditorių asociacija;

 _ M. Petraitė, International Society for Pro-
fessional Innovation Management (ISPIM); 
International Association for Knowledge 
Management; Baltic Management Develop-
ment Association (BMDA); The global ne-
twork for the economics of learning, inno-
vation, and competence building systems 
(GLOBELICS); European Academy of Ma-
nagement (EURAM); ISIS-ESSEC; Sheffield 
Hallam University business school; Žinių 
ekonomikos forumas;

 _ N. Langvinienė, European Asociation for 
Research on Services (RESER);

 _ R. Kinderis, International Institute for Su-
stainable Tourism (IIST); Estonian Higher 
Education Quality Agency (EKKA);

 _ R. Gatautis, Europos Komisija, DG Connect; 
Lietuvos verslo konfederacija, Skaitmeni-
nės ekonomikos komisija; UNESCO komi-
tetas „Informacija visiems“; Policy Advisory 
Group for a Digital Agenda for the Baltic 
Sea Region;

 _ R. Hopenienė, European Asociation for Re-
search on Services (RESER);

 _ R. Morkertaitė, European International Bu-
siness Academy (EIBA) (Europos tarptauti-
nio verslo akademija);

 _ R. Vaitkienė, asociacija „Socialinio tyrėjo 
mokykla“; Lietuvos universitetų mokslinin-
kų grupė OLA-Lietuva;

 _ R. Vilkė, Lietuvos jaunųjų mokslininkų są-
junga; Lietuvos atsakingo verslo asociacija; 
Eurasia Business and Economics Society; 
European Association of Environmental 
and Resource Economists; Social Respon-
sibility Research Network;
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 _ R. Jucevičius, The Central and East Europe-
an Management Development Association; 
European Forum for Entrepreneurship Re-
search (EFER); Strategic and Competitive 
Intelligence Professionals (SCIP); Associ-
ation For Business Communication (ABC); 
Midwest Business Administration Associ-
ation (MBAA); Lietuvos vadybos asociacija;

 _ S. Šajeva, asociacija „Socialinio tyrėjo mo-
kykla“;

 _ Š. Leitonienė, International Society of Busi-
ness, Economics, and Ethics ISBEE; Euro-
pean Accounting Association EAA;

 _ V. Navickas, Eastern European Develop-
ment Agency; V. Kumpikaitė-Valiūnienė, 
Academy of Management (AOM);
European Academy of Management (EU-
RAM); International Academy of Business 
and Economics; International Economics 
Development and Research Center (IEDRC); 
European Group of Organizational Studies 
(EGOS);

 _ Ž. Piligrimienė, asociacija „Socialinio tyrėjo 
mokykla“;

 _ Ž. Simanavičienė, Lietuvos ekonomistų 
asociacija; Kauno moterų draugija.

4  Kvalifikacijos kėlimas tarptautinėse įmo-
nėse ir institucijose

2014 m. 45 fakulteto tyrėjai kėlė kvalifikaci-
ją aukštojo mokslo institucijose ir įmonėse:

 _ J. Duobienė, Univesity of Texas at Dallas, 
JAV, 12 mėn.;

 _ I. Markevičiūtė, LUISS Business School, Ita-
lija, 6 mėn.;

 _ V. Varaniūtė, Radboud University Nijmegen, 
Olandija, 4 mėn.;

 _ J. Vasauskaitė, University of Technology 
Sydney, Australija, 3 mėn.;

 _ Ž. Simanavičienė, Samhugur Kt, Islandija,  
1 mėn.;

 _ V. Navickas, Samhugur Kt, Islandija, 1 mėn.;

 _ A. Čibinskienė, Samhugur Kt, Islandija,  
1 mėn.;

 _ J. Bruneckienė, Samhugur Kt, Islandija,  
1 mėn.;

 _ I. Žičkutė, The Netherlands Institute at 
Athens, Graikija, 0,5 mėn.;

 _ A. Pundzienė, Stanford University, SRI In-
ternational, JAV, 0,5 mėn.;

 _ E. Gimžauskienė, Stanford University, SRI 
International, JAV, 0,5 mėn.;

 _ R. Adlytė, Lisboa School of Economics & 
Management, Portugalija, 0,5 mėn.;

 _ E. Vitkauskaitė, Suomija, 0,5 mėn.;

 _ J. Vasauskaitė, Ingolstadt University of 
Applied Sciences, Vokietija, 0,5 mėn.;

 _ J. Vasauskaitė, Freibourg University, Vokie-
tija, 0,5 mėn.;

 _ D. Dumčiuvienė, FH Wismarr, Vokietija,  
0,5 mėn.;

 _ R. Gatautis, Ingenierburo Technisches Buro 
Elektrotechnik, Austrija, 0,25 mėn.;

 _ I. Uus, Lego įmonė Lego Serious Play, Da-
nija, 0,25 mėn.;

 _ V. Snieška, University of Granada, Ispanija, 
0,25 mėn.;

 _ G. Valodkienė, University of Granada, Ispa-
nija, 0,25 mėn.;

 _ Ž. Piligrimienė, University of Granada, Ispa-
nija, 0,25 mėn.;

 _ A. Tarutė, University of Granada, Ispanija, 
0,25 mėn.;

 _ A. Gadeikienė, University of Granada, Ispa-
nija, 0,25 mėn.;

 _ A. Šapkauskienė, Danfos, Ispanija, 0,25 mėn.;

 _ L. Gasparėnienė, University of Granada, Is-
panija, 0,25 mėn.;

 _ R. Remeikienė, University of Granada, Ispa-
nija, 0,25 mėn.;

 _ V. Kumpikaitė-Valiūnienė, Alcea, Ltd., 
Jungtinė Karalystė, 0,25 mėn.;

 _ A. Rūtelionė, Grantxpert Consulting, Ltd., 
Kipras, 0,25 mėn.;

 _ S. Vaitkevičius, Riga Technical University, 
Latvija, 0,25 mėn.;
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 _ Š. Leitonienė, University of Trenčin, Slova-
kija, 0,25 mėn.;

 _ L. Dagilienė, University of Trenčin, Slovaki-
ja, 0,25 mėn.;

 _ K. Duoba, Linnaeus University, Švedija,  
0,25 mėn.;

 _ J. Banytė, Istanbul Aydin University, Turkija, 
0,25 mėn.;

 _ E. Vitkauskaitė, Istanbul Aydin University, 
Turkija, 0,25 mėn.;

 _ A. Dovalienė, Istanbul Aydin University, Tur-
kija, 0,25 mėn.;

 _ V. Pilinkienė, Budapest University of Tech-
nology and Economics, Vengrija, 0,25 mėn.;

 _ V. Kumpikaitė-Valiūnienė, Corvinus Univer-
sity of Budapest, Vengrija, 0,25 mėn.;

 _ V. Gaidelys, Budapest University of Techno-
logy and Economics, Vengrija, 0,25 mėn.; 
Prancūzijos bendrovė Cobalita, Prancūzija, 
1 mėn.;

 _ M. Petraitė, ESSEC Business School, Pran-
cūzija, 0,25 mėn.;

 _ L. Šliburytė, Hochschule Coburg, Vokietija, 
0,25 mėn.;

 _ J.Čiburienė, Universidad del Pas Vasco, Is-
panija, 0,25 mėn.;

 _ V. Navickas, University of Trenčin, Slovakija, 
0,5 mėn.;

 _ A. Šapkauskienė, University of Zurich, Švei-
carija, 0,25 mėn.;

 _ I. Stankevičė, Universidad Politecnica de 
Cartagena, Ispanija, 0,25 mėn.;

 _ Ž. Piligrimienė, Radboud University Nijme-
gen, Olandija, 0,25 mėn.;

 _ R. Virvilaitė, INSEAD Business School, 
Prancūzija, 0,25 mėn.;

 _ R. Gatautis, INSEAD Business School, Pran-
cūzija, 0,25 mėn.;

 _ J. Banytė, INSEAD Business School, Pran-
cūzija, 0,25 mėn.

5  Tyrėjai, atstovaujantys KTU, mokslo ir 
inovacijų politiką kuriančiose bei įgyven-
dinančiose institucijose

Fakulteto tyrėjai yra šių mokslo ir inovacijų 
politiką kuriančių bei įgyvendinančių insti-
tucijų nariai ir ekspertai:

 _ A. Vasiliauskaitė, Studijų kokybės vertinimo 
centras;

 _ A. Rūtelionė, ES „Eurostars“ programa;

 _ D. Dumčiuvienė, Studijų kokybės vertinimo 
centras;

 _ G. Jucevičius, SKVC pripažinta aukščiausio 
lygio mokslinė grupė „Nacionalinis konku-
rencingumas ir inovacijos“;
Lietuvos mokslo taryba; „Horizon 2020“;

 _ G. Startienė, Studijų kokybės vertinimo 
centras;

 _ J. Banytė, Lietuvos mokslo taryba;

 _ L. Dagilienė, Viešojo sektoriaus apskaitos 
ir finansinės atskaitomybės standartų ko-
mitetas (Lietuvos Respublikos finansų mi-
nisterija);

 _ M. Petraitė, SKVC pripažinta aukščiausio 
lygio mokslinė grupė „Nacionalinis kon-
kurencingumas ir inovacijos“; Lietuvos 
mokslo taryba; Sumanios specializacijos 
formavimo grupė (MOSTA); „Horizon 2020“; 
Sumanios specializacijos formavimo grupė 
(MOSTA);

 _ R. Virvilaitė, Lietuvos mokslo taryba;

 _ R. Gatautis, Lietuvos mokslo taryba; Lietu-
vos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka;

 _ R. Vaitkienė, SKVC pripažinta aukščiausio 
lygio mokslinė grupė „Nacionalinis konku-
rencingumas ir inovacijos“;

 _ R. Jucevičius, Valstybės pažangos taryba; 
SKVC pripažinta aukščiausio lygio moksli-
nė grupė „Nacionalinis konkurencingumas 
ir inovacijos“; Kauno pramonės ir prekybos 
rūmų valdyba; Valstybės pažangos taryba;

 _ V. Snieška, Lietuvos mokslo taryba; Studijų 
kokybės vertinimo centras; Lietuvos moks-
lo premijų komisija;

 _ Ž. Simanavičienė, Lietuvos mokslo taryba; 
Kazachijos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministerijos Nacionalinio mokslo ir techno-
logijų vertinimo centras, Kauno apskrities 
verslininkų darbdavių konfederacija.
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bendradarbiavimas

1  2014 m. fakultete vizitavo 17 užsienio 
aukštojo mokslo institucijų tyrėjų: 

 _ A. Mihi Ramírez, University of Granada, Is-
panija, mokslinių tyrimų vykdymas, 2013-
07-16–2014-02-17, Vadybos katedra;

 _ Anders Henten, Aalborg University, Danija, 
paskaitų skaitymas, bendri tyrimai (LMT 
parama), 2014-11-13–15, Marketingo ka-
tedra;

 _ Seweryn Spalek, Silesian University of 
Technology, Lenkija, paskaitų skaitymas, 
bendri tyrimai (LMT parama), 2014-09-22–
26, Vadybos katedra;

 _ Adamantios Diamantopoulos, Vienna Uni-
versity, Austrija, paskaitų skaitymas, ben-
dri tyrimai (LMT parama), 2014-09-09–11, 
Marketingo katedra;

 _ Christian Reimann, FH Dortmund, Vokieti-
ja, paskaitų skaitymas, bendri tyrimai (LMT 
parama), 2014-09-05–12, Marketingo kate-
dra;

 _ Che-Chun Lin, National Tsing Hua Univer-
sity, Taivanas, paskaitų skaitymas, bendri 
tyrimai (ŠMPF parama), Finansų katedra;

 _ Amran Rasli, Universiti Teknologi Malaysia, 
Malaizija, Paskaitų skaitymas, bendri tyri-
mai (ŠMPF parama), Strateginio valdymo 
katedra;

 _ Max von Zedtwitz, GLORAD Centre for Glo-
bal R&D and Innovation, paskaitų skaity-
mas, bendri tyrimai (ŠMPF parama),  Stra-
teginio valdymo katedra;

 _ Daniela Dimova, Technical University of Ga-
brovo, Bulgarija, paskaitų skaitymas (ERA-
SMUS programa), 2014-05-12–16, Ekono-
mikos katedra;

 _ Joan M. Batista Foguet, ESADE Ramon Llull 
University, Ispanija, paskaitų skaitymas 
(ERASMUS programa), 2014-05-18–24, Va-
dybos katedra;

 _ Anna Lis, Gdansk University of Technolo-
gy, Lenkija, stažuotė (Erasmus programa), 
2014-08-04–08, Strateginio valdymo katedra;

 _ Maria-Teresa Speziale, University of Bolo-
gna, Italija, paskaitų skaitymas (Erasmus 
programa), 2014-09-08–19, Apskaitos ka-
tedra;

 _ Maria-Teresa Speziale, University of Bolo-
gna, Italija, paskaitų skaitymas (LMT para-
ma), 2014-03-24–04-03, Apskaitos katedra;

 _ A. Mihi Ramirez, University of Granada, Is-
panija, paskaitų skaitymas (Erasmus pro-
grama), 2014-09-08–12, Vadybos katedra;

 _ R. Bilkevičiūtė, Zurich University, Šveicarija, 
paskaitų skaitymas (Erasmus programa), 
2014-09-08–17, Apskaitos katedra;

 _ Stephan Buse, Hamburg University of Tech-
nology, Vokietija, paskaitų skaitymas (Era-
smus programa), 2014-09-29–10-02, Stra-
teginio valdymo katedra;

 _ Laura Šalčiuvienė, Lancaster University, 
Jungtinė Karalystė, paskaitų skaitymas 
(LMT parama), 2014-04-10–15, Marketingo 
katedra;

 _ Takis Damaskopoulos, European Institu-
te of Interdisciplinary Studies, Prancūzija, 
paskaitų skaitymas, 2014-11-12–13, Mar-
ketingo katedra.

2  Įmonės, su kuriomis buvo bendradar-
biaujama vykdant projektus, rengiant 
paraiškas 2014 m.

Fakulteto tyrėjai bendradarbiavo su šiomis 
įmonėmis rengiant paraiškas ir vykdant 
projektus:

 _ UAB „Metameda ir ko“, „Inočekiai“, „Strate-
ginio valdymo katedra“;

 _ A. Petrulio įmonė, „Inočekiai“, Marketingo 
katedra;

 _ Kauno moters užimtumo centras, „Horizon 
2020: Gender Equality in Research and In-
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novation H2020-GERI-2014-1 Sub call of: 
H2020-GERI-2014-2015“, Ekonomikos ka-
tedra;

 _ Pasaulio energetikos institutas (Viena), 
„Horizon 2020“. Marie Ciurie, Ekonomikos 
katedra;

 _ UAB „Hoptrans“, „Inočekiai“, Marketingo 
katedra;

 _ UAB „AppCamp“, „H2020“, Marketingo ka-
tedra.

3  Strateginės partnerystės

2014 m. buvo pasirašytos šios bendradar-
biavimo sutartys:

 _ AB „Lietuvos geležinkeliai“, objektas – Blo-
omberg laboratorijos vystymas;

 _ Aalto Executive School, objektas – ben-
dradarbiavimo sutartis, bendros veiklos su 
KTU Vadovų mokykla;

 _ ACCA, objektas – Apskaitos ir audito pro-
gramos akreditacija dėl ACCA kvalifikacijos 
7 egzaminų užskaitymo iki 2018-12-31;

 _ ACCA, objektas – ACCA kompiuterinio eg-
zaminavimo – Computer Based Examinati-
on (CBE) licencija;

 _ The Baltic Academy of Asset Management, 
IBM Lietuva UAB, DPA Ltd, objektas – ben-
dradarbiavimo memorandumas kuriant 
antros studijų pakopos modulį ir LLL kursą 
„Turto valdymas“ ir įdiegiant IBM „Maximo 
Asset Management“ informacinę sistemą;

 _ Coventry University, objektas – bendradar-
biavimo sutartis, bendras studentų ir dėsty-
tojų projektas;

 _ FH Dortmund, objektas – bendradarbiavi-
mo memorandumas siekiant DAAD para-
mos projektui „European Partnership for 
Project and Innovation Management Pro-
cesses (EuroPIMP)“.

Fakulteto mokslininkai aktyviai dalyvauja įvai-
riuose tarptautiniuose tinkluose. Fakulteto 
tarptautinis bendradarbiavimas skaidomas į 
dvi dalis:

1  Tinklo vystymas Centrinėje ir Rytų Europoje. 
Šiame regione bendradarbiaujama vykdant 
bendrus mokslo ir studijų projektus, orga-
nizuojant bendrus mokslo renginius, dali-
jantis gerąja praktika. Pagrindiniai regiono 
partneriai: Rygos technikos universitetas 
(Latvija), Talino technologijos universitetas 
(Estija), Brno technologijos universitetas 
(Čekijos resp.), Kozminskio universitetas 
(Lenkija), Budapešto Korvino universitetas 
(Vengrija), Liublijanos universitetas (Slovė-
nija), Baltijos vadybos plėtros asocoacija.

2  Tinklo vystymas Vakarų Europoje, Šiaurės 
Amerikoje ir Azijoje.
Šių regionų institucijos tampa svarbia niša 
fakulteto tyrėjams tiek perimant tyrimų 
patirtį, tiek vykdant bendrus projektus. 
Pagrindiniai šių regionų partneriai: Alto 
universitetas (Suomija), ESADE Verslo 
mokykla (Ispanija), ESSEC Verslo mokykla 
(Prancūzija), Stanfordo universitetas (JAV), 
SRI International (JAV), Teksaso universi-
tetas Dalase (JAV), Nacionalinis Tsing Hua 
universitetas (Taivanas), GLORAD globalių 
tyrimų ir inovacijų centras, EURAM ir ECKM 
tinklai.

inovacijų pasiekimai

Padalinio darbuotojų ir studentų įkurtų 
įmonių skaičius bei profilis

MB „Apskaitos ir finansų sprendimai“ įkurta 
2014-07-21. Nariai: Viktorija Varaniūtė; Sima 

Jegelevičiūtė; Marius Strumickas. Vykdoma 
veikla: buhalterinės apskaitos vedimas; aps-
kaitos ir finansų valdymo paslaugos.
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2014 m. studijavusių
doktorantų skaičius

50

8

7

6

2014 m. įstojusių
doktorantų skaičius

2014 m.  baigusių 
studijas doktorantų 
skaičius

2014 m. gynusių 
disertacijas  
doktorantų skaičius

doktorantūros studijos

1  2014 m. apgintos disertacijos

 _ E. Stankevičius. Mokesčių naštos poveikio ekonomikos konkurencingumui 
vertinimas socialinės aplinkos kontekste (vadovė – A. Vasiliauskaitė);

 _ G. Giriūnienė. Šalies mokesčių sistemos vertinimas verslumo skatinimo 
aspektu (vadovė – E. Gimžauskienė);

 _ B. Šeinauskienė. Eksporto strategijos standartizacijos-adaptacijos įtaka 
įmonės veiklos rezultatams tarptautinėje rinkoje (vadovė – R. Virvilaitė);

 _ A. Daunorienė. Kokybės kaštų vertinimo pridėtinės vertės grandinės as-
pektu modelis (vadovas – V. Snieška);

 _ A. Gadeikienė Įmonių socialiai atsakingos veiklos įtaka santykių su vartoto-
jais ilgalaikiškumui (vadovė – J. Banytė );

 _ R. Adlytė. Kompleksinio šalies investicijų į technologijas vertinimo indek-
sas (vadovė – L. Valančienė).

2  Užsienio mokslininkai, dalyvaujantys doktorantūros studijų procese

 _ Takis Damaskopoulos, European Institute of Interdisciplinary Studies, 
Prancūzija, veikla – paskaitos doktorantams;

 _ Xavier Pavie, ESSEC Business School, Prancūzija, paskaitos doktorantams, 
veikla – dalyvavimas doktorantūros kvalifikaciniame komitete;

 _ Anders Henten, Aalborg University, Danija, veikla – paskaitos doktoran-
tams;

 _ Christian Reimann, FH Dortmund, Vokietija, veikla – paskaitos doktoran-
tams;

 _ Laura Šalčiuvienė, Lancaster University, Jungtinė Karalystė, veikla – pas-
kaitos doktorantams;

 _ Adamantios Diamantopoulos, Vienna University, Austrija, veikla – paskai-
tos doktorantams.

3  Užsienio doktorantai, vykdę mokslinius tyrimus 

 _ Milichovsky František, Čekija; susipažinimas su moksliniais tyrimais, vyk-
domais soc. atsakomybės tematika.

4  Doktorantai, dirbę projektuose 2014 m.

2014 m. 18 doktorantų dalyvavo mokslinių tyrimų prokjektuose:

 _ O. Palekienė, 2011–2014, Verslo socialinė ir aplinkosaugos atsakomybė 
viešosios politikos požiūriu (Corporate Social and Environmental Respon-
sibility through public policy) COGITA Nr. 1009R4, INTEREG IV projekto par-
tneris; vadovė – Ž. Simanavičienė;

 _ A. Tarutė, VP1-3.1-ŠMM-07-K projektas „Socialiniais žaidimais įgalintas 
vartotojų įtraukimas į vertės kūrimą IRT plėtros kontekste“ (santrumpa – 
SKRYDIS), vadovas – R. Gatautis;
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 _ A. Tarutė, Ilgalaikės institucinės 2012–2014 
metų ekonomikos mokslinių tyrimų pro-
gramos „Lietuvos ekonomikos ilgalaikio 
konkurencingumo iššūkiai“ projektas „IRT 
ekonominis poveikis verslo ir viešajam 
sektoriui“, vadovas – R. Gatautis;

 _ A. Venckus, Ilgalaikė institucinė 2012–2014 
metų ekonomikos mokslinių tyrimų pro-
grama „Lietuvos ekonomikos ilgalaikio 
konkurencingumo iššūkiai“; vadovas –  
R. Krušinskas;

 _ R. Adlytė, Ilgalaikė institucinė 2012–2014 
metų ekonomikos mokslinių tyrimų pro-
grama „Lietuvos ekonomikos ilgalaikio 
konkurencingumo iššūkiai“, vadovas – R. 
Krušinskas;

 _ E. Vaičiukynaitė, Ilgalaikės institucinės 
2012–2014 metų ekonomikos mokslinių 
tyrimų programos „Lietuvos ekonomikos 
ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai“ pro-
jektas „IRT ekonominis poveikis verslo ir 
viešajam sektoriui“, vadovas – R. Gatautis;

 _ A. Venckus, Ilgalaikė institucinė 2012–2014 
metų ekonomikos mokslinių tyrimų progra-
ma „Lietuvos ekonomikos ilgalaikio kon-
kurencingumo iššūkiai“ projektas „Bendro-
vių, registruotų teritorijose, kur mokesčiai 
mažesni nei Lietuvoje, paplitimas bei įtaka 
Lietuvos ekonomikai ir mokesčių surinki-
mui“, vadovas – prof. V. Gaidelys;

 _ S. Neverauskaitė, Ilgalaikė institucinė 
2012–2014 metų ekonomikos mokslinių 
tyrimų programa „Lietuvos ekonomikos il-
galaikio konkurencingumo iššūkiai“; vado-
vas – prof. V. Snieška;

 _ A. Daunorienė, Ilgalaikė institucinė 2012–
2014 metų ekonomikos mokslinių tyrimų 
programa „Lietuvos ekonomikos ilgalaikio 

konkurencingumo iššūkiai“, vadovas – prof. 
V. Snieška;

 _ R. Klovienė, „Reporting of Public Authori-
ties Report about State-Owned Enterprises 
Regarding Performance and Sustainabi-
lity between Requirements and Reality? A 
Comparison of Conceptual Approaches and 
Empirical Evidence in England, Estonia, 
Latvia, Lithuania, USA and German“, vado-
vas – Ulf Papenfuß;

 _ I. Markevičiūtė, Organizacijų inovacinės 
strategijos besiformuojančioje ekono-
minėje-institucinėje aplinkoje, vadovas –  
G. Jucevičius;

 _ L. Jurkšienė, Technologijoms ir inovaci-
joms imlių įmonių dinaminių gebėjimų įta-
kos entreprenerystės raiškai tyrimai, vado-
vė – A. Pundzienė;

 _ N. Gerulaitienė, Technologijoms ir inova-
cijoms imlių įmonių dinaminių gebėjimų 
įtakos entreprenerystės raiškai tyrimai, va-
dovė – prof. A. Pundzienė;

 _ V. Vainauskienė, Prekės ženklo rizikos sce-
narijų kūrimo metodologija (PŽSK), vado-
vė – R.Vaitkienė;

 _ A. Galbuogienė, projektas „Sumanus soci-
alinių sistemų vystymas (SMART)“, vado-
vas – R. Jucevičius;

 _ L. Liugailaitė-Radzvickienė, projektas 
„Sumanus socialinių sistemų vystymas 
(SMART)“, vadovas – R. Jucevičius;

 _ K. Grumadaitė, projektas „Sumanus soci-
alinių sistemų vystymas (SMART)“, vado-
vas – R. Jucevičius;

 _ J. Stanislovaitienė (Buškevičiūtė), projek-
tas „Sumanus socialinių sistemų vystymas 
(SMART)“, vadovas – R. Jucevičius.
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Fakultetas įkūręs pirmają Lietuvoje ir Baltijos 
šalyse Bloomberg Finansų ir rinkų labo-
ratoriją (angl. Bloomberg Bloomberg Open 
Access Centre for Finance and Market Rese-
arch). Laboratorijoje sukurta atvira prieiga 
prie informacinės platformos „Bloomberg 
Professional“, kurią naudoja daugiau nei 320 
tūkst. verslo lyderių, finansų profesionalų ir 
tyrėjų visame pasaulyje. Ši programinė-infor-
macinė platforma leidžia analizuoti rinką, at-
likti tyrimus ir priimti sprendimus, remiantis 
realiojo laiko ir istoriniais duomenimis. Moks-
lininkams tyrėjams ši paslauga gerokai palen-
gvina jų atliekamus tyrimus, nes ši platforma 
teikia nešališką ir patikimą finansinę, ekono-
minę ir vyriausybinę informaciją visuose rin-
kos sektoriuose.

Fakulteto mokslininkai yra sukūrę Regionų 
ir verslo plėtros ekonominio modeliavimo 
programinę įrangą. Ši programa automa-
tiškai apskaičiuoja indeksus ir rangus, taip 
pat kiekvienas tyrėjas gali susikurti savo as-
meninį tyrimą ir remiantis juo atlikti regiono 
ekonominę ir socialinę bei verslo plėtros ana-
lizę, atsižvelgdamas į savo tyrimo specifiką. 
Įprastai tyrėjai, atlikdami tyrimus ir priimdami 
sprendimus, turi atsižvelgti į daugybės skirtin-
gų rodiklių tendencijas. Naudojantis šia pro-
grama, sprendimų priėmimas lengvėja, nes 
pateikiamas rezultatas (indeksas) išreiškia-
mas viena reikšme. Ši programa taip pat gali 
būti naudojama kaip strateginio planavimo 
priemonė, kuria naudojama priimant sprendi-
mus dėl regiono ar visos šalies regionų plė-
tros didinimo ir atliekant taikomų strategijų ar 
įgyvendinamų projektų efektyvumo analizę.

Fakulteto mokslininkai turi galimybę naudo-
tis: 1) KTU centrinės bibliotekos ištekliais, 2) 
duomenų bazėmis, suteikiančiomis prieigą 
prie visateksčių socialinių mokslų žurnalų, 
3) duomenų bazėmis, suteikiančiomis priei-

gą prie socialinių mokslų knygų ir 4) kitomis 
svarbiomis duomenų bazėmis.

1  KTU centrinė biblioteka (įsikūrusi fakul-
teto pastate)
Fakulteto pastate yra viena didžiausių Lie-
tuvoje Universiteto bibliotekų. Joje sukaup-
ta ir nuolat papildoma viena iš gausiausių 
socialinių, inžinerijos, technologijos ir fizi-
nių mokslų lietuviškos ir užsienio literatū-
ros kolekcijų, sudarytos sąlygos prieiti prie 
elektroninės informacijos išteklių.

2  Visateksčiai socialinių mokslių žurnalų 
straipsniai
Fakulteto mokslininkai turi prieigą prie 
aibės duomenų bazių, kurios kartu garan-
tuoja prieigą prie daugiau nei 90 proc. svar-
biausių socialinių mokslų žurnalų visateks-
čių straipsnių. Fakulteto mokslininkams 
prieinamos duomenų bazės, garantuo-
jančios prieigą prie visateksčių socialinių 
mokslų žurnalų:

 _ Business Source Complete (EBSCO Pu-
blishing). Moksliniai ir bendro pobūdžio 
žurnalai. Temos: vadyba, ekonomika, finan-
sai, buhalterinė apskaita ir kt.

 _ Emerald Management eJournals Collecti-
on. Moksliniai žurnalai. Taip pat galima pri-
eiga prie Emerald žurnalų archyvo. Temos: 
rinkodara, žmogiškieji ištekliai, vadyba, in-
formacijos ir komunikacijos mokslai.

 _ SAGE Journals Online. Moksliniai žurnalai 
leidžiami SAGE Publications leidyklos. Te-
mos: humanitariniai, socialiniai ir kt. mokslai.

 _ ScienceDirect Journals. Prieiga per 2000 
viso teksto mokslinių žurnalų. Taip pat ga-
lima prieiga prie Handbooks in Operations 
Research and Management Science vadovo 
nuo 2003 m. Daugiatemė.

 _ Springer LINK Journals. Moksliniai žurnalai 
leidžiami Springer Verlag ir Kluwer Acade-

mokslo infrastruktūra
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mic Press leidyklų. Prenumeruojamų viso 
teksto žurnalų sąrašas. 

 _ Taylor & Francis. Moksliniai žurnalai lei-
džiami nuo 1997 m. Taylor & Francis Group 
leidyklų. Daugiatemė.

 _ Wiley Online Library (prieiga iki 2013 m.). 
Prieiga iki 2013 m. prie Wiley leidyklos lei-
džiamų žurnalų (483 žurnalai) ir SSH (Social 
Science and Humanities 370 žurnalų), STM 
(Science Technology Medicine 417 žurnalų) 
kolekcijų. Daugiatemė.

 _ Cambridge Journals Online. Moksliniai žur-
nalai leidžiami Cambridge University Press 
leidyklos. Viso teksto straipsniai 2003–2006 
m. Temos: humanitariniai, socialiniai, gam-
tos, medicinos ir kt. mokslai.

 _ Annual Reviews (prieiga iki 2013 m.). Moks-
liniai žurnalai. Prenumeruojamų žurnalų 
sąrašas. Prieiga iki 2013 m. Temos: fiziniai, 
technologijos ir socialiniai mokslai.

 _ Oxford Journals. Moksliniai žurnalai lei-
džiami Oxford University Press leidyklos. 
Temos: biochemija, biologija, ekologija, 
komunikacija, kompiuterių ir inžinerijos 
mokslai, ekonomika ir verslas, teisė, ma-
tematika ir statistika, medicina, filosofija, 
politika, psichologija, sociologija, socialinis 
darbas ir kt.

 _ Academic Search Complete: (EBSCO Pu-
blishing). Žurnalai, konferencijų medžiaga, 
monografijos ir kt. leidiniai.

 _ SocINDEX with Full Text (EBSCO Pu-
blishing). Sociologijos tyrimų bibliografinė 
duomenų bazė su viso teksto straipsniais 
iš mokslinių žurnalų, knygų, monografijų, 
konferencijų medžiagos.

3  Socialinių mokslų knygos
Per pastaruosius dvejus metus pasiek-
tas didelis proveržis užtikrinant fakulteto 
mokslininkams prieigą prie elektroninių 
socialių mokslų knygų. Ebrary, Science-
Direct, eBooks on EBSCOhost platformos 
garantuoja prieigą prie gausaus knygų fon-
do. Sage, Wiley, Taylor & Francis leidyklos 

leidžia pasiekti naujausias šių leidyklų kny-
gas. Fakulteto mokslininkams prieinamos 
duomenų bazės, garantuojančios prieigą 
prie socialinių mokslų knygų:

 _ Ebrary. El. knygos. Daugiatemė.

 _ eBooks on EBSCOhost. El. knygos. Daugia-
temė.

 _ ScienceDirect E-Books. Elsevier leidyklos 
el. knygos.

 _ Taylor & Francis eBooks. 74 el. knygos lei-
džiamos Routledge leidyklos. Temos: hu-
manitariniai ir socialiniai mokslai.

 _ SAGE Knowledge. SAGE Knowledge duo-
menų bazėje rasite daugiau kaip 4200 elek-
troninių knygų, apimančių įvairias sociali-
nių mokslų kryptis. Prieiga iki birželio 18 d.

 _ Wiley Online Library. Prieiga prie daugiau 
kaip 16 000 el. knygų iš įvairių mokslo sri-
čių. Testuojama iki gegužės 30 d. 

 _ KTU leidyklos „Technologija“ e. knygos. El. 
knygos leidžiamos KTU leidyklos Technolo-
gija. Daugiatemė.

 _ VDU el. knygos. El. knygos leidžiamos VDU 
leidyklos. Daugiatemė.

4  Kiti ištekliai
Fakulteto mokslininkai aktyviai naudojasi 
Web of Science ir Essential Science Indica-
tors įrankiais straipsnių cituojamumui ste-
bėti. Journal Citation Reports bazė naudo-
jama atsirinkti, kokius žurnalus publikuoti. 
Populiarūs įrankiai ir platformos tarp fakul-
teto mokslininkų:

 _ Web of Science (Thomson Reuters). Bibli-
ografinė citavimo informacijos duomenų 
bazė. Daugiatemė.

 _ Journal Citation Reports (Thomson Reu-
ters). Citavimo duomenų bazė. Joje galima 
sužinoti dažniausiai cituojamus konkrečios 
mokslo kryties žurnalus; konkrečios moks-
lo krypties aukščiausią svorio koeficien-
tą turinčius žurnalus; didžiausius mokslo 
krypties žurnalus ir kt. Temos: fiziniai, tech-
nologijos ir socialiniai mokslai.
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 _ Essential Science Indicators (Thomson 
Reuters). Mokslinio darbo statistikos ir ten-
dencijos. Ši duomenų bazė svarbi išdirbiui 
ir produktyvumui. Joje galima rasti infor-
maciją apie geriausiai cituojamus moksli-
ninkus, institucijas, šalis, žurnalus, straips-
nius. Taip pat pateikiama citavimo analizė 
pagal mokslo kryptis, metus, straipsnius, 
citavimus ir kt.

 _ AccessEngineering. Knygos, mokomoji 
(curriculum map) ir interaktyvi medžiaga, 
skaičiuokliai, naujienos inžinerijos srityje. 
Temos: fiziniai, technologijos, biomedicinos 
mokslai ir verslas.

 _ Credo Online Reference Service. Informa-
cinių leidinių duomenų bazė. Ji prenume-
ruojama nuo 2015 metų. Duomenų bazėje 
pateikiama įvairios tematikos informacija 
iš žinynų, enciklopedijų, žodynų.

 _ GreenFILE (EBSCO Publishing). Bibliografi-
nė duomenų bazė. Temos: aplinkos apsau-
ga, pasaulinis klimato atšilimas, užterštu-
mas, alternatyvūs energijos šaltiniai ir kt.

 _ Newspaper Source (EBSCO Publishing). Lai-
kraščiai, radijo naujienų transliacijos ir kt.

 _ Passport GMID. Verslo informacijos duo-
menų bazė, teikianti informaciją apie įvai-
rias pramonės šakas, šalis ir vartotojus. 
Išsamiau apie Passport GMID. Temos: sta-
tistika pagal šalis, informacija apie kompa-
nijas, demografinės prognozės, rinkų dy-
džiai ir jų tyrimai ir kt.

 _ Regional Business News (EBSCO Pu-
blishing). Verslo žurnalai, laikraščiai ir nau-
jienos iš Jungtinių Valstijų regionų ir kt. 

5  Iš išorės 2014 m. gauta parama moksli-
nių tyrimų infrastruktūros plėtrai
2014 m. AB „Lietuvos geležinkeliai“ iš da-
lies parėmė pirmają Lietuvoje ir Baltijos 
šalyse Bloomberg Finansų ir rinkų labora-
toriją. 

6  Siūlomos mokslinės paslaugos
Ekonomikos ir verslo fakultetas siūlo šias 
mokslines paslaugas ir ekspertizes:

1. Mokymų paslaugos:

1.1. Marketingas: tarpkultūrinė vartotojų 
elgsena, marketingo strategijos, skaitme-
ninis marketingas;

1.2. Motyvavimo sistemos: atlyginimų val-
dymas, kompetencijų valdymas, koman-
dinis darbas ir moderavimas, ugdomasis 
vadovavimas (couching); darbuotojų įsi-
traukimas, laiko valdymas, darbuotojų pa-
rengimas pokyčiams, lyderystė vadovams; 

1.3. Verslo aplinka: strateginė valdymo 
apskaita, verte grįstas valdymas, verslo 
analizės (BI) sistemos kūrimas, intelektinio 
kapitalo vertinimas, socialinės atsakomy-
bės atskaitomybė, socialinės atsakomybės 
principų diegimas; 

1.4. Finansai: strateginio finansų valdymo 
ir investavimo sprendimai, įmonės finansų 
valdymo praktikos, įmonės apyvartinio ka-
pitalo valdymo sprendimai, verslo finansa-
vimo modeliai;

1.5. Šiuolaikinė projektų vadyba: strategi-
nis projektų valdymas, projektų vertinimas, 
organizacijų efektyvumo valdymo meto-
dologija, verslo procesų valdymas, rizikos 
valdymas projektuose, ES finansavimo ga-
limybės projektams; 

1.6. Tarptautinė ekonomika ir prekyba: 
tarptautinis verslas ir mokesčiai; konku-
rencija, politika ir ekonomika; ekonomika 
vadovams; socialinė atsakomybė; sandorių 
ekonomika; regionų konkurencingumo ver-
tinimas, verslo plėtra augančiose rinkose; 

1.7. Kokybės valdymas: Lean, 6 Sigma ir 
kitų kokybės standartų bei vadybos sis-
temų diegimas, mokymai vidaus audito-
riams, EMAS diegimo ir pasirengimo ser-
tifikavimui mokymai, kokybės kaštai vertės 
grandinėje. 

1.8. Naujų produktų kūrimas.

2. Paslaugos rengiantiems projektus: 

2.1. Galimybių studijų / investicinių projek-
tų finansinis vertinimas;
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2.2. Investicinių projektų ekonominis ir so-
cialinis vertinimas;

2.3. Investicinių projektų, skirtų ES paramai 
įsisavinti, ekspertizė;

2.4. Verslo plėtros projektų rengimas;

2.5. Konsultavimas projektų rengimo, įgy-
vendinimo klausimais;

2.6. ES lėšomis finansuojamų projektų 
administravimas.

3. MTEP paslaugos:

3.1. Verslo ir jo aplinkos tyrimai: įmonių 
konkurencingumo tyrimai; įmonės veiklos 
efektyvumo, verslo procesų optimizavimo 
ir reinžinerijos tyrimai; prekių ir paslaugų 
rinkų, prekių ženklų portfelio, vartotojų pa-
sitenkinimo ir lojalumo tyrimai; žmogiškų-
jų išteklių praktikų poveikio organizacijos 
rezultatams, personalo kompetencijos ir 
motyvacijos, darbuotojų nuomonių ir nuos-
tatų tyrimai;

3.2. Studijų rengimas: įmonės ir verslo plė-
tros galimybių įvertinimo studijos; makro- 
ir mikroekonominių pokyčių įvertinimo stu-
dijos; pokyčių verslo aplinkoje įvertinimo 
studijos; socialinės atsakomybės praktikų 
studijos; įmonės rinkodaros komunikacijos 

vystymo galimybių studijos; turizmo plėtros 
galimybių studijos; vartotojų sprendimo 
priėmimo proceso analizė ir modeliavimas;

3.3. Ekspertinis vertinimas: investicijų efek-
tyvumo vertinimas, efektyvumo vertinimas; 
verslo valdymo ir verslo analitinių sistemų 
ekspertinis vertinimas; verslo organizavi-
mo vertinimas ir veiklos efektyvumo didini-
mas; paslaugų kokybės vertinimas; žmonių 
kapitalo vertinimas; rinkodaros veiklos in-
ternete ir socialinėje žiniasklaidoje planavi-
mas ir vertinimas;

3.4. Analizė ir analitikos paslaugos: įmonės 
veiklos finansinės analizės; finansų sekto-
riaus vystymosi tendencijų analizė; verslo 
analitika; savikainos skaičiavimas;

3.5. Strateginio planavimo paslaugos: stra-
teginių plėtros alternatyvų įmonės verslo 
aplinkoje paieška, išgryninimas ir pagrin-
dimas; plėtros strateginių planų rengimo 
proceso moderavimas;

3.6. Valdymo sistemų kūrimas, diegimas 
vertinimas ir tobulinimas: strateginės kon-
trolės; planavimo ir biudžetavimo; gamybos 
valdymo; kaštų valdymo; kokybės valdymo; 
veiklos vertinimo; darbuotojų motyvavimo.
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Pagrindinės 2014 m. Elektros ir valdymo fakulte-
to vykdomos mokslinės veiklos kryptys siejasi su 
2013 m. birželio 19 d. Senato nutarimu Nr. V3-S-35 
patvirtintomis prioritetinėmis Universiteto mokslo 
kryptimis. EEF tyrimai atliekami keturiose priori-
tetinėse Universiteto mokslo kryptyse.

1  Diagnostinės ir matavimo technologijos

 _ LED teritorijos apšvietimo šviestuvų projekta-
vimas ir testavimas

 _ Žinių apie įvairių tipų sandėlius ir juose vyks-
tantį dujų srautų judėjimą gavimas, metodų, 
leidžiančių identifikuoti optimaliausius mėginių 
ėmimo taškus, tyrimas

 _ IAEK (SAET) išmanusis akustinės emisijos kei-
tiklis

 _ Artimosios navigacijos sistemos tyrimas

 _ Research and development of spread spectrum 
pulser for ultrasound excitation

 _ Ralio teisėjo videoinformacinės sistemos ma-
keto sukūrimas

 _ Aukštosios įtampos radijo impulsų paketų ul-
tragarsinio generatoriaus maketo sukūrimas

 _ Koordinačių nustatymo sistemų, naudojamų 
patalpose, galimybių studija

 _ Elektroninės avižėlės su LED šviestuku proto-
tipo sukūrimas

 _ Naujų skleisto spektro metodų taikymas skai-
tmeninėse ultragarsinėse sistemose

 _ Aukštos įtampos radijo impulsų paketų ultra-
garsinio generatoriaus maketo sukūrimas

 _ Elektroninio jauko poledinei žvejybai prototipo 
projektavimas

 _ Elektromagnetinių laukų ir arti jų esančių spin-
duliavimo šaltinių tyrimas

 _ Fiziologinių parametrų stebėsenos ir palaiky-
mo sistemų kūrimas ir tyrimas
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mokslinių tyrimų 
finansavimas
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 _ Technologinių ir matavimo įrenginių, kurių 
veikimas pagrįstas elektromagnetinio lau-
ko poveikio principais, kūrimas ir tyrimas

2  Išmanios aplinkos ir informacinės tech-
nologijos:

 _ Education Course of Digital TV Technolo-
gies for Vocational Educational Schools

 _ FW7 projektas CLAFIS - Crop, Livestock 
and Forests Integrated System for Intelli-
gent Automation

 _ Multimedijos ir interaktyviosios televizijos 
priemonių panaudojimas mokymo proceso 
efektyvumui didinti (ang. Interractive TV)

 _ Saugus nuotolinis infuzijos valdymas

 _ Grunto stiprio ir spūdumo parametrų nu-
statymo automatizuotosios sistemos pro-
totipas

 _ Bevielių jutiklių tinklo informacijos surinki-
mo ir kaupimo įrenginio prototipo sukūri-
mas

 _ Žmogaus biologinio amžiaus nustatymo 
įrenginio duomenų valdymo sistemos kū-
rimas

 _ Gumos nuo metalo atskyrimo įtaisas

 _ Dyzelinio kuro lygio matavimo principų ty-
rimas ir matuoklio maketo sukūrimas

 _ Žūklės komponento styginio pavadėlio tva-
rumo įvertinimas baigtinių elementų metodu

 _ Vaizdinės medžiagos susiejimo su geolo-
kacinėmis koordinatėmis per mobiliuosius 
įrenginius prototipas

 _ Ikimokyklinių įstaigų vaikų registracijos ir 
eilių sudarymo programos (IIVREP) saugu-
mo modulio sukūrimas

 _ Spaudos pardavimo internetu problemų bei 
galimybių analizė ir naujos platformos pro-
totipas

 _ Techninė galimybių studija dėl taikomosios 
programos bendram EU-Alert paslaugų 

aktyvinimui išmaniuosiuose telefonuose 
sukūrimo

 _ Mikroprocesorinio valdiklio, veikiančio TE-
TRA SMRRS tinkle, prototipo sukūrimas

 _ Inovatyvi šviesolaidinio tinklo diegimo kon-
trolės sistema

 _ Inovatyvi transporto priemonių parko eks-
ploatacijos priežiūros sistema

 _ Daugiafunkcių e. paslaugų sistemos mobi-
liesiems NFC telefonams kūrimas

 _ Naujos kartos audiovizualinio turinio per-
davimo sistema

 _ Šviesolaidinio tinklo optimalaus projektavi-
mo realizavimas

 _ Inovatyvi šviesolaidinio tinklo diegimo kon-
trolės sistema

 _ Europadėklų defektų įvertinimo algoritmo 
kūrimas

 _ Žmonių dėmesio sutelkimo žemėlapio al-
goritmas ir galimybių studija

 _ QUADRIBOT, Roboto ranka neįgaliesiems 

 _ MIP-056/2013. Biotechnologinių procesų 
pažangių valdymo sistemų kūrimas ir tyri-
mas (BioVal)

 _ Biotechnologinių procesų pažangių valdy-
mo sistemų kūrimas ir tyrimas

 _ Invazinių rūšių adaptacijos mechanizmo 
tyrimai naudojantis naujų metodų sinteze 
(IANUS)

 _ Aukšto tarptautinio lygio moksliniai tyrimai 
balso akustinio signalo automatinio para-
metrizavimo, analizės ir klasifikavimo me-
todų kūrimo srityje, pasitelkiant užsienio 
mokslo ir studijų institucijas bei tobulinant 
tyrėjų ir kitų darbuotojų kompetencijas 
(BAS)

 _ Robotų navigacijos uždaviniai

 _ Apšvietimo ir kitos spinduliavimo įrangos 
tyrimas ir informacijos vizualizavimo užda-
viniai
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Suprojektuotas ir realizuotas išmaniųjų elek-
tros tinklo kištukinių lizdų prototipas, galintis 
vykdyti buitinės apkrovos suvartojamos ener-
gijos stebėseną, nuotolinį bevielį apkrovos 
valdymą, matavimo duomenų perdavimą, taip 
pat atlikti sukurto prototipo charakteristikų 
tyrimai, apimant suvartojamos galios matavi-

Išnagrinėti neinvazinio kraujo spaudimo ma-
tavimo metodai, parinktas optimaliausias 
neinvazinis paciento kraujo spaudimo para-
metrų kaitos stebėjimo metodas. 

Sukurta pusiau uždaro kontūro infuzijos sis-
tema, skirta skysčių terapijai atlikti. Naudo-

Energetiškai efektyvios elektroninės sistemos
Tyrėjai: M. Knyva, Ž. Nakutis, R. Ramanauskas, M. Saunoris.

Interaktyvios elektroninės sistemos
Tyrėjai: D. Navikas, D. Andriukaitis, V. Markevičius, A. Valinevičius, M. Žilys, M. Čepėnas,  
G. Gelžinis

mo tikslumą ir energetinį paties kištukinio liz-
do efektyvumą esant aktyviajam ir išjungties 
režimams, vykdomi skaitmeninių sistemų su 
programuojama logika (FPGA) vartojamos di-
naminės srovės matavimo metodų tyrimai ir 
palyginami su galios simuliatorių rezultatais.

jant tokią sistemą sumažėja personalo klaidų 
rizika, personalo darbo krūvis,atliekama ne-
pertraukiama hemoglobino stebėsena, greitai 
reaguojama į paciento būklės pokytį (hemog-
lobino lygio); paciento būsena gali būti stebima 
ir kontroliuojama iš nutolusios darbo vietos. 

3  Technologijos darniam vystymuisi ir 
energetika:

 _ Nuotolinio valdymo pultelio ir grupės išma-
niųjų elektros tinklo lizdų sistemos proto-
tipas

 _ Pabėgių medienos bioremediacijos tyrimai 
ir technologijų kūrimas

 _ Feasibility Study for Optimising Demand in 
Residential Developments with High Densi-
ty Photovoltaic Arrays

 _ Fazių darbo parametrų valdymo realiuoju 
laiku galimybių ir priemonių analizė

 _ Vainikinio išlydžio įrenginių, skirtų tech-
nologinių procesų spartai ir energetiniam 
efektyvumui didinti, kūrimas ir tyrimas

4  Naujos medžiagos aukštosioms techno-
logijoms

 _ Sumaniųjų tekstilės medžiagų tamprumo 
tyrimas ir vertinimas

2014 m. fakultete vykdyti moksliniai tyrimai, 
kurie glaudžiai siejasi su veiklos plane api-
brėžtais strateginės veiklos tikslais ir užda-
viniais, iš dalies yra 2013 m. vykdytų TEF bei 
EiVF mokslinių tyrimų tąsa.

mokslinių tyrimų tematika



134

K a u n o 
t e c h n o l o g i j o s 
u n i v e r s i t e t a s

E l e k t r o s  i r 
e l e k t r o n i k o s 
f a k u l t e t a s

m o k s l i n i ų 
t y r i m ų 
a t a s k a i t a

2 0 1 4

Sukurtas realiomis sąlygomis veikiantis bevie-
lio ryšio  priėmimo bloko prie nutolusio kom-
piuterio prototipas, priimantis duomenis iš 
bevielių temperatūros jutiklių ir perduodantis 
šiuos duomenis į kompiuterį toliau apdoroti. 
Parinkti ir sukurti veikimo principų ir duome-
nų perdavimo protokolai. Sudarytas prototipo 
funkcionavimo algoritmas.

Atliktas dyzelinio kuro lygio matavimo princi-

pų tyrimas, sukurtas  dyzelinio kuro lygio ma-
tavimo prototipas.

Suprojektuotas ir pagamintas inovatyvaus įtai-
so, skirto metalinio kordo išėmimo iš padan-
gos efektyvumui padidinti, maketas. Atlikta 
veikimo principų analizė, sukurtas algoritmas, 
sudarytas matematinis modelis, modeliavimo 
rezultatai apdoroti, parinkta racionali įtaiso 
konstrukcija.

Sukurtas inovatyvus padidinto funkcionalu-
mo, jautrumo ir didesnio stebimojo  atstumo 
izoliuotų šilumos tiekimo trasų defektų ste-
bėsenos prietaisas, skirtas defekto vietai ir 
jos pobūdžiui nustatyti.  Prietaisas gali būti 
nešiojamas arba montuojamas stacionariai 
nepertraukiamai stebėsenai, kai diagnostikos 
duomenys perduodami į centrinį serverį. Nu-
matyta nuotolinio valdymo galimybė per belai-
dį interneto tinklą. Prietaisai įdiegti Lietuvos ir 
Latvijos šilumos tiekimo įmonėse.

Sukurtas inovatyvus  pramoninių procesų val-
dymo ir  diagnostikos reikmėms skirtas val-
diklis, sujungiantis galvaniškai izoliuoto grei-
taeigio analoginio informacijos surinkimo ir 
skaitmeninio apdorojimo funkcijas ir turintis 
daug įvairių komunikacijos sąsajų, įskaitant 
USB, Ethernet, CAN, USART, SPI, I2C, taip pat 
galvaniškai izoliuotą skaitmeninių signalų 
įvesties ir išvesties posistemį. Sudaryta valdi-
klio funkcijų biblioteka  darbui su RTOS arba be 
jos. Prietaisai įdiegti sistemose, eksportuoto-
se į Graikiją ir Čekiją.

Sukurta inovatyvi elektronikos gaminių funkci-
nio testavimo sistema  Vokietijos firmos „Kar-
cher“ užsakymu. Ji skirta įrenginiams pro-

Įterptosios sistemos
Tyrėjai: V. Dambrauskas, Ž. Nakutis, G. Činčikas, V. Deksnys, E. Sakalauskas, I. Jaruševičius

gramuoti, kalibruoti, funkcionalumui testuoti 
ir klasifikuoti. Sistema įdiegta UAB „Selteka“. 
Sistemos našumas 0,5 mln. vnt./mėn.

Sukurtas inovatyvus IoT komunikacijų šliu-
zas (angl. gateway), sujungiantis 3G, WiFi, 
169Mhz belaidžių komunikacijų posistemį, 
CAN 2B, J1939 komunikacijų mazgus ryšiui 
su transporto priemonėmis, Ethernet, USB, 
SPI  ir USART sąsajas ryšiui su periferiniais 
įrenginiais. Prietaisas skirtas mobiliosioms 
aplikacijoms. Jame yra GPS imtuvas ir 9 ašių 
judesio jutiklis. Naudojantis OPC UA technolo-
gija, sudaryta programinė saugių komunikaci-
jų įranga.

Sukurta nauja  garso ir vaizdo turinio integra-
laus vertinimo metodika, sujungianti subjekty-
vius ir objektyvius turinio suvokimo vertinimo 
kriterijus. Įkurta nauja garso ir vaizdo tech-
nologijų laboratorija, skirta mokslinių tyrimų 
ir mokymo reikmėms. Joje galima atlikti ty-
rimus DVB-T/T2/C/C2/S/S2, IPTV ir HBB TV 
srityse.

Parengta nauja metodinė medžiaga ir prakti-
kumas DVB technologijų studijoms anglų, lie-
tuvių ir latvių kalbomis pagal ES Leonardo da 
Vinci projektą.
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Sukurta matavimo sistema rotorinių sistemų 
kompleksiniam – mechaniniam ir aerodinami-
niam – balansavimui. Ji leidžia matuoti dina-
minį slėgį, vibracijas ir sparnuotės geometriją.

Atlikti galios ventiliatorių ir malūnsparnių 
kompleksinio balansavimo teoriniai ir ekspe-
rimentiniai tyrimai.

Ištirtos bevielio matavimo keitiklių  tinklo sin-
chronizavimo galimybės įvertinant paklaidų 
skirstinį.

Atlikti geležinkelio signalizacijos signalų at-

Pasiūlyta naujos kartos ultragarsinėse skai-
tmeninėse sistemose zonduoti binariniais 
diskrečiojo laiko skleistojo spektro signalais 
APWP. Šie signalai gali būti panaudoti keitiklių 
darbo juostai dirbtinai praplėsti ir koreliacinės 
funkcijos šoniniams lapeliams sumažinti, kad 
padidėtų santykinė triukšmo riba. Nauja si-
gnalų klasė įgalina kurti naują ultragarsinės 
vizualizacijos kokybę.

Suprojektuota ir pagaminta naujos kartos 
skleistojo spektro ultragarsinių signalų surin-
kimo sistema, kuri gali naudoti kelių rūšių bi-
narinius signalus vienu metu. Sistema leidžia 
atlikti ultragarsinius eksperimentus vandenyje 
ir ore naudojant binarinius skleistojo spektro 
signalus. Sistema bus naudojama tolesnei 
tyrimų plėtrai. Žadinimo generatoriaus efek-

Matavimo technologijos
Tyrėjai: S. V. Augutis, D. Gailius, P. Kuzas, G. Balčiūnas, E. Raudienė, dokt. D. Vainilavičius, 
mgnt. R. Jonkus.

Signalų elektronika
Tyrėjai: V. Dumbrava, L. Svilainis, D. Kybartas, A. Chaziachmetovas, A. Aleksandrovas,  
S. Kitovas, D. Liaukonis.

sparumo trukdančiam bėgių įmagnetinimo 
poveikiui tyrimai, pasiūlytas signalų pašalini-
mo metodas.

Atlikti pradiniai magnetoakustinio efekto tai-
kymo bėgių įtempimo kontrolei tyrimai. Tam 
tikslui buvo panaudoti sukurtieji akustinės 
emisijos ir Barkhauzeno efekto matavimo kei-
tikliai.

Kartu su Vilniaus universitetu atlikti fotoakus-
tinio metodo taikymo optikos elementų suger-
čiai matuoti galimybių tyrimai.

tyvumui įvertinti pasiūlyta naudoti vienam im-
pulsui suvartojamos energijos kiekio kriterijų. 

Pasiūlyta nauja metodika sistematinių paklai-
dų priklausomybei nuo signalo ir sistemos 
parametrų įvertinti. Nustatyta, kad kosinuso 
interpoliacija pasižymi mažiausiomis paklai-
domis. Išplėsta metodika ultragarsinės siste-
mos skaitmenizavimo parametrams parinkti. 
Pasiūlyta sistematines paklaidas lyginti su 
Cramerio ir Rao nusakytomis atsitiktinėmis 
paklaidomis parenkant maksimalų būtiną dis-
kretizavimo dažnį. Rezultatai tinkami ultragar-
sinėms sistemoms optimizuoti ir dekonvoliu-
cijos metodams taikyti.

Pasiūlytas naujas dekonvoliucijos algoritmas 
stipriems signalams nuo paviršinių sluoksnių 
pašalinti. Algoritmą derinant su spektrosko-
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pijos analize, pasiektas papildomas vaizdo 
kontrasto pagerėjimas. Metodika puikiai tinka 
giluminių defektų vizualizacijai.

Parodyta, kad dėl gretimų atspindžių atsi-
randa papildomos sklidimo laiko nustatymo 
sistematinės paklaidos, kurios yra tiesiogiai 
proporcingos atstumui tarp signalų ir atvirkš-

čiai proporcingos signalų amplitudžių santy-
kiui. Naujasis reiteratyvios dekonvoliucijos 
algoritmas gerokai sumažina šias paklaidas. 
Plėtojant tyrimus būtų gaunama nauja dekon-
voliucinių metodų kokybė. 2014 m. atlikti ul-
tragarsinių srauto matavimo, cheminių proce-
sų stebėsenos ir vizualizacijos sistemų tyrimai 
taikant binarinius skleistojo spektro signalus.

Vykdant tyrimus personalinių tinklų, kuriamų 
Bluetooth ir NFC technologijų pagrindu, sau-
gos stiprinimo srityje, nustatytos tam tikros 
belaidžių telekomunikacinių  įrenginių spin-
duliavimo ypatybės, kurios  leidžia daryti prie-
laidą apie galimybę sukurti paprastesnį, negu 

Sukurta biotechnologinių parametrų adaptyvių 
automatinio reguliavimo sistemų projektavi-
mo metodika ir pasiūlyti ištirpusio deguonies 
koncentracijos ir kitų svarbių biotechnologinių 
parametrų automatinio reguliavimo siste-
mos adaptacijos algoritmai. Sudaryti valdy-

Atliekant tyrimus IPTV sityje, buvo tiriamos IPTV signalų perdavimo galimybės naudojant 802.11 
standartų belaidės prieigos įrenginius, taip pat kokybiniai IPTV aspektai.

Daiktų interneto (DI) technologijų tyrimas ir jų sprendimų taikymas įvairiose 
sumaniose infrastuktūrose
Tyrėjai: E. Jasiūnienė, V. Grimaila, S. Japertas, L. Narbutaitė, R. Brūzgienė, T. Adomkus,  
L. Mažeika, T. Bakšys, R. Raišutis.

Biotechnologinių procesų modeliavimo, optimizavimo ir valdymo metodų ir 
sistemų kūrimas ir tobulinimas
Tyrėjai: R. Simutis, D. Levišauskas, V. Galvanauskas, K. Brazauskas, T. Tekorius, J. Repšytė.

Heterogeninių tinklų signalų apdorojimo ir tinklo kokybės valdymas
Tyrėjai: V. Grimaila; S. Kašėta; G. Činčikas; A. Budnikas; A. Jarutis; S. Japertas;  
P. Tervydis; R. Brūzgienė; R. Jankūnienė; R. Gedmantas; T. Bakšys.

šiuo metu naudojama, tokių įrenginių iden-
tifikavimą, paremtą radijo dažnių atpažinimo 
technologija (ang. – Radio Frequencies Fin-
gerprinting). Nustatyti nauji NFC technologijos 
pažeidžiamumo būdai, be to, buvo tiriamos to-
kios technologijos signalo sklidimo ypatybės.

mo sistemų matematiniai modeliai, sistemų 
veikimas tirtas imitacinio modeliavimo būdu. 
Sukurti inovatyvūs biotechnologinių procesų 
svarbiausių parametrų būsenos įvertinimo al-
goritmai, išsamiau ištirti išplėstinio Kalmano 
filtro ir dalelių filtro algoritmai. Sukurti  bioma-
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Dirbant su naujomis asistavimo technologijo-
mis,  buvo pritaikyti adaptyvūs skaitinio inte-
lekto metodai, leidžiantys daugialypes valdymo 
sąsajas priderinti prie vartotojų fizinių galimy-
bių ir aplinkos sąsajų. Daugialypėje valdymo 
sąsajoje buvo sujungti valdymo žmogaus 
balsu, žvilgsniu ir lietimu, taip pat žmogaus 
smegenų signalų valdymo moduliai ir testuo-
jami realiomis sąlygomis su realiomis ligomis 

Tyrimo objektas –  geležinkelio bėgių ultragar-
sinės diagnostikos proceso automatizavimas, 
iešmo pavaros nuotolinės diagnostikos siste-
mos galimybių tyrimas. Buvo atliekami trans-
porto objektų diagnostikos automatizavimo 
tyrimai, kurių tikslas – rasti tinkamiausią at-
spindinčių signalų apdorojimo metodą diagno-

Buvo tiriamas gamybos procese veikiančių 
mobilių transportavimo įrenginių darbo „spie-
čiuje“ (didelėje organizacijoje) organizavimas 
ir kuriama jų valdymo sistemos ideologija, 
siekiant maksimaliai sumažinti bei supapras-
tinti pačių mobilių įrenginių valdymo sistemas 

Daugialypės asistavimo sistemos
Tyrėjai: V. Raudonis, R. Rutkauskas, A. Lipnickas, K. Rimkus, K. Ratkevičius.

Geležinkelio transporto automatikos modernizavimo ir efektyvumo tyrimai
Tyrėjai: R. Rutkauskas, V. Gargasas, A. Knyš.

Įmonių technologijų ir įrenginių kompiuterinių valdymo sistemų  
projektavimas ir tyrimas
Tyrėjai: G. Dervinis, L. Balaševičius, V. Raudonis, G. Petrauskas, R. Urniežius, A. Lipnickas, 
K. K. Šarkauskas.

sergančiais asmenimis. Kartu su užsienio par-
tneriais iš „Robotics“ kompanijos, įsikūrusios 
Izraelyje, buvo sukurta mobili platforma su 
roboto ranka, kuri leidžia žmogui,  turinčiam 
didelio laipsnio negalią, savarankiškai valdyti 
roboto ranką. Mokslinio tyrimo rezultatai buvo 
paskelbti tarptautinėse konferencijose „ECT 
2014“ ir „Biomedical Engineering 2014“. 

zuojamo objekto būklei nustatyti. Be to, buvo 
dirbama su geležinkelio transporto centraliza-
cijos sistemos integravimo į valdymo sistemą 
problematika, tęsiami transporto srautų mo-
deliavimo darbai, tobulinami makrosrautų val-
dymo optimizavimo metodai. 

ir sumažinti bendros valdymo sistemos kainą.  
Gamybinių transportavimo įrenginių navigaci-
jos žinomoje ir nežinomoje aplinkoje klausi-
mai buvo sprendžiami naudojantis supervizo-
riaus ar SCADA sistema. 

sės augimo greičio adaptyvaus netiesioginio 
valdymo algoritmai, skirti nustatytam santyki-
niam augimo greičiui palaikyti.  Atliktas valdy-

mo sistemų veikimo tyrimas imitacinio mode-
liavimo būdu ir eksperimentiškai.
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Tyrimai buvo atliekami vykdant mokslo pro-
jektą „Go-Smart“ (VP1-3.1-ŠMM-08-K-015). 
Be to, buvo sukurtas ir UAB„RMD Technolo-

gies“ įdiegtas finansinių resursų optimizavimo 
uždavinio sprendimo kompiuterinėje sistemo-
je būdas. 

Buvo tiriamas gamybos procese veikiančių 
mobilių transportavimo įrenginių darbo „spie-
čiuje“ (didelėje organizacijoje) organizavimas 
ir kuriama jų valdymo sistemos ideologija, 
siekiant maksimaliai sumažinti bei supapras-
tinti pačių mobilių įrenginių valdymo sistemas 

Buvo atlikti „Microsoft Kinect“ jutiklio ir jo pri-
taikymo robotikoje tyrimai. Eksperimentuota 
naudojant „Kinect“ jutiklio: 1) spalvoto vaizdo 
kamerą, 2) infraraudonųjų spindulių kamerą, 
3) gylio matricą. Buvo sujungti infraraudonųjų 
spindulių kameros ir gylio matricos duome-
nys, siekiant nufiltruoti gylio matricos triukš-

Buvo tiriama keliomis kryptimis.

Pirma, požymių nustatymo technologijų iš is-
torinių srauto stebėjimo duomenų, kartu įver-
tinant sezoniškumo ir aplinkos veiksnių įtaką 
srautui kūrimas ir tyrimas.  Lankytojų srauto 
prognozavimo tikslumą nulemia prognozavi-
mo modelių įėjimo požymiai, kuriuos nustatyti 
buvo šio tyrimo tikslas.

Įmonių technologijų ir įrenginių kompiuterinių valdymo sistemų  
projektavimas ir tyrimas
Tyrėjai: G. Dervinis, L. Balaševičius, V. Raudonis, G. Petrauskas, R. Urniežius, A. Lipnickas, 
K. K. Šarkauskas.

Pramoniniai ir mobilieji robotai
Tyrėjai: A. Lipnickas, K. Rimkus, V. Baranauskas, G. Narvydas, R. Urniežius.

Skaitinio intelekto metodų taikymas techninėse sistemose
Tyrėjai: R. Simutis, V. Vaitkus.

ir sumažinti bendros valdymo sistemos kainą.  
Gamybinių transportavimo įrenginių navigaci-
jos žinomoje ir nežinomoje aplinkoje klausi-
mai buvo sprendžiami naudojantis supervizo-
riaus ar SCADA sistema. 

mą ir gautus duomenis panaudoti tolesnei 
analizei. „Kinect“ jutikliu gauti duomenys buvo 
pritaikyti kietiems objektams atpažinti ir jų ko-
ordinatėms  trimatėje erdvėje nustatyti. Buvo 
sukurtas IRB 120 ABB roboto valdymo rea-
liuoju laiku būdas ir pritaikytas UAB „Equinox 
Europe“.

Antra, pažangių prognozavimo modelių struk-
tūros modifikavimo ir mokymo algoritmų tai-
kymo efektyvumo tyrimai. Galutiniai rezultatai 
leido parinkti patį efektyviausią (laiko sąnaudų 
ir prognozavimo tikslumo prasme) prognoza-
vimo modelį (SVR) lankytojų srautui progno-
zuoti remiantis istoriniais dieniniais duome-
nimis. Modelio optimizavimo rezultatai leidžia 



139

K a u n o 
t e c h n o l o g i j o s 
u n i v e r s i t e t a s

E l e k t r o s  i r 
e l e k t r o n i k o s 

f a k u l t e t a s

m o k s l i n i ų 
t y r i m ų 

a t a s k a i t a

2 0 1 4

Skaitinio modeliavimo būdu ir analiziškai buvo 
tiriamos elektrinio lauko reikšmės arti aukš-
tos įtampos linijų. Pasiūlytas pavojingų zonų, 
esančių netoli aukštos įtampos įrenginių, ty-
rimo modeliuojant skaitmeniniu būdu algori-
tmas. Nustatyta, kad Lietuvoje yra potencialių 
darbo vietų, kur elektrinio lauko stipris virši-

Buvo sukurta  ir ištirta belaidė fiziologinių pa-
rametrų stebėsenos sistema darbuotojų svei-
katos būklei stebėti atliekant kasdienę veiklą. 
Pagrindinė sistemos dalis yra nešiojamieji 
jutikliai, kuriais sekama žmogaus kvėpavimo 
funkcija ir širdies bei kraujagyslių sistemos 
darbas. Nuotolinis kompiuteris įvertina kie-
kvieno asmens sveikatos būklę, sekdamas 

Elektromagnetinių laukų spinduliuotės tyrimų grupė
Tyrėjai: J. A. Virbalis, P. Marčiulionis, R. Vaikasas, R. Lukočius, R. Deltuva,  
dokt. G. Nedzinskaitė.

Interaktyvioji apranga ir dėvimosios technologijos saugai 
Tyrėjai: J. A. Virbalis, R. Lukočius, A. Vegys, A. Dosinas, M. Vaitkūnas, D. Putnaitė,  
R. Račkienė, dokt. G. Nedzinskaitė.

ja Europos Sąjungos direktyvos „2013/35/
EU“ leidžiamas normas. Tyrimas parodė, kad 
pavojingos zonos gali būti ne tik po aukštos 
įtampos linijomis, bet ir netoli aukštos įtam-
pos linijų esančios tvoros ar kitos įžemintos 
konstrukcijos.

dviejų pagrindinių fiziologiniai parametrų – 
širdies susitraukimų dažnio ir kvėpavimo 
dažnio – nenormalius nuokrypius .Buvo su-
kurti keli nauji duomenų tvarkymo algoritmai 
triukšmo signalui, kurį sukelia kūno judėjimo 
efektai, slopinti. Siūloma stebėjimo sistema 
buvo kalibruota naudojant standartinį medici-
nos monitorių.

nustatyti pradinę parametrų optimizavimo 
erdvę ir nenaudojant sudėtingų optimizavimo 
algoritmų efektyviai išmokyti SVR modelį.

Trečia, efektyvių požymių, apibūdinančių vai-
ravimo pobūdį, išskyrimo metodų tyrimai.  
Signalo optimalaus diskretizavimo dažnio 
parinkimo tyrimai leidžia adaptyviai rasti trijų 
ašių G  jėgos jutiklių signalų diskretizavimo 
dažnį, kuris kinta pagal transporto priemonės 

dinamikos savybes. Buvo nustatytas signalų 
kaupimo laikmenos dydis ir galimas rezervas, 
taip pat parinkta duomenų struktūra, optimali 
duomenų glaudinimo požiūriu. Atliktoji požy-
mių išskyrimo metodų ir vairavimo signa-
lų, nusakančių vairavimo pobūdį, literatūros 
analizė leido ištirti esamą situaciją vairavimo 
pobūdžio požymių išskyrimo, klasifikavimo ir 
segmentavimo  srityje.
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Buvo tiriamas birių statybinių medžiagų džio-
vinimo naudojant nuolatinės srovės vainikinio 
išlydžio lauką būdas. Tam tikslui buvo sukur-
ta elektrodų sistema iš lygiagrečių laidų virš 
įžemintos plokštumos. Tyrimo metu buvo 
nustatyti optimalūs geometriniai elektrodų 
sistemos parametrai, ištirti džiovinimo nau-
dojant vainikinį išlydį efektyvumo parametrai, 
efektyvumo priklausomybė nuo džiovinamos 
medžiagos dalelių dydžio, palygintas skirtingo 
poliškumo vainikinių laukų efektyvumas džio-
vinant birias medžiagas.

Buvo tiriama trijų elektrodų, susidedančių iš 

Tiriant fotoliuminescenciniais siūlais siuvinė-
tų elementų geometrinių parametrų atitiktį 
skaitmeninio piešinio formai ir fosforescenci-
nio švytėjimo intensyvumo pokytį, nustatyta, 
kad visų siuvinėtų elementų bandinių forma ir 
matmenys neatitiko suprojektuoto skaitmeni-
nio piešinio formos ir matmenų. Siuvinėjimo 
procesas visais atvejais sumažindavo fosfo-
rescencinio švytėjimo intensyvumą, kuris pri-
klauso nuo siuvinėto elemento užpildymo tipo. 
Įvertinus siuvinėtų elementų charakteristikas, 
pasiūlytas užpildymo tipas, kuriame defektai 
pasireiškia mažiausiai.

Buvo tiriama pašalinės šviesos įtaka vaizdui 
projekciniame ekrane. Tam buvo išnagrinėta 
baltos ir chromatinės pašalinės šviesos įta-
ka, įvertinant jos kiekį, palyginti su pagrindine 

Vainikinio išlydžio taikymo technologijose tyrimų grupė
Tyrėjai: S. Žebrauskas,  J. A. Virbalis, P. Marčiulionis, R. Barčiauskas.

Šviesos technikos tyrimų grupė
Tyrėjai: V. Pakėnas, K. Otas, M. Kriuglaitė-Jarašiūnienė, dokt. P. Vaškys.

jonizuojančio laido tarp dviejų nejonizuojan-
čių skirtingų potencialų elektrodų, sistema, 
turinti jonizuotas ir nejonizuotas sritis. Tam 
buvo sukurtas kombinuotųjų laukų analizės 
algoritmas, modeliavimo rezultatai patikrin-
ti fiziniu eksperimentu. Pasiūlytuoju modeliu 
gauti rezultatai nuo gautų eksperimentu ski-
riasi nedaug (iki 4,8 %). Šis metodas yra tin-
kamas ir kitų daugiaelektrodžių sistemų, tokių 
kaip „Lygiagrečių vainikinio išlydžio laidų šalia 
plokštumos“, „Laido ar kelių lygiagrečių laidų 
tarp cilindrų ar plokštumų“ su jonizuotomis 
zonomis, analizei.

projektoriaus šviesa. Spalvų apimties suma-
žėjimas buvo vertinamas pagal XYZ sistemos 
Y koordinatę.  Didžiausia spalvų apimtis išlie-
ka apšvietus gryna mėlyna (B), raudona (R) ir 
purpurine (M) pašaline šviesa. Grynos balta 
(W), geltona (Y), žalia (G) ir žydra (C) vaizdą iš-
blukina labiausiai ir labiausiai sumažina spal-
vų apimtį. Kai pašalinės šviesos dedamoji yra 
0,5, spalvų apimtis sumažėja beveik 9 kartus, 
palyginti su apimtimi be pašalinės šviesos. 
Didžiausia spalvų apimtis išlieka apšvietus A 
standartiniu šaltiniu, kuris yra artimas kaitina-
majai lempai, bet prarandama dalis mėlynos 
spalvos zonos. Tolygiausiai visas spalvų gru-
pes blukina standartinis šaltinis E, artimas die-
nos šviesai.  Esant tai pačiai pašalinės šviesos 
dedamajai 0,5, spalvų apimtis tarp skirtingų 
standartinių šaltinių skiriasi 13 proc. 
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Buvo tiriami šiuolaikinių energiją taupančių, 
apšviesti skirtų galingų šviesos diodų valdo-
mųjų maitinimo šaltinių sudarymo metodai 
ir šaltinių savybės, taip pat bevielio šaltinių 
valdymo metodai, be to, buvo sukurti įvairūs 

Buvo sukurtos specialios programos ir blokai 
(programiniai paketai) viršįtampių ir ribotuvų 
darbo sąlygoms izoliuotos neutralės tinkle tirti, 
nustatytas viršįtampių lygis esant trikdžiams 
tinkle ir ribotuvų darbo sąlygos, pasiūlyta nau-
ja tinklo schemos elementų skaičiuojamųjų 
parametrų nustatymo metodika, sudarytas 

Tyrimų grupė atliko mokslinius tyrimus, ku-
riais nustatė elektros energetikos sistemos 
statines ir dinamines charakteristikas, atliko 
natūrinius eksperimentus pagrindinėse Lietu-
vos elektrinėse, sudarė generatorinių agrega-
tų dinaminius modelius, išnagrinėjo elektros 
energetikos sistemos darbo ribines sąlygas 
ir nustatė atsinaujinančius energijos išteklius 

Elektros energiją taupančių įtaisų ir jų valdymo metodų tyrimas
Tyrėjai: A. Dosinas, M. Vaitkūnas, A. Baronas, A. Mačiulis.

Greitųjų elektromagnetinių vyksmų elektros energetikos sistemose tyrimai
Tyrėjai: A. Morkvėnas, S. Gudžius, R. Miliūnė, U. Ilioitienė, P. Valatka, D. Sakauskaitė,  
V. Tička, A. Rožanskienė.

Elektros energetikos sistemų režimų tyrimų grupė
Tyrėjai: A. Jonaitis, M. Ažubalis, A. Bandza, G. Svinkūnas, D. Slušnys, I. Konstantinavičiūtė, 
V. Sučila.

valdomų šaltinių prototipai, ištirtos jų charak-
teristikos ir savybės. Šie tyrimai yra aktualūs 
Lietuvos šviestuvų gamintojams, siekiantiems 
tobulinti šiuolaikinius šviesos diodų šviestu-
vus.

pereinamųjų procesų ekvivalentinės schemos  
matematinis modelis su skaitmeniniu filtru, 
sukurtas 10 kV tinklo skaitmeninis modelis 
viršįtampių procesams imituoti, kuriami per-
einamųjų procesų atpažinimo elektros linijose 
metodai.

naudojančių elektrinių plėtros galimybes, at-
liko automatinio generacijos valdymo proce-
sų su skirtingos reakcijos elektrinių blokais 
tyrimus, pasiūlė naują skirtingos reakcijos 
elektrinių blokų valdymo kokybės nustatymo  
naudojantis rajono valdymo paklaidos kitimo 
kreivės duomenimis būdą.
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mtep projektai

1  Tarptautiniai

 _ „Education Course of Digital TV Technolo-
gies for Vocational Educational Schools“ 
(vadovas – V. Deksnys). Leonardo da Vinci 
programme, Nr. 2013-1LV1-LEO05-05127. 
Sukurtos metodinės priemonės (mokomoji 
knyga ir laboratorinių darbų aprašymai an-
glų kalba Danijos, Lietuvos, Latvijos ir Esti-
jos kolegijoms). 2014–2015

 _ „Feasibility Study for Optimising Demand 
in Residential Developments with High 
Density Photovoltaic Arrays“ (vadovas – B. 
Azzopardi), ūkiskaitinė sutartis Carnego 
Systems Ltd., Zeta Group, Bio-Regional, 
UK Technology Strategy. Whole System 
Impacts & Socio-Economics of wide scale 
PV integration (WISE PV). Research super-
visor and Co-Investigator at Oxford Brookes 
University and University of Manchester.  
2013–2017

 _ BP7 projektas „CLAFIS – Crop, Livestock 
and Forests Integrated System for Intelli-
gent Automation“ (vadovas – V. Deksnys). 
Nr. FP7-NMP-2013-SME-7, No. 604659. 
Projekto vykdymo metu numatoma su-
kurti integruotą sistemą pasėlių stebė-
senai atlikti ir jų priežiūrai automatizuoti.  
2013–2016

 _ „Multimedijos ir interaktyviosios televizijos 
priemonių panaudojimas mokymo proceso 
efektyvumui didinti“ (ang. Interractive TV) 
(vadovas – V. Deksnys). Europos teritorinio 
bendradarbiavimo programos projektas, 
Nr. LLIV-343. Sukurtas duomenų centras, 
mokymo programa, speciali programinė 
įranga šiuolaikinių DVB technologijų, e.ko-
mercijos ir aliarminių pranešimų sklaidai, 
įkurta skaitmeninės televizijos technologi-
jų laboratorija su priemonėmis metodinei 
medžiagai kurti, transliuoti ir archyvuoti. 
Tai leidžia komponuoti ir analizuoti įvai-

rius DVB (T/T2/C/C2/S/S2/IPTV) srautus, 
matuoti kokybines charakteristikas ir  už-
tikrinti daugiakryptę, interaktyvią garsi-
nę, vaizdinę, rašytinę ir grafinę metodinės 
garso ir vaizdo medžiagos transliaciją DV-
B/T/T2/C/C2/IPTV tinklais. Sukurta mobili 
TV studija, leidžianti rengti medžiagą ir ją 
tiesiogiai transliuoti DVB tinklais. Vykdant 
projektą sukurta ir statistinio integralinio 
kokybės rodiklio nustatymo metodika, jun-
gianti objektyvius ir subjektyvius TV garso 
ir vaizdo informacijos įvertinimo rodiklius. 
2012–2014

 _ QUADRIBOT, „Roboto ranka neįgaliesiems“ 
(vadovas – R. Simutis). Eureka projektas, 
atliekamas su Izraelio kompanija „Robo-
logics Ltd“. Tikslas – sukurti daugiamodę 
sąsają, pritaikytą neįgaliesiems, roboto 
rankai valdyti. Buvo analizuojami kompiu-
terinės regos algoritmai, kurie galėtų būti 
pritaikyti daugiamodei žmogaus ir kom-
piuterio sąsajai, atlikti tiksliniam vartotojui 
skirtos daugialypės vartotojo valdymo są-
sajos programinės įrangos parinkimo tyri-
mai, numatyti programinės įrangos modu-
liai, kurie bus skirti šiai daugialypei sąsajai 
realizuoti. 2013–2015

2  Nacionaliniai

 _ „Artimosios navigacijos sistemos tyrimas“ 
(vadovas – L. Svilainis). LMT, priemonė 
„Studentų mokslinė praktika“. Tyrimo tiks-
las – ištirti artimosios navigacijos sistemą, 
siekiant įvertinti galimybes ir numatyti to-
lesnės plėtros būdus. Tam reikia surinkti 
eksperimentinius maketus, parengti pro-
graminę įrangą daviklių duomenims su-
rinkti ir apdoroti, pritaikyti trilateracijos ir 
hiperbolinės lokacijos algoritmus koordi-
natėms nustatyti ir ištirti tokios sistemos 
galimybes, dokumentuoti atliktų eksperi-
mentų rezultatus. 2014



143

K a u n o 
t e c h n o l o g i j o s 
u n i v e r s i t e t a s

E l e k t r o s  i r 
e l e k t r o n i k o s 

f a k u l t e t a s

m o k s l i n i ų 
t y r i m ų 

a t a s k a i t a

2 0 1 4

 _ „Atsinaujinančius energijos išteklius nau-
dojančių elektrinių prijungimo prie 330–110 
kV elektros perdavimo tinklo iki 2030 m. 
galimybių studija“ (vadovas – A. Jonaitis). 
Užsakovas – AB „LITGRID“, sutarties Nr. 
SUT-19-14 / F5-90-1148. Nagrinėjamos at-
sinaujinančių energijos šaltinių prijungimo 
prie elektros perdavimo tinklo techninės 
problemos; daugiausia dėmesio skiriama 
vėjo elektrinių įtakai elektros sistemai; nu-
statoma didžiausia leidžiamoji vėjo elek-
trinių galia Lietuvos elektros energetikos 
sistemoje. 2014

 _ „Aukšto tarptautinio lygio moksliniai tyri-
mai balso akustinio signalo automatinio 
parametrizavimo, analizės ir klasifikavimo 
metodų kūrimo srityje, pasitelkiant užsie-
nio mokslo ir studijų institucijas bei tobuli-
nant tyrėjų ir kitų darbuotojų kompetenci-
jas (BAS)“ (vadovas – A. Verikas). Įvertintas 
esamų akustinės balso analizės metodų 
efektyvumas atskiriant sveiką ir patologinį 
balsą, ištirtas gerkliniu (kakliniu) ir kon-
densatoriniu mikrofonais gautų balso įrašų 
ir juos aprašančių požymių efektyvumas ir 
pertekliškumas. 2013–2015

 _ „Biotechnologinių procesų pažangių valdy-
mo sistemų kūrimas ir tyrimas“ (vadovas – 
R. Simutis). LMT projektas, Nr. MIP-13005. 
Tikslas – sukurti inovatyvius programinius 
jutiklius ir valdymo schemas biotechnolo-
ginių procesų santykiniam augimo greičiui 
valdyti. Buvo sukurti programiniai jutikliai 
biotechnologinių procesų biomasės santy-
kiniam augimo greičiui, biomasės koncen-
tracijai ir produkto koncentracijai vertinti 
realiuoju laiku, atlikti pasiūlytų metodų 
eksperimentiniai tikslumo tyrimai. Gautieji 
rezultatai buvo pristatyti dviejose tarptau-
tinėse konferencijose ir paskelbti tarptau-
tiniuose žurnaluose. Buvo pasiūlytas nau-
jas biotechnologinių procesų optimizavimo 
metodas, besiremiantis Pontriagino maksi-
mumo principu ir eksperimentiniais kulti-
vavimo duomenimis. 2013–2015

 _ „Europadėklų defektų įvertinimo algoritmo 
sukūrimas“ (vadovas – G. Narvydas). MITA, 
paslaugos teikimo sutarties Nr. 31V218/14. 
Buvo parinkti tinkami įrenginiai, nuskai-
tantys objekto koordinates 3D erdvė-
je, atlikti vaizdų ir gylio matricų analizės 
eksperimentai, sukurti ir suprogramuoti 
algoritmai, atpažįstantys europadėklus ir 
jų dalis 3D erdvėje, taip pat identifikuojan-
tys tų dalių defektus. Įsigijus įrangą, buvo 
sukonstruota ir išbandyta roboto sistema. 
2014–2015

 _ „IAEK (SAET) išmanusis akustinės emisijos 
keitiklis“ (vadovas – D. Gailius). MITA. Buvo 
sukurti AE keitiklių prototipai,patobulinta 
jų gamybos technologija, sukurta unikali 
AE keitiklių kalibravimo metodika ir įranga. 
2013–2015

 _ „Invazinių rūšių adaptacijos mechanizmo 
tyrimai naudojantis naujų metodų sinteze 
(IANUS)“ (vadovas – A. Verikas). LMT na-
cionalinės mokslo programos „Lietuvos 
ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus po-
veikis.“

 Buvo sukurti įvairiapusių ląstelių formos 
požymių skaitmeniniuose vaizduose iš-
skyrimo, įvertinimo ir svarbiausiųjų at-
rinkimo metodai ir algoritmai, leidžiantys 
gauti tikslų ląstelės formos aprašymą, taip 
pat sudaryti P. minimum ląstelių natūralios 
populiacijos skaitmeniniuose vaizduose at-
pažinimo metodai ir algoritmai, leidžiantys 
pasiekti aukštą P. minimum ląstelių atpaži-
nimo tikslumą, kuris yra pakankamas šios 
srities praktiniuose taikymuose. 2013–2014

 _ „Daugiafunkcių e. paslaugų sistemos mo-
biliesiems NFC telefonams sukūrimas“ (va-
dovas – S. Japertas). 

 MITA, F4-90-79. Buvo tiriamos naujos NFC 
telefonų panaudojimo galimybės e. paslau-
gų vartotojams ir tiekėjams. Šios paslau-
gos vartotojams turi išsiskirti tokiu papil-
domu funkcionalumu: leidžia įdėti iki 15 
nuolaidų ir mokėjimo kortelių, naudojantis 
mobiliuoju telefonu vykdyti atsiskaitymus. 
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Tiekėjams papildomas funkcionalumas 
turi leisti: užsakymų maitinimo įstaigose 
priėmimą ir apmokėjimą, bilietų kontrolės 
modulio kūrimą, kai kurių paslaugų (tak-
si) atsiskaitymo modulio kūrimą, nuolaidų 
ir dovanų aptarnavimo modulio kūrimą. 
2013–2014

 _ „Naujos kartos audiovizualinio turinio per-
davimo sistema“ (vadovas – S. Japertas). 
MITA, F4-90-78. Buvo sukurta audiovizua-
linio turinio transformavimo ir perdavimo 
IPTV programinė-aparatinė įranga, atlie-
kanti audiovizualinio srauto priėmimą iš 
DVB ir CLI šaltinių bei naujo srauto, kuria-
me eliminuotos kai kurios buvusios proble-
mos, transliavimą IP tinklu daugiafunkciam 
medijos centrui. 2013–2014

 _ „Naujų skleistojo spektro metodų taikymas 
skaitmeninėse ultragarsinėse sistemose“ 
(vadovas – L. Svilainis).

 Mokslininkų grupių projektai, Nr. 
MIP058/12. Buvo suprojektuota skleistojo 
spektro eksperimentams tinkama ultra-
garsinių signalų priėmimo sistema, supro-
jektuotas ir pagamintas aukštos įtampos 
impulsų sekų generatorius, signalo priė-
mimo, filtravimo ir skaitmenizavimo įran-
ga, skaitmeninio signalo apdorojimo FPGA 
traktas ir duomenų perdavimo sąsaja. Pa-
gal ankstesniais metais parengtą techninę 
dokumentaciją buvo pagaminta skleistojo 
spektro ultragarsinių signalų priėmimo 
sistema, įgalinanti generuoti laisvai pasi-
renkamas aukštos įtampos impulsų sekas, 
signalus priimti, filtruoti ir skaitmenizuoti. 
2012–2014

 _ „Pabėgių medienos bioremediacijos tyrimai 
ir technologijų kūrimas“, BIOREM (vado-
vas – D. Levišauskas). MITA, Nr. VP1–3.1–
ŠMM–10–V–02–010. Buvo sukurti toksinių 
medžiagų šalinimo nuo netinkamų naudoti 
medinių geležinkelio pabėgių, impregnuo-
tų kreozotu ir skalūnų alyva, būdai, taip 

pat vykdyti teršalų biologinio utilizavimo 
naudojant grybų kultūras ir augalus tyri-
mai, atlikti eksperimentiniai bioremediaci-
jos tyrimai pagal faktorinius eksperimentų 
planus VDU Biochemijos ir biotechnologijų 
katedroje ir Botanikos sode, eksperimentų 
rezultatai statistiškai apdoroti ir išanalizuo-
ti, atrinkti bioremediacijai tinkami augalai. 
2013–2014

 _ „Protingos mechatroninės technologijos ir 
sprendimai gamybos procesams efekty-
vinti ir  produktams, padedantiems tausoti 
aplinką, kurti: nuo medžiagų iki įrankių (In-
Smart)“ (vadovas – V. Ostaševičius). Aukšto 
tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatini-
mas, VP1-3.1-ŠMM-10-V:In-smart. 

 Projekto tikslas – sukurti protingas me-
chatronines technologijas ir sprendimus 
gamybos procesų efektyvumui didinti ir 
produktams, tausojantiems aplinką, kur-
ti nuo medžiagų iki įrankių. Buvo atliktas 
pradinis ultragarsinės sistemos mazgų pa-
rametrų tyrimas, suprojektuota ir pareng-
ta keitiklių charakteristikų tyrimo įranga, 
parinkta potenciali bekontakčio keitiklio 
konstrukcija ir atliktas pradinis ultragarso 
sklidimo bangolaidyje įvertinimas, ištirta 
ultragarsinės vizualizacijos sistema, įvyk-
dytas pirmasis ultragarsinės vizualizacijos 
sistemos projektavimo etapas. Sistemos 
atsikūrimo laikui įvertinti buvo pasiūlyta 
originali matavimo metodika, be to, atlikti 
eksperimentiniai kompozitų slopinimo ir 
sklidimo greičio priklausomybės nuo daž-
nio tyrimai. 2013–2014

 _ „Research and development of spread 
spectrum pulser for ultrasound excitati-
on“ (vadovas – L. Svilainis). LMT, priemonė 
„Studentų mokslinė praktika“ užsienio stu-
dentui. Specializuoto aukštosios įtampos 
impulsų sekų generatoriaus tyrimas, tinka-
mumo plačiajuosčiams keitikliams žadinti 
įvertinimas. 2014 
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 _ „Saugus nuotolinis infuzijos valdymas“ (va-
dovas – V. Markevičius). ŠMM, priemonė„ 
Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų 
skatinimas“, VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-014. 
Projekto tikslas – sukurti švirkštinį infuzi-
jos siurblį – elektroninį-mechaninį įtaisą, 
skirtą vaistų (antibiotikų, anestetikų, anal-
getikų, chemoterapinių reagentų) tiksliam 
intraveniniam dozavimui naudojant vien-
kartinius švirkštus ir nedidelio tūrio (iki 100 
ml) vaistų kiekio labai tiksliam dozavimui. 
Naudojantis šiuo įtaisu vaistus galima leisti 
pastoviu arba kintamu greičiu. 2013–2015

 _ „Spaudos pardavimo internetu problemų 
bei galimybių analizė ir naujos platformos 
prototipas“ (vadovas – G. Činčikas). MITA, 
31V222/13. Atlikus portalo naudojamu-
mo tyrimus, parengta galimybių studija, 
leidžianti programuotojams tinkamai pa-
ruošti sisteminę aplinką ir remiantis tyrimų 
rezultatais programiškai įgyvendinti reikia-
mus sistemos modulius. 2014

 _ „Šviesolaidinio tinklo optimalaus projekta-
vimo realizavimas“ (vadovas – P. Tervydis). 
MITA, VP2-1.3-ŪM-05-K-02. Buvo sukurtas 
programinis įrankis, kuris palengvins švie-
solaidinių tinklų projektavimą. Pagal pasi-
rinktas koordinates importuojamas vieto-
vės, kurioje projektuojamas šviesolaidinis 
tinklas, žemėlapis. Žemėlapyje galima nu-
rodyti RKKS šulinių, šviesolaidinių movų ir 
kitos įrangos vietas, pasirinkti jas jungian-
čių optinių kabelių tipus, koreguoti jų išdės-
tymo vietas . Automatiškai apskaičiuojami 
planuojamo šviesolaidinio tinklo kabelių il-
giai ir pateikiama naudojamų komponentų 
suvestinė. Tai leidžia gerokai supaprastinti 
ir sutrumpinti šviesolaidinių tinklų planavi-
mo ir projektavimo darbus. 2013–2014

 _ „Vaizdinės medžiagos susiejimo su geolo-
kacinėmis koordinatėmis per mobiliuosius 
įrenginius prototipas“ (vadovas – G. Činči-
kas). MITA, 31V210/13. Projekto realizavi-

mo metu tikslinga naudoti analitinio ir ma-
tematinio modeliavimo metodus. Siekiant 
užtikrinti skirtingų tinklo dalyvių informaci-
nių sistemų integralumą ir duomenų mai-
nus, būtina atlikti sąsajų, duomenų forma-
tų, algoritmų ir jų optimizavimo galimybių 
tyrimus. 2014

 _ „Žmonių dėmesio sutelkimo žemėlapio al-
goritmo sukūrimas ir jo taikymo galimybių 
studijos parengimas“ (vadovas – V. Rau-
donis). MITA, paslaugų sutartis Nr. 31V24. 
Projektas buvo įgyvendintas kartu su UAB 
„SneakyBox“ , finansuotas pagal Ekonomi-
kos augimo veiksmų programos 1 priorite-
to „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos 
augimui skirti moksliniai tyrimai ir techno-
loginė plėtra“ įgyvendinimo priemonę VP2-
1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“. 2014

3  Ūkio subjektų

 _  „Aukštosios įtampos radijo impulsų paketų 
ultragarsinio generatoriaus maketo sukūri-
mas“ (vadovas – L. Svilainis). MITA, Inova-
ciniai čekiai. Kuriamas aukštosios įtampos 
radijo impulsų paketų ultragarsinio gene-
ratoriaus maketas rinkos tyrimams atlikti. 
Buvo suprojektuotas įrenginio maketas; 
ištirti maketo elektriniai parametrai ir nu-
statytas sąveikos su ultragarsiniu keitikliu 
efektyvumas; parengta techninė ultragarsi-
nio generatoriaus maketo gamybos doku-
mentacija. 2014–2015

 _ „Bevielių jutiklių tinklo informacijos surin-
kimo ir kaupimo įrenginio prototipo sukū-
rimas“ (vadovas – V. Markevičius). MITA, 
Inovaciniai čekiai. Buvo sukurtas bevielių 
jutiklių informacijos priėmimo įtaiso prie 
nutolusio kompiuterio prototipas, įgali-
nantis priimti temperatūros matavimo in-
formaciją iš bevielių jutiklių tinkle ir per-
duodantis šiuos duomenis per RS-232 ar 
RS-485 sąsajas į kompiuterį toliau apdo-
roti. Naudojamas apsikeitimo duomenimis 
protokolas MODBUS, užtikrinantis patikimą 
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duomenų priėmimą ir perdavimą į kompiu-
terio kaupimo programinę įrangą, sukurtą 
SCADA pagrindu. 2014

 _ „Dyzelinio kuro lygio matavimo principų 
tyrimas ir matuoklio maketo sukūrimas“ 
(vadovas – V. Markevičius). MITA, Inovaci-
niai čekiai. 2014

 _ „Dolomito skaldos cheminiai tyrimai“ (va-
dovė – D. Nizevičienė). Ūkiskaitinė sutar-
tis. Buvo atlikta Klovainių dolomito karjero 
cheminė analizė – nustatyti CaO, MgO, SiO2, 
Al2O3, Fe2O3, CO2 kiekiai procentais, įvertinta 
dolomito mineraloginė sudėtis. 2014

 _ „Elektroninės avižėlės su LED šviestuku 
prototipo sukūrimas“ (vadovas – L. Svi-
lainis). MITA, Inovaciniai čekiai. Projekto 
tikslas – suprojektuoti elektroninio jauko 
poledinei žvejybai prototipą. Buvo sukurti 
įrenginio maketai tinkamumo žūklei įver-
tinti; ištirti įrenginio maketų elektriniai pa-
rametrai; pagal atrinktą maketą parengta 
techninė avižėlės prototipo gamybos do-
kumentacija; suprojektuotas ir pagamin-
tas elektroninės avižėlės su LED šviestuku 
prototipas. 2014

 _ „Elektroninio jauko poledinei žvejybai pro-
totipo projektavimas“ (vadovas – L. Svilai-
nis). MITA, Inovaciniai čekiai. 2014

 _ „Grunto stiprio ir spūdumo parametrų nu-
statymo automatizuotos sistemos prototi-
pas“ (vadovas – V. Markevičius). MITA, Ino-
vaciniai čekiai. 2014

 _ „Gumos nuo metalo atskyrimo įtaisas“ (va-
dovas – V. Markevičius). MITA, Inovaciniai 
čekiai.

 _ Buvo sukurtas inovatyvaus įtaiso, skirto 
metalinio kordo išėmimo iš padangos efek-
tyvumui didinti, maketas. 2014

 _ „Įmonės „Martynas IT“ inovatyvūs sprendi-
mai“ (vadovas – T. Proscevičius). MITA, Ino-
vaciniai čekiai.

 Įmonės galimybių studijoje, atlikus IT rin-
kos analizę, buvo identifikuotos įmonės 
„Martynas IT“ teikiamų paslaugų techninės 
tobulinimo kryptys ir naujų paslaugų kūri-
mo bei teikimo galimybės, taip pat techni-
niu ir finansiniu požiūriu įvertintos įmonės 
plėtros perspektyvos, išanalizuota IT pas-
laugų rinką, jos dalyvių ir konkrečių IT pas-
laugų poreikis, įvertintas įmonės teikiamų 
paslaugų aktualumas ir pateikti paslaugų 
teikimo tobulinimo sprendimai, be to, buvo 
pateiktas galimų teikti įmonės paslaugų 
sąrašas ir apžvelgtos įmonės plėtros gali-
mybės. 2014

 _ „Inovatyvi šviesolaidinio tinklo diegimo 
kontrolės sistema“ (vadovė – R. Jankūnie-
nė). MITA. 

 Techninė galimybių studija suformuos nuo-
tolinės kontrolės sistemos reikalavimus 
identifikuojant įvairių tinklo diegimo etapų 
kontrolės parametrus. Numatomos kon-
trolės sistemos funkcijos: įvertinama skir-
tingų projektų diegimo specifika, jų etapų 
įgyvendinimo trukmė, reikalingos me-
džiagos ir kiekiai; pagal skirtingų projektų 
diegimo informaciją išvedami apibendrin-
ti darbų atlikimo specifinėmis sąlygomis 
įkainiai; sandėlio išteklių kontrolei vykdyti 
sudaromas sunaudotų medžiagų žiniaraš-
tis. 2014–2015

 _ „Inovatyvi transporto priemonių parko eks-
ploatacijos priežiūros sistema“ (vadovė –  
R. Jankūnienė). MITA.

 Techninėje galimybių studijoje nustatomi 
transporto priemonių priežiūros sistemos 
reikalavimai ir kriterijai, leidžiantys įvertinti 
automobilio techninę būklę.  Windows ope-
racinės sistemos kompiuteriams sukurta 
programinė įranga leidžia gauti įvairią re-
aliojo laiko ir pagalbinę informaciją apie 
transporto priemonės eksploatacinę situa-
ciją, įvedus tik transporto priemonės vals-
tybinį numerį (per sukurtą grafinę vartotojo 
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sąsają (Web)): techninio paso duomenys; 
duomenys apie automobilio judėjimą (judė-
jimo greitį, jo buvimo vietą, judėjimo istori-
ją); eksploatacinių medžiagų ar atsarginių 
dalių keitimo būtinybė; perspėjimo funkci-
jos apie būtinus techninės eksploatacijos 
darbus; įvairios ataskaitos apie judėjimo 
maršrutą ir greitį, atliktus techninės eks-
ploatacijos darbus. 2014–2015

 _ „Kapsulinės endoskopijos vaizdų apdoroji-
mo metodika plonojo žarnyno diagnostikai 
atlikti“ (vadovas – A. Kopustinskas). MITA, 
Inovaciniai čekiai. 2014

 _ „Koordinačių nustatymo sistemų, naudo-
jamų patalpose, galimybių studija“ (vado-
vas – L. Svilainis). MITA, Inovaciniai čekiai. 
2014–2015 

 _ „LED teritorijos apšvietimo šviestuvų pro-
jektavimas ir testavimas“ (vadovas – V. 
Dumbrava). MITA, Inovaciniai čekiai. 2014

 _ „Mikroprocesorinio valdiklio, veikiančio TE-
TRA SMRRS tinkle, prototipo sukūrimas“ 
(vadovas – V. Grimaila). MITA, Inovaciniai 
čekiai. Tokią kritinę infrastruktūrą valdyti 
būtų patikimiau per TETRA SMRRS tinklą 
dėl tinklo atsparumo galimiems sutriki-
mams ir dėl kokybinių TERA tinklo savybių. 
Tai  sukurs papildomą pridėtinę vertę vals-
tybiniam SMRRS TETRA tinklui. 2014

 _ „Nuotolinio valdymo pultelio ir grupės iš-
maniųjų elektros tinklo lizdų sistemos pro-
totipas“ (vadovas – Ž. Nakutis). MITA, Inova-
ciniai čekiai. 2014

 _ „Ralio teisėjo videoinformacinės sistemos 
maketo sukūrimas“ (vadovas – L. Svilainis). 
MITA, Inovaciniai čekiai. Projekto tikslas – 
sukurti ralio varžybų teisėjo videoinforma-
cinės sistemos maketą. 2014–2015

 _ „Techninė galimybių studija dėl taikomo-
sios programos bendram EU-Alert pas-
laugų aktyvinimui išmaniuosiuose telefo-

nuose sukūrimo“ (vadovas – V. Grimaila). 
MITA, Inovaciniai čekiai. Atlikus techninių 
taikomosios programos sukūrimo sąlygų 
studiją, taikomųjų programų sektoriuje vei-
kiančioms įmonėms bus suteikta galimybė 
sukurti vartotojams draugišką taikomąją 
programą, kuri išmaniųjų telefonų vartoto-
jams pagelbės paprastai ir teisingai atlikti 
perspėjimo žinučių priėmimo nuostatas 
išmaniajame telefone ir būti laiku ir nemo-
kamai informuotiems apie susidariusias 
grėsmingas situacijas gyventojų sveikatai 
ir turtui. 2014

 _ „Virtualusis buhalteris“ (vadovas – T. Prosce-
vičius). MITA, Inovaciniai čekiai. UAB „Finan-
sų valdymo agentūra“ techninė galimybių 
studija. Projekto tikslas – parengti techninę 
virtualiojo buhalterio galimybių studiją, išna-
grinėti buhalterinių paslaugų rinką įvertinant 
galimybes ir įvedant virtualiojo buhalterio 
paslaugą. Studijoje pateikta visa virtualio-
jo buhalterio koncepcija, sudarytas saugus 
duomenų perdavimo modelis. 2014

 _ „Žmogaus biologinio amžiaus nustatymo 
įrenginio duomenų valdymo sistemos kū-
rimas“ (vadovas – V. Markevičius). MITA, 
Inovaciniai čekiai. 2014

 _ „Žūklės komponento styginio pavadėlio 
tvarumo įvertinimas baigtinių elementų 
metodu“ (vadovas – G. Činčikas). MITA. Pro-
jekto uždavinys yra dviejų dedamųjų: esa-
mo komponento analizės baigtinių elemen-
tų metodu ir korekcinio pasiūlymo trimis 
skirtingais jėgų panaudojimo atvejais. 2014

 _ „Fazių darbo parametrų valdymo realiuoju 
laiku galimybių ir priemonių analizė“ (va-
dovas – K. Juočiūnas). Ūkiskaitinė sutartis. 
Buvo atlikta režimo parametrų valdymo re-
aliuoju laiku analizė, ištirtos elektros tinklo 
režimų valdymo ir kontrolės priemonės, 
nustatytos ribinės režimų charakteristikos. 
2013–2014
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 _ „Žinių apie įvairių tipų sandėlius ir juose 
vykstantį dujų srautų judėjimą gavimas, 
metodų, leidžiančių identifikuoti optima-
liausius mėginių ėmimo taškus, tyrimas“ 
(vadovas – D. Gailius). Ūkiskaitinė sutartis. 
Buvo pradėtas tirti dujų išsiskyrimas įvai-
raus užterštumo grūduose, sudaryti tem-
peratūros ir dujų sklaidos modeliai, pareng-
ta reikiama matavimo įranga. 2013–2014

4  Parengtos paraiškos

 _ Automatizuotos, pusiau uždaros grandi-
nės klinikinių sprendimų priėmimo siste-
mos paciento virtualizavimas, MIP-15325,  
V. Markevičius

 _ Efektyvių signalų technologijų taikymas 
ultragarsiniuose polimerinių ir kompo-
zicinių medžiagų tyrimuose, MIP-15472,  
99995 EUR, L. Svilainis 

 _ COST OSMOSI (Operational Smart MOnito-
ring System for lattIce steel towers of Eu-
ropean Transmission networks ), koordina-
torius – L. Svilainis

 _ IEEE I&M society graduate fellowship 
award, A. Aleksandrovui 9840 USD, 2014 – 
vadovas L. Svilainis 

 _ LMT parama užsienio dėstytojų paskaitoms 
skaityti Lietuvos institucijose, VIZ-SEM-271, 
4590 LTL, koordinatorius V. Dumbrava

 _ LMT parama užsienio tyrėjų vizitams vyk-
dyti mokslinius tyrimus Lietuvos instituci-
jose, VIZ-TYR-080, 15080,2 LTL, koordina-
torius L. Svilainis

 _ LMT parama užsienio tyrėjų vizitams vyk-
dyti mokslinius tyrimus Lietuvos instituci-
jose, VIZ-TYR-103, 15400 LTL,  koordinato-
rius L. Svilainis

 _ LMT parama užsienio tyrėjų vizitams vyk-
dyti mokslinius tyrimus Lietuvos instituci-
jose, VIZ-TYR-121, 8820 LTL, koordinato-
rius L. Svilainis

 _ LMT parama studentų moksliniams tyri-
mams „Inercinės navigacijos daviklio pa-
naudojimas pozicionavimo sistemos dina-
mikos tyrimui“, 1560 LTL stipendija + 1875 
LTL lėšos institucijai, vadovas L. Svilainis

 _ MITA, Inovaciniai čekiai, 19360,00 LTL, va-
dovas L. Svilainis

 _ MITA, Inovaciniai čekiai, Informacinės įmo-
nės veiklos ir dokumentų valdymo siste-
mos sukūrimas, vadovas doc. V. Knyva

 _ MITA, Inovaciniai čekiai, Bevelių jutiklių 
tinklo informacijos surinkimo ir kaupimo 
įtaiso prototipo sukūrimas, vadovas prof.  
V. Markevičius

 _ MITA, Inovaciniai čekiai,  Infuzijos siurblio 
lašų jutiklio sukūrimo galimybių studija ir 
lašų jutiklio maketas, vadovas prof. V. Mar-
kevičius

 _ MITA, Inovaciniai čekiai, Grunto stiprio ir 
spūdumo parametrų nustatymo automati-
zuotos sistemos prototipo sukūrimas, va-
dovas  prof. V. Markevičius

 _ MITA, Inovaciniai čekiai, Įtaiso, skirto meta-
linio kordo išėmimo iš padangos efektyvu-
mui padidinti, maketo sukūrimas, vadovas 
prof. V. Markevičius

 _ MITA, Inovaciniai čekiai, Vagono stebėse-
nos sistemos programinės įrangos prototi-
po sukūrimas, vadovas prof. V. Markevičius

 _ MITA, Inovaciniai čekiai, Kampu orientuoto 
automobilio detektavimo jutiklio sukūrimo 
galimybių studija ir jutiklio maketo sukūri-
mas, vadovas  prof. V. Markevičius

 _ MITA, Inovaciniai čekiai, Žmogaus biologi-
nio amžiaus matavimo sistemos duomenų 
surinkimo posistemio prototipo sukūrimas, 
vadovas  prof. V. Markevičius

 _ MITA, Inovaciniai čekiai, Žūklės komponen-
to styginio pavadėlio tamprumo esant  skir-
tingiems įtempiams įvertinimas naudojant 
BEM, vadovas  doc. G. Činčikas
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 _ MITA, Inovaciniai čekiai, Vaizdinės medžia-
gos susiejimo su geolokacinėmis koordi-
natėmis per mobilius įrenginius galimybių 
tyrimas, vadovas  doc. G. Činčikas

 _ MITA, Inovaciniai čekiai, Dyzelinio kuro ly-
gio matavimo principų tyrimas ir matuoklio 
maketo sukūrimas, vadovas prof. V. Marke-
vičius

 _ MITA, Inovaciniai čekiai, Variklių valdiklio 
prototipo sukūrimas, vadovas doc. G. Čin-
čikas

 _ MITA, Inovaciniai čekiai, Ikimokyklinių įs-
taigų vaikų registracijos ir eilių sudarymo 
programos realiuoju laiku veikiančio sau-
gumo modulio sukūrimas, vadovas doc.  
G. Činčikas

 _ MITA, Inovaciniai čekiai, Buhalterinės aps-
kaitos sistemos nuotolinio valdymo modu-
lio prototipo sukūrimas, vadovas  doc. G. 
Činčikas

 _ LMT parama studentų moksliniams tyri-
mams „Ultragarsinio keitiklio koordinačių 
nustatymo sistemos tyrimas“, 1560 LTL sti-
pendija + 1875 LTL lėšos institucijai, vado-
vas A. Chaziachmetovas, negauta

 _ MITA parama ūkio subjektų MTEP užsa-
kymams skatinti už sutartį V8758 su UAB 
„Selteka“, 3153,96 EUR, vadovas L. Svilainis

 _ Belaidė asmens buvimo vietos ir judėjimo 
trajektorijos paieška dideliuose viešojo 
naudojimo pastatuose, MIP-15048, L. Nar-
butaitė

 _ NFC technologijos saugos tyrimas, MIP-
15050, S. Japertas

 _ QoS ir QoE įvertinimo sistemos judriojo 
ryšio tinklams sukūrimas ir tyrimas, MIP-
15340, P. Tervydis

 _ Santykinės entropijos ir optimalaus valdy-
mo poveikio tyrimas nepusiausvirosiose 
sistemose, MIP-15018, R. Urniežius

 _ Išmaniojo eksperimentinio mikrotinklo su-
kūrimas ir tyrimas, MIP-15400, V. Adoma-
vičius

 _ Mokslininkų grupių projektas LMT „Liu-
minescuojančių tekstilės medžiagų pritai-
komumo tyrimas“, MIP-15060, vadovė M. 
Jucienė, paraiškos bendraautoris doc. dr. K. 
Otas. 

 _ Nauji kalbos signalo analizės metodai Par-
kinsono ligai identifikuoti, MIP-15096, A. 
Verikas

 _ Efektyviai taupančių energiją vainikinio iš-
lydžio technologijų vystymas, MIP-15114, J. 
A.Virbalis

1  Publikacijos

*publikacijų sąrašas pateikiamas priede (459 psl.)

Kategorija Publikacijų 
Padalinio autorių 

indėlis 

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų:

ISI Web of Science su cituojamumo rodikliu 40 26,397 

ISI Web of Science be cituojamumo rodiklio 3 2,813 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings  7 5,450 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines 
duomenų bazes  

17 12,717 

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose  45 32,990 

mokslo pasiekimai
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2  Padalinio rengti moksliniai seminarai ir 
konferencijos

 _ 2014 m. liepos 17 d. Voriko universiteto 
profesorius Steve’as Dixonas vedė semi-
narą doktorantams „EMAT transducers 
design and application in ultrasonic mea-
surements“. Seminaro trukmė ~2 h. Buvo 
pristatomi EMAT keitikliai ir jų taikymo 
ypatumai.

 _ Tarptautinė konferencija „Elektros ir valdy-
mo technologijos ECT-2014“

 _ Tarptautinė konferencija „Electronics 2014“

 _ Studentų mokslinė konferencija „Teleko-
munikacijos ir elektronika 2014“

3  Mokslo rezultatų pristatymas tarptauti-
niu mastu pripažintose mokslinėse kon-
ferencijose ir parodose

 _ D. Liaukonis, A. Aleksandrovas, L. Svilai-
nis. Epoxy cure monitoring using ultra-
sonic spread spectrum binary signals // 
2014 IEEE 2nd Workshop on Advances in 
Information, Electronic and Electrical En-
gineering (AIEEE), November 28–29, 2014, 
Vilnius, Lithuania. Piscataway, NJ : IEEE, 
2014. 

 _ A. Rodríguez,  A. Salazar, L. Vergara, L. Svi-
lainis, D. Kybartas,  D. Liaukonis. Studies on 
frequency selective iterative deconvolution 
algorithms applied to concrete imaging and 
characterization // 2014 IEEE internatio-
nal ultrasonics symposium, September 36, 
2014, Chicago, Illinois, USA.

 _ L. Svilainis, K. Lukoševičiūtė, A. Aleksan-
drovas. Time of flight estimation of sparse 
ultrasonic reflections using reiterative de-
convolution technique // ACOMEN 2014 : 
book of abstracts of the 6th international 
conference on Advanced computational 
methods in engineering, 2328 June 2014 / 
edited by Rob H. De Staelen and Marián Slo-
dička Ghent University June 6, 2014, Ghent.

 _ L. Svilainis, A. Rodríguez, V. Dumbrava, K. 
Lukoševičiūtė, A. Aleksandrovas, D. Liau-
konis. Application of arbitrary position 
and width pulse train signals in ultrasonic 
imaging // ECNDT 2014 proceedings: 11th 
European conference on nondestructive 
testing, October 610, 2014, Prague, Czech 
Republic.

 _ L. Svilainis, A. Rodríguez, V. Eidukynas, A. 
Aleksandrovas. Comparison of conventi-
onal and spread spectrum signals appli-
cation in thin PCB imaging // ECNDT 2014 
proceedings: 11th European conference on 
nondestructive testing, October 610, 2014, 
Prague, Czech Republic.

 _ R. Simutis,  V. Galvanauskas,  D. Levišaus-
kas,  J. Repšytė.  Bioprocess optimization 
based on relevance vector regression mo-
dels and evolutionary programming tech-
nique. ICABBBE 2014 : XII International 
Conference on Agricultural, Biotechnology, 
Biological and Biosystems Engineering, 
Amsterdam, May 15–16, 2014.

 _ R. Simutis, V. Galvanauskas, D. Levisaus-
kas, J. Repsyte, V. Grincas.  State Estima-
tion of a Biotechnological Process Using 
Extended Kalman Filter and Particle Filter. 
CMB 2014 : XII International Conference on 
Microbiology and Biotechnology, Singapo-
re, September 11–12, 2014.

 _ Ž. Pabarškaitė,  R. Simutis,  B. Bursteinas,  
A. Raudys.  Intraday futures price series 
smoothing.  European Conference on Data 
Mining 2014 and International Conferences 
Intelligent Systems and Agents 2014 and 
Theory and Practice in Modern Computing 
2014, 15–17 July, Lisbon, Portugal.

 _ 20th international scientific-practical con-
ference „Human and Nature Safety 2014“.  
Aleksandras Stulginskis University, Vytau-
tas Magnus University, Klaipeda University, 
Lithuanian Academy of Sciences.  Kaunas, 
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Akademija, 2014 05 07–09. Pranešimas 
„Bioremediation of used sleepers using 
various fungus species and their consor-
tiums“. Autoriai:  N. Tiso, V. Snieškienė, 
A. Stankevičienė, J. Mikašauskaitė, D. Le-
višauskas, V. Kaškonienė, T. Makaravičius, 
O. Ragažinskienė, A. Maruška.

 _ V. Raudonis. Gesture sign language reco-
gnition method using Artificial Neural ne-
twork, as a translator tool of deaf people // 
Electrical and Control Technologies 2014.

 _ V. Raudonis. Automatic detection and trac-
king of embryo development // Biomedical 
Engineering 2014.

 _ 18th International Conference Electronics 
2014. June 16–18, 2014, Palanga, Lithua-
nia. Presentation: „Method for Recogniti-
on of the Physical Activity of Human being 
using a Wearable Accelerometer“. R. Adaš-
kevičius.

 _ 18th International Conference Biomedical 
Engineering 2014. November 27–28, Kau-
nas, Lithuania. Presentation: „Application 
of thermal imaging for early diagnostic of 
maxillofacial pathology“. R. Adaškevičius.

 _ 18th International Conference ELECTRO-
NICS 2014, June 16–18, 2014, Palanga, 
Lithuania. Presentation: „Physiological pa-
rameters monitoring system for occupatio-
nal safety“. R. Lukocius, M. Vaitkunas, J. A. 
Virbalis, A. Dosinas, A. Vegys.

 _ 18th International Conference ELECTRO-
NICS 2014, June 16–18, 2014, Palanga, Li-
thuania. Presentation: „Physiological para-
meters monitoring system for occupational 
safety“.  Presentation: „Numerical analysis 
of electric field in three- electrode corona 
system containing ionized and non-ionized 
areas“. R. Barčiauskas, P. Marčiulionis, S. 
Žebrauskas.

 _ The International Conference „Electrical 
and Control Technologies ECT-2014“. Pre-
sentation: „Investigation of dangerous zo-

nes near high voltage instalations“. R. Del-
tuva, P. Marčiulionis, G. Nedzinskaitė, J. A. 
Virbalis.

 _ The International Conference „Electrical 
and Control Technologies ECT-2014“. Pre-
sentation: „Drying of powdery building ma-
terials in the corona field“. I. Andrijauskas, 
P. Marčiulionis, S. Žebrauskas.

 _ V. Leškevičienė, D. Nizevičienė, N. Kybar-
tienė, Z. Valančius. Investigation of anhydri-
te cement from reagent gypsum and phos-
phogypsum // Proceedings of the BaltSilica 
2014, Poznan, Poland, 1–3 June, 2014.

 _ R. Vidrinskas, L. Jakevičius, D. Vaičiukynie-
nė, D. Nizevičienė, V. Vaitkevičius. Damping 
of acoustic radiation in composite cons-
truction materials // Radiation interaction 
with materials: fundamentals and appli-
cations 2014 : 5th international conference, 
Kaunas, Lithuania, May 12–15, 2014.

 _ V. Markevičius, D. Navikas, A. Valinevičius, 
D. Andriukaitis. Analysis of the patient‘s ar-
terial blood pressure measurement // 20th 
IMEKO TC-4 International Symposium ; 
18th IMEKO TC-4 International Workshop 
on ADC and DAC Modelling and Testing, Be-
nevento, Italy. 

 _ 18th International Conference ELECTRONI-
CS 2014, June 16–18, 2014, Palanga, Lithu-
ania. Presentation: „Research of Machine 
Assisted Drug Infusion User Interface“. N. 
Dubauskiene, V. Markevicius, G. Gelzinis, D. 
Navikas, D. Andriukaitis, A. Valinevicius.

 _ 18th International Conference ELECTRONI-
CS 2014, June 16-18, 2014, Palanga, Lithu-
ania. Presentation: „Analysis of Magnetic 
Field Disturbance Curve for Vehicle Presen-
ce Detection“. A. Daubaras, M. Zilys, V. Mar-
kevicius, D. Navikas, M. Cepenas.

4  Mokslinės veiklos rezultatų sklaida vi-
suomenei: dalyvavimas radijo ir TV lai-
dose, paskaitų visuomenei skaitymas, 
straipsniai spaudoje ir pan.
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 _ L. Svilainis. Paskaita renginyje „Tyrėjų nak-
tys“, 2014 09

 _ L. Svilainis, D. Liaukonis, A. Aleksandrovas. 
Stendo parengimas ir pristatymas renginy-
je „Erdvėlaivis žemė“, 2014 09

 _ R. Simutis. Paskaita Lietuvos mokslų aka-
demijoje „Šiuolaikinės automatinio valdy-
mo sistemos“, 2014 05

 _ R. Simutis. Paskaita Osakos universite-
te (Japonija) „Pažangios biotechnologinių 
procesų valdymo sistemos“, 2014 12

 _ E. Machova, savaitraštis „Lietuvos sveika-
ta“, straipsnis „Vidas Raudonis: mokslinin-
kas kaip ir menininkas nori būti nevaržo-
mas“, 2014 06

 _ www.15min.lt, straipsnis „Prietaisą neįga-
liesiems sukūręs mokslininkas Vidas Rau-
donis: „Norėjau slėpti jį stalčiuje, nes lietu-
viams tokių daiktų nereikia .“

 _ R. Simutis, D. Levišauskas, V. Galvanaus-
kas. Mokslinių darbų ciklo pristatymas 
visuomenei LMA konferencijų salėje,  
2014 01 21

 _ D. Levišauskas. Paskaita Biotechnologinės 
farmacijos centro „Biotechpharma“ (Vil-
nius) darbuotojams, 2014 12 05

 _ KTU padovanota pažangi įranga mažins 
įmonių investicijas įdarbinant absolventus, 
http://www.statybunaujienos.lt/naujie-
na/KTU-padovanota-pazangi-iranga-ma-
zins-imoniu-investicijas-idarbinant-absol-
ventus/2547 

 _ R. Adaškevičius. Paskaitos „Kompiuterinės 
regos sistemos pramonėje“ Metrologų kva-
lifikacijos tobulinimo kursuose-seminare 
(TMNT520061) 

 _ A. Jonaitis, R. Bikulčius. Pranešimas semi-
nare-diskusijoje „Atsinaujinančius ener-
gijos išteklius naudojančių elektrinių pri-
jungimo prie elektros perdavimo tinklo iki 
2030 m. galimybių studijos pristatymas“, 
Lietuvos mokslų akademija, 2014 09 04 

 _ R. Bikulčius, A. Jonaitis. Straipsnis „Atsi-
naujinančių išteklių elektrinių prijungimo 
iššūkiai“, 1 dalis, Elektros erdvės 3(36), 
2014, p. 7–9.

1  Nacionaliniai ir tarptautiniai apdovano-
jimai, narystė aukšto tarptautinio lygio 
institucijose ir asociacijose

 _ Prof. dr. L. Mažeika, Lietuvos neardomųjų 
bandymų draugijos LNBD narys

 _ Prof. dr. L. Svilainis, Elektros ir elektronikos 
inžinierių instituto IEEE tikrasis narys

 _ Prof. dr. V. Dumbrava, Elektros ir elektroni-
kos inžinierių instituto IEEE narys

 _ Prof. dr. A. Lukoševičius, Tarptautinės ul-
tragarsinės oftalmologijos diagnostikos 
draugijos SIDUO tikrasis narys

 _ Dokt. A. Aleksandrovas, Elektros ir elektro-
nikos inžinierių instituto IEEE narys

 _ Doc. dr. A. Chaziachmetovas, Elektros ir 
elektronikos inžinierių instituto IEEE narys

tyrėjai

 _ Doc. dr. L. Narbutaitė, Europos inžinerinio 
mokymo draugijos SEFI narys

 _ Prof. dr. D. Levišauskas, Lietuvos biotech-
nologų asociacijos LBA narys

 _ Prof. dr. A. Verikas, Elektros ir elektronikos 
inžinierių instituto IEEE, IPRS narys, Eu-
ropos neuroninių tinklų asociacijos ENNS 
narys

 _ Prof. dr. D. Levišauskas, Europos biotech-
nologų federacijos EFB, Vokietijos akade-
minių mainų tarnybos DAAD narys

 _ Prof. dr. A. Valinevičius, Europos elektros ir 
informatikos inžinerijos studijų asociacijos 
EAEEIE, Europos inžinerinio mokymo drau-
gijos SEFI narys



153

K a u n o 
t e c h n o l o g i j o s 
u n i v e r s i t e t a s

E l e k t r o s  i r 
e l e k t r o n i k o s 

f a k u l t e t a s

m o k s l i n i ų 
t y r i m ų 

a t a s k a i t a

2 0 1 4

 _ Prof. dr. A. Lukoševičius, Lietuvos biome-
dicininės inžinerijos draugijos LBID pirmi-
ninkas

 _ Prof. dr. D. Levišauskas, Aleksandro Hum-
boldto draugijos AVH narys

 _ Prof. dr. R. Raišutis, Lietuvos biomedicini-
nės inžinerijos draugijos LBID narys, Elek-
tros ir elektronikos inžinierių instituto IEEE 
tikrasis narys

 _ Prof. dr. R. Adaškevičius, Lietuvos biomedi-
cininės inžinerijos draugijos LBID narys 

 _ Doc. dr. V. Marozas, Elektros ir elektronikos 
inžinierių instituto IEEE narys

 _ Doc. dr. A. Jonaitis, Didelių elektros sistemų 
tarptautinės tarybos CIGRE Lietuvos atsto-
vas

 _ Doc. dr. I. Konstantinavičiūtė, Tarptautinės 
energetikos ekonomikos asociacijos IAEE 
narys

 _ Lekt. D. Putnaitė, Lietuvos ergonomikos 
asociacijos LEA narys

 _ Doc. dr. A. Vegys, Lietuvos ergonomikos 
asociacijos LEA narys

 _ Prof. dr. S. Gudžius, Lietuvos elektros ener-
getikos asociacijos LEEA atstovas

 _ Lekt. dr. R. Urniežius, Elektros ir elektroni-
kos inžinierių instituto IEEE narys

 _ Doc. dr. S. Japertas, Informacijos teorijų ir 
taikymų instituto ITHEA narys

 _ Prof. dr. V. Dumbrava, Lietuvos mokslo 
tarybos LMT ekspertas, Communications,  
Electromagnetics and Medical Applications 
CEMA mokslinio komiteto narys

 _ Prof. dr. S. Gudžius, Computer and Compu-
tational Intelligence ICCCI komiteto narys

 _ Doc. dr. L. Narbutaitė, Communications,  
Electromagnetics and Medical Applications 
CEMA komiteto narys

 _ Prof. dr. L. Svilainis, Intelligent Data Acqui-
sition and Advanced Computing Systems: 

Technology and Applications IDAACS pro-
gramų komiteto narys

 _ Prof. dr. A. Verikas, Computer and Compu-
tational Intelligence ICCCI pirmininko pava-
duotojas, Machine Vision ICMV pirmininkas

 _ Doc. D. Andriukaitis, Ad Hoc Network (El-
sevier) recenzentas; tarptautinės konferen-
cijos BEC 2014 programų komiteto narys, 
mokslo žurnalo MiAG  redakcinės kolegijos 
narys

2  Kvalifikacijos kėlimas tarptautinėse įmo-
nėse ir institucijose

 _ Lekt. dr. T. Deveikis, Stralsundo taikomųjų 
mokslų universitetas, Vokietija

 _ Doc. dr. M. Ažubalis, Klagenfurto Alpen- 
Adria universitetas, Austrija 

 _ Lekt. dr. D. Slušnys, Stiklo paketų įrengimų 
gamykla „Hausmening“, Austrija

 _ Prof. habil. dr. A. Verikas, Halmstado uni-
versitetas, Švedija

 _ Dr. A. Bertašienė, Maltos menų, mokslų 
ir technologijos kolegija (MCAST), Valeta, 
Malta; Zagrebo universitetas, Juodkalnija

 _ Doc. dr. R. Miliūnė, Kaliningrado valstybinis 
technologijos universitetas (KGTU) ir „Me-
gapolis-Centr“, Kaliningradas, Rusija 

 _ Doc. dr. A. Vegys, HITACHI „Nuclear Engine-
ering Intensive Course“, May 15–16,  Octo-
ber 27– 29, 2014

 _ Doc. dr. D. Nizevičienė, seminarai: „Advan-
ced coupling methods in thermal analysis“ 
Netzsch Instrumenty Sp.z.o.o.; „Saugus 
dujų naudojimas laboratorijoje“ A Member 
of the Linde Group;

 _ Lekt. dr. L. Krušinskienė, „AGA“ seminaras 
„Saugus dujų naudojimas laboratorijoje“; 
„Thermo Fisher Scientific“ mokslo renginy-
je „Mokslo dienos‘2014“; KTU seminaras „E. 
studijų priemonės universitete“; UAB „Sch-
neider Electric Lietuva“ forumas „Patikimo 
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tinklo, energijos kaštų valdymo sprendimai 
bei naujienos“; Lietuvos mokslinių biblio-
tekų asociacijos seminaras „Naudojimasis 
elektroniniais mokslo duomenų ištekliais: 
technologijos mokslų šaltiniai“ 

 _ R. Simutis, Osakos universiteto (Japoni-
ja) Bioprocesų sistemų laboratorija, 2014 
11–2014 12 

 _ V. Baranauskas, Universidad Politecnica 
de Cartagena, Ispanija, 2014 05 19–23, 10 
20–24

 _ A. Knyš, Personalo mokymų savaitė, Aris-
totelio universitetas, Salonikai, 2014 10 
13–17 

 _ R. Urniežius, Erasmus+, Rygos technikos 
universitetas, Latvija, 2014 04  05; Valen-
sijos politechnikos universitetas, Ispanija, 
2014 10 05

 _ R. Brūzgienė, Erasmus, Mariboro universi-
teto organizuojami mokymai „5th Erasmus 
Staff Training Week“, Mariboras, Slovėnija

 _ L. Svilainis, Universidad Miguel Hernández 
de Elche, 2014

3  Tyrėjai, atstovaujantys KTU, mokslo ir 
inovacijų politiką kuriančiose bei įgyven-
dinančiose institucijose

 _ Dr. V. Adomavičius, Latvijos mokslo tarybos 
ekspertas

 _ Doc. dr. L. Balaševičius, Studijų kokybės 
vertinimo centro narys

 _ Prof. dr. R. P. Deksnys, Lietuvos energetikos 
instituto tarybos narys

 _ Doc. dr. G. Dervinis, Lietuvos standartiza-
cijos departamento Technikos komiteto 5 
„Elektrotechnika“ narys

 _ Prof. dr. V. Dumbrava, ES 7-osios bendro-
sios programos ekspertas, Gruzijos nacio-
nalinio mokslo fondo ekspertas

 _ Doc. dr. I. Konstantinavičiūtė, Nacionalinio 
klimato kaitos komiteto narė

 _ Prof. dr. L. Mažeika, Neardomųjų bandymų 
kvalifikavimo ekspertų komisijos narys, 
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros 
projektų paraiškų vertinimo ekspertas, Lie-
tuvos mokslo tarybos mokslinių projektų 
paraiškų vertinimo ekspertas

 _ Prof. dr. A. Morkvėnas, Lietuvos pramoni-
ninkų konfederacijos Energetikos komiteto 
narys

 _ Prof. dr. R. Raišutis, Eurostars programos 
ekspertas, Prof. K. Baršausko ultragarso 
mokslo instituto tarybos narys

 _ Prof. dr. R. Simutis, Europos Komisijos, 
Rytų partnerystės tyrimų ir inovacijų srities 
darbo grupės Lietuvos atstovas, Lietuvos 
mokslo tarybos Gamtos ir technikos komi-
teto narys

 _ Prof. dr. L. Svilainis, Eurostars programos 
ekspertas

 _ Doc. dr. A. Vegys, Lietuvos standartizaci-
jos departamento Technikos komiteto LST 
TK 64 „Ergonomika“ pirmininkas, Lietuvos 
pramonininkų konfederacijos Darbų sau-
gos komiteto TK 35 „Darbų sauga“ narys

 _ Prof. dr. A. Verikas, ES 7-osios bendrosios 
programos ekspertas

bendradarbiavimas

Bendradarbiavimas tarptautiniu ir šalies 
mastu su kitomis mokslinių tyrimų grupė-
mis ar institucijomis

 _ 2014 m. liepos 17 d. Voriko universiteto 
profesorius Steve’as Dixonas vedė semina-

rą „EMAT transducers design and applicati-
on in ultrasonic measurements“. Seminaro 
trukmë ~2 h. Buvo pristatomi EMAT keiti-
kliai ir jų taikymo ypatumai. 
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1  Įmonės, su kuriomis buvo bendradar-
biaujama vykdant projektus, rengiant 
paraiškas

 _ „Hitachi“ 

 _ UAB „Terekas“ 

 _ UAB „Elinvision“ 

 _ UAB „Elinta“ 

 _ „Robologics Ltd“

 _ UAB „Robotex“

 _ UAB „Sneaky Box“

 _ UAB „Finansų valdymo agentūra“

 _ MB „Martynas IT“

 _ UAB „RMD Technologies“

 _ UAB „Biotechpharma“

 _ AB „Fobiss“(Olandija)

 _ UAB „Rubedo“

 _ UAB „Equinox Europe“

 _ UAB „A-tech LT“

 _ UAB „Telefonservis“

 _ UAB „NT Service“

 _ UAB „Spaudos vartai“

 _ IĮ „Skaičių Ratas“

 _ UAB „Media Inovacijos“

 _ Arvydo Andrijausko firma

 _ UAB „Statel“

 _ Venspilio skaitmeninis centras

 _ Danijos technikos universitetas, Venspilio 
kolegija

 _ JKU (Austrija), „Ubah“ (JK), „Jetter“ (D), MTT 
(Fin), „Maxsoft“ (Izraelis), „Wapice“ (Fin), 
„Aalto“ (Fin), „Junkarri“ (Fin), „Cnet“ (S)

 _ UAB „Eljunga“

 _ UAB „Granuva“

 _ UAB „Vision DEM4 laboratory“

 _ UAB „Auregis“

 _ UAB „Projektana“

 _ UAB „VV kemperiai“

 _ UAB „Hannu Pro Vilnius“

 _ UAB „Alytaus autoklubo įmonė“

 _ UAB „Rinkos projektai“

 _ UAB „Lokmita“

 _ UAB „Frineta“

 _ UAB „Mundia“

 _ UAB „Selteka“

 _ UAB „Carbolita“ 

 _ UAB „Awaled“

inovacijų pasiekimai

 _ 2014 m. birželio mėn. skaitė paskaitas Šče-
cino Vakarų Pamario techninių mokslų uni-
versiteto docentai K. Okarma ir P. Dworak. 

 _ 2014 m. gruodžio 3–5 d. Talino technikos 
universiteto profesorius Ivo Fridolinas 
skaitė paskaitų ciklą „Biooptikos principai, 
techologijos ir taikymai“. Ciklo trukmė 9 h. 
Vizitą parėmė LMT. Aptartos bendradarbia-
vimo ir bendrų projektų galimybės. 

 _ 2014 m. vasario 13 d. Alberto Rodriguezas 
(Ispanija) pristatė (susitikimo trukmė ~2 h)   

projekto Nr. VIZ-SEM-271 darbus ultragar-
sinės vizualizacijos kryptyje, ieškota ben-
dradarbiavimo sąlyčio taškų. 

 _ Renaldas Urniežius bendradarbiauja su 
prof. Adomu Giffinu (Clarkson University, 
JAV) vykdant mokslinius tyrimus ir lei-
džiant bendras publikacijas.

 _ Bendradarbiaujama su Bialystoko techni-
kos universitetu dėl bendros konferencijos 
EMD2015 rengimo
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doktorantūros studijos

2014 m. studijavusių
doktorantų skaičius

6

35

5

1

2014 m. įstojusių
doktorantų skaičius

2014 m.  baigusių 
studijas doktorantų 
skaičius

2014 m. gynusių 
disertacijas  
doktorantų skaičius

1  2014 m. apgintos disertacijos 

 _ A. Baranauskas. Elektrinių ir energijos kaupimo sistemų valdymo mo-
delis vėjo elektrinių galiai balansuoti (06T). Vadovas – M. Ažubalis 

2  Doktorantai, dirbę projektuose 2014 m.

 _ A. Aleksandrovas, D. Liaukonis: projektai MIP058/12 ir In-smart VP1-
3.1-ŠMM-10-V-02-012, vadovas – L. Svilainis

 _ T. Bakšys. „Multifunkcinių e-paslaugų NFC mobiliems telefonams sis-
temos sukūrimas“, vadovas – S. Japertas

 _ T. Bakšys, „Naujos kartos audiovizualinio turinio perdavimo sistema“, 
vadovas – S. Japertas

 _ M. Čepėnas, „Saugus nuotolinis infuzijos valdymas“, vadovas – prof. V. 
Markevičius

 _ N. Dubauskienė, „Saugus nuotolinis infuzijos valdymas“, vadovas – 
prof. V. Markevičius

 _ T. Lengvenis, projektas „QUADRIBOT“, projekto vadovas – R. Simutis

 _ J. Gelšvartas, projektas „QUADRIBOT“, projekto vadovas – R. Simutis

 _ V. Grincas, MIP projektas „BIOVAL“, projekto vadovas – R. Simutis

 _ J. Minelga, BAS, vadovas – A. Verikas

 _ „AUT Solutions“ (JAV)

 _ Universidad Miguel Hernández de Elche UMH (Ispanija), Spanish Nati-
onal Research Council CSIC (Ispanija), University of Warwick (JK), Uni-
versity of Perugia (Italija)

 _ UAB „Frineta“

 _ UAB „Saulara“

2  Strateginės partnerystės 

 _ Bendradarbiavimo sutartis su AB „Biotechpharma“

 _ UAB „Bitė“

 _ UAB „Fima“

 _ Multitel ASBL

 _ BrainIT (www.brain-it.eu), Glazgas

 _ Track TBI (JAV)

 _ CENTER-TBI (ES)

 _ Vilniaus Gedimino technikos universitetas ir Bialystoko technikos uni-
versitetas (EMD konferencijų organizavimas)
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mokslo infrastruktūra

1  Unikali 2014 m. įsigyta tyrimų įranga

 _ Skleistojo spektro ultragarsinių signalų 
surinkimo sistema. Leidžia atlikti ultra-
garsinius eksperimentus vandenyje ir ore 
naudojant binarinius skleistojo spektro si-
gnalus. Naudojama ultragarsinių eksperi-
mentų duomenims surinkti ir vizualizuoti.

 _ Aukštųjų dažnių diapazono antenų ir įran-
gos prototipų gamybos įranga – univer-
saliosios spausdintinių plokščių prototipų 
kompiuterinio valdymo gręžimo-frezavimo 
staklės su priedais. Naudojama operaty-
viam elektronikos sistemų projektavimui ir 
gamybai.

2  Iš išorės 2014 m. gauta parama moksli-
nių tyrimų infrastruktūros plėtrai

 _ Projektas „Su mechatronika susijusių 
mokslo ir studijų sričių plėtojimas“ (projek-
to kodas VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-008)

 _ UAB „Fima“. „Extreme“ komutatoriai ir 
WLAN prieigos įranga telekomunikacinių 
tinklų tyrimams atlikti.

 _ AŽD Praha ir UAB „Fima“ stoties blokavimo 
įrangos ESA11-LG simuliacinė įranga

 _ Įgyvendinamas projektas „KTU Elektros 
ir valdymo inžinerijos, Telekomunikaci-
jų ir elektronikos ir Informatikos fakulte-
tų reorganizacija, siekiant gerinti studijų 
kokybę“ (paraiškos kodas VP3-2.2-ŠMM-
18-V-02-004). 12 500 000,00 Lt pagal 2007–
2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų 
kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švie-
timo ir socialinė infrastruktūra „ VP3-2.2-
ŠMM-18-V priemonę „Universitetų infras-
truktūros plėtra“

 _ Moksliniams tyrimams viešinti ir pristatyti 
(konferencijai „Elektronika“) gauta parama 
iš TEO LT, AB pagal sutartį Nr.2014/LPR-46

 _ Tarptautinei konferencijai „Elektronika“ or-
ganizuoti gauta parama iš LMT pagal sutar-
tį Nr.MOR-030/2014

3  Siūlomos mokslinės paslaugos

 _ Šviesolaidinių prieigos tinklų funkcionavi-
mo ir eksploatacijos optimizavimo tyrimai. 
Duomenų bazių, skirtų šviesolaidiniams 
tinklams projektuoti ir įdiegti, sukūrimas 

 _ Šviesolaidinių tinklų išteklių paskirstymo, 
planavimo ir diegimo kontrolės metodai 
šviesolaidinio ryšio prieigos tinklų eksplo-
atacijai optimizuoti

 _ Kontrolės sistemos, skirtos betranšėjam 
optinių kabelių klojimui, sukūrimas

 _ Inovatyvus optinių išteklių paskirstymas 
ryšio plačiajuostiškumui užtikrinti hibridi-
nėje (optinėje ir bevielėje) prieigoje

 _ Tinklų ir sistemų (telekomunikacinių , in-
formacinių, energetinių, transporto) patiki-
mumo ir saugos tyrimas ir auditas

 _ Sudėtingų sistemų modeliavimas, optimi-
zavimas ir valdymas

 _ Soft jutiklių kūrimas

 _ Nepertraukiamų technologinių procesų 
(cheminių, biocheminių, maisto pramonės, 
energetikos ir kt.) optimizavimas ir auto-
matinis valdymas

 _ Technologinių procesų optimizavimo ir 
efektyvaus valdymo galimybių studijos

 _ Technologinių procesų  analizė, priežiū-
ra, techninio audito ir mokslinių tyrimų 
paslaugos
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 _ Elektromagnetinio lauko teorinis ir eksperi-
mentinis tyrimas nustatant pavojingas dar-
buotojams ir aparatūrai vietas,  elektrinio 
ir magnetinio lauko ekranų projektavimas, 
įmonių galimybių naudoti įvairias elektro-
magnetinio lauko technologijas studija

 _  Dirbančio žmogaus fiziologinių ir jo aplin-
kos fizinių parametrų stebėsenos sistemų 
kūrimas, tobulinimas ir konsultacijos

 _ Fotometriniai tyrimai,  apšvietimo siste-
mų kūrimas ir įdiegimas, plazmos išlydžio 
įrenginių modeliavimas 

 _ Kvalifikuotas robotų navigacijos problemų 
sprendimas ir konsultacijos

 _ Ekonomiškų vainikinio išlydžio įtaisų pro-
jektavimas ir įdiegimas 

 _ Elektromagnetinių skysčio srauto ir šilu-
mos kiekio matavimo prietaisų kūrimas, 
tobulinimas ir  konsultacijos

 _ Šiuolaikinių apšviesti skirtų didelės galios 
šviesos diodų ir jų maitinimo šaltinių efek-
tyvumo didinimas 

 _ Didelės galios šviesos diodų efektyvių mai-
tinimo šaltinių ir jų valdymo metodų kūri-
mas 

 _ Vėjo ir saulės generuojamų elektros galių 
sujungimo į bendrą sistemą principų tyri-
mas, sprendimų ir rekomendacijų kūrimas 
siekiant maksimalaus energetinio efekty-
vumo 

 _ Atsinaujinančios energijos šaltinių (vėjo, 
vandens, biodujų ir pan.) varomų elektros 
generatorių charakteristikų tyrimas, tyrimo 
metodologijos sukūrimas ir efektyvumo 
kriterijų nustatymas 

 _ Nedidelės galios saulės ir vėjo jėgainių su-
jungimo į bendrą lokalią sistemą galimybių 
studija 

 _ Energetikos sektoriaus plėtros modeliavi-
mas ir planavimas 

 _ Energijos apskaita 

 _ Energijos poreikių ir apkrovos prognoza- 
vimas 

 _ Elektros sistemų režimų tyrimai, reaktyvio-
sios galios valdymas, nuostolių mažinimas 

 _ Elektros sistemų darbo režimų optimizavi-
mas 

 _ Elektros energijos kokybės tyrimai ir  
matavimai

 _ Atsinaujinantys energijos ištekliai ir pa-
skirstytoji generacija, atsinaujinančių 
energijos šaltinių integravimas į elektros  
sistemą 

 _ Viršįtampiai, viršįtampių registravimas, vir-
šįtampių skaičiavimo metodai, viršįtampių 
ribotuvai 

 _ Daliniai išlydžiai, dalinių išlydžių kontrolės 
priemonės ir metodai, izoliacijos būklės 
kontrolė 

 _ Galios transformatorių būklės prognozė, 
resursas, izoliacijos bandymas ir bandymo 
metodai 

 _ Mikroprocesorinė technika, elektroma-
gnetinių procesų registravimo ir analizės 
prietaisai, ryšys skaitmeninėmis elektros 
linijomis 

 _ Elektros linijų gedimų nustatymas

 _ Elektros energetikos sistemų modeliavi-
mas 

 _ Elektros sistemų trumpųjų jungimų skai-
čiavimas 

 _ Elektros energetikos sistemų stabilumo ir 
dinamikos tyrimas, elektromechaninių per-
einamųjų procesų skaičiavimas 

 _ Apkrovų darbo režimai ir stabilumo sąlygos 

 _ Elektros sistemų patikimumo gerinimas 

 _ Elektros sistemų režimų automatinis val-
dymas 
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 _ Elektros sistemų apsauga 

 _ Generavimo agregatų ir apkrovų eksperi-
mentinis tyrimas ir matematinių modelių 
identifikavimas

 _ Simetriniai ir nesimetriniai elektromecha-
niniai keitikliai ir jų matematiniai modeliai 

 _ Keitiklių elektromagnetinių procesų tyrimas 

 _ Keitiklių parametrų nustatymas, savybių 
tyrimas, kokybės kontrolė ir diagnostika



Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas 

Dekanas – prof. dr. Eduardas Bareiša

Tel. (8 37) 30 03 51

Faks. (8 37) 30 03 52 

El. p. dekif@adm.ktu.lt

ktu.edu/lt/informatikos-fakultetas

Informacijos sistemų katedra 
Vedėja – doc. dr. Rita Butkienė

Kompiuterių katedra
Vedėjas – prof. dr. Algimantas 
Venčkauskas

Multimedijos inžinerijos katedra 
Vedėjas – doc. dr. Armantas Ostreika

Programų inžinerijos katedra
Vedėjas – doc. dr. Tomas Blažauskas

Taikomosios informatikos katedra 
Vedėjas – prof. habil. dr. Rimantas 
Barauskas

Informacinių sistemų 
projektavimo technologijų centras
Direktorius – prof. dr. Rimantas 
Butleris

Realaus laiko kompiuterių 
sistemų centras
Direktorius – prof. dr. Egidijus 
Kazanavičius
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Padalinio mokslinės veiklos kryptys siejasi su pri-
oritetine Universiteto mokslo kryptimi „Išmanios 
aplinkos ir informacinės technologijos“.

Fakulteto MTEP veiklos tikslai ir uždaviniai:

1  Integracija į „Santakos“ slėnį ir jungtinių tyri-
mų programų ir projektų vykdymas užtikrinant 
mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą ir komerci-
nimą nacionaliniu ir tarptautiniu mastu (ben-
dradarbiavimas su strateginiais partneriais, 
MTEP projektų rengimas, pradedančiosios 
įmonės (start-up) ir mokslinės produkcijos ko-
kybės didinimas).

2  Fakulteto reorganizacija siekiant efektyvesnio 
infrastruktūros ir mokslinio potencialo panau-
dojimo (nenaudojamų patalpų atsisakymas, 
mokslo grupių stambinimas).

Sąsaja su einamųjų metų padalinio mokslinės 
veiklos planais:

 _ Palaikyti ryšius su tarptautiniu mastu pripažin-
tomis užsienio mokslo leidyklomis. 

 _ Konferencijos „ICIST’2014“ medžiaga, išspaus-
dinta prestižinėje SPRINGER leidykloje. 

 _ Skatinti mokslininkus publikuotis prestižiniuo-
se užsienio žurnaluose ir užsienio leidyklų lei-
džiamuose straipsnių rinkiniuose (knygų sky-
riuose). 

 _ Rengti ir teikti naujas H2020 projektų paraiškas.

 _ Pritraukti jaunus mokslininkus prie projektinių 
veiklų, kad perimtų patirtį ir ateityje taptų pro-
jektų vadovais.

 _ Mokslo centrus perkelti į „Santakos“ slėnį. 

 _ Paskatinti mokslo lyderius dalyvauti Lietuvos 
ir užsienio mokslo konkursuose, teikti paraiš-
kas finansams gauti. 1,57 

2,84

75,65 

80,06

6,39

Užsakomieji MTEP 
darbai (%)5,09

Tarptautinės mokslo 
programos  (%) 8,46

Universiteto mokslo 
fondas  (%)

Lietuvos 
mokslo taryba

Mokslo, inovacijų ir  
technologijų agentūra

Kitos valstybinės 
institucijos

Nacionaliniai projektai  (%)

Nacional iniai projektai 
(80,06%), iš jų:

mokslinių tyrimų 
finansavimas
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mokslinių tyrimų tematika

Išmaniosios aplinkos daiktų integracijos metodikos ir technologijos  
sukūrimas 
Tyrėjai: prof. A. Venčkauskas, prof. V. Štuikys, doc. E. Toldinas, dokt. N. Jusas,  
dokt. A. Michalkovič.

Semantika ir žiniomis grindžiama informacinių sistemų inžinerijas 
Tyrėjai: prof. R. Butleris, prof. L. Nemuraitė, prof. B. Paradauskas, doc. R. Butkienė,  
doc. T. Skersys, doc. K. Kapočius, doc. L. Čeponienė, dr. E. Vyšniauskas, dr. L. Ablonskis, 
dr. E. Pakalnickas, dr. L. Motiejūnas, dr. G. Mikulėnas, dr. I. Lagzdinytė, dokt. G. Bernotai-
tytė, E. Mickevičiūtė, A. Šukys, A. Laurikaitis, E. Šinkevičius, A. Morkevičius, A. Armonas, 
S. Pavalkis, V. Kontrimas, J. Karpovič, E. Pakalnickienė, V. Uzdanavičiūtė, T. Žobakas,  
K. Smilgytė.

Multimodalinių sąsajų tyrimai 
Tyrėjai: doc. R. Maskeliūnas, doc. K. Ratkevičius, dokt. G. Bartišiūtė.

Vykdytas projektas: „Daiktų ir paslaugų in-
terneto technologijų ir jų infrastruktūros iš-
maniosioms aplinkoms tyrimai bei kūrimas“.

Pasiūlytas daiktų interneto įrenginių integra-
cijos metodas, leidžiantis išspręsti pagrindi-
nes „daiktų interneto“ problemas: užtikrinti 
efektyvius duomenų mainus tarp globalaus 
masto heterogeninių tinklo elementų-daiktų; 
užtikrinti efektyvią duomenų integraciją ir pa-
tikimumą esant dinamiškai aplinkai. Sukurta 

Vykdytas projektas: „ICT Action COST IC1002 
Multilingual and multifaceted interactive infor-
mation access (MUMIA)“.

Tirtos asistuojančiosios technologijos, kurios 
plačiai taikomos žmonėms su didelio laipsnio 
judėjimo negalia. Nagrinėti dirbtinių objektų 
atpažinimo identifikavimo ir sekimo naudo-
jant vaizdo kameras kompleksiškoje aplin-
koje, kai objektas yra iš dalies uždengtas kitų 

išmaniosios aplinkos taikymų kūrimo metodi-
ka, kuri užtikrina daiktų ir paslaugų interneto 
taikymų efektyvų kūrimą atsižvelgiant į kelia-
mus informacijos saugos ir energetinių ište-
klių reikalavimus. Sukurta išmaniosios aplin-
kos daiktų integracijos bendra daugiasluoksnė 
dėklo (angl. stack) architektūra ir atskiri dėklo 
sluoksniai, atsakingi už išmaniosios aplinkos 
daiktų integraciją, komunikavimo protokolus, 
saugą ir taikymų integraciją.

objektų, metodai. Pasiūlyta muldimodalinės 
vartotojo sąsajos (taikant balso atpažinimo 
žvilgsnio sekimo ir smegenų kompiuterijos 
metodus), skirtos paralyžiuotiems žmonėms, 
architektūra. Pademonstruotas tokios sąsajos 
prototipas, skirtas robotinei rankai valdyti. Su-
kurtas specializuotas lietuvių kalbos balso ko-
mandų, skirtų medicininei vaizdų informacinei 
sistemai valdyti, atpažintuvas.
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Vykdyti projektai: „Veiklos procesų ir veiklos 
taisyklių integravimas veiklos semantikos pa-
grindu (VEPSEM), „Lietuvių kalbos sintaksinės 
– semantinės analizės sistema tekstynui, lie-
tuviškam internetui ir viešojo sektoriaus tai-
kymams“ (SemantikaLT), „Daiktų ir paslaugų 
interneto technologijų ir jų infrastruktūros iš-
maniosioms aplinkoms tyrimai bei kūrimas“.

Atrenkami ir analizuojami naujausi interneto 
paslaugų kūrimo metodai bei technologijos ir 
kuriamos autorinio sprendimo, kuris įgalintų 
automatizuotai (interaktyviai) kurti interneto 
paslaugas remiantis veiklos žiniomis (veiklos 
žodynais ir taisyklėmis praturtintais veiklos 
procesų modeliais), prielaidos.

Debesų kompiuterijos sistemų ir paslaugų tyrimas ir taikymai 
Tyrėjai: prof. R. Plėštys, Doc. V. Pilkauskas, dr. D. Sandonavičius, dr. R. Zakarevičius.

Vykdytas projektas: „Daiktų ir paslaugų in-
terneto technologijų ir jų infrastruktūros iš-
maniosioms aplinkoms tyrimai bei kūrimas“.

Atlikti tyrimai, kaip galima panaudoti virtu-
alias aplinkas kuriant imitacinius modelius, 

prieinamus per internetą. Suprojektuotas imi-
tacinių modelių paslaugos prototipas naudo-
jant modelį viskas-kaip-paslauga.

Realaus laiko sistemų kūrimo metodologijos ir projektavimo priemonių 
kūrimas ir tyrimai 
Tyrėjai: prof. E. Kazanavičius, dr. A. Liutkevičius, doc. J. Čeponis, doc. A. Janavičiūtė,  
dr. A. Vrubliauskas, dr. R. Jasinevičius, dokt. V. Jukavičius, V. Martusevičius,  
V. Simanaitis, I. Plauska, R. Lukas.

Vykdyti projektai: „Daiktų ir paslaugų inter-
neto technologijų ir jų infrastruktūros išma-
niosioms aplinkoms tyrimai bei kūrimas“, 
EUREKA EUROSTARS „Hardware solution for 
extremely low delay compression / decom-
pression of video stream for reliable transmis-
sion in real time“ (FASTViD).

Buvo analizuojamas išmaniųjų aplinkų daiktų 
interneto, realizuoto naudojant multiagenti-
nes sistemas, komunikavimo protokolų tyri-

mas, įvertinant energijos suvartojimą ir taupy-
mą, skaičiavimo ir atminties išteklių poreikį, 
multiagentinės sistemos atvirumą, duomenų 
perdavimo spartą ir pralaidumą. Buvo api-
bendrinti išmaniųjų aplinkų daiktų interneto 
komunikavimo protokolų analizės rezultatai. 
Suformuluoti išmaniosios aplinkos taikymų, 
užtikrinančių informacijos saugą ir minima-
lias energijos sąnaudas, kūrimo metodikos 
sudarymo principai.

Vykdyti projektai: „Synergetic approach with 
eLearning, TV and mobile technologies to pro-
mote new business development“ (eBig3). 

Atlikti e. mokymosi sistemų, pagrįstų robotų 
naudojimu, teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai.

Virtualaus mokymosi technologijų ir e. mokymosi sistemų analizė ir plėtra 
Tyrėjai: prof. A. Targamadzė, prof. V. Štuikys, doc. D. Rutkauskienė, dr. R. Kubiliūnas,  
D. Gudonienė, R. Sturienė, dokt. R. Burbaitė, K. Bespalova, E. Karazinas.
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Vykdyti projektai: „Daiktų ir paslaugų interne-
to technologijų ir jų infrastruktūros išmanio-
sioms aplinkoms tyrimai bei kūrimas“, EURE-
KA ITEA2 „ATAC: Advanced Test Automation 
for Complex Software-Intensive Systems“. 

Analizuoti kombinuoti programinės ir apa-
ratūrinės įrangos testavimo metodai, pasiū-
lytas integrinių schemų testavimo taikant 

Vykdytas projektas: „Daiktų ir paslaugų in-
terneto technologijų ir jų infrastruktūros iš-
maniosioms aplinkoms tyrimai bei kūrimas“.

Atliekamas išmaniųjų sąsajų taikomųjų mo-
delių ir agentų projektavimas. Kuriamos są-
sajos, skirtos daiktų interneto įrenginiams 
valdyti, naudojant smegenų–kompiuterio są-
sają, mobiliųjų įrenginių sąsajas. Analizuojami 
išmaniųjų sąsajų testavimo metodai. Išana-
lizuoti kiekybiniai vizualių sąsajų tinkamumo 
tyrimo metodai, pasiūlyta vizualių sąsajų tin-
kamumo vertinimo metodika, atliktas taiky-
mo srities (robotinių įrenginių programavimo 

programinius prototipus metodas. Interneto 
paslaugų automatizuoto testavimo debesyje 
sistemos karkaso kūrimas ir tyrimas. Sukurta 
1 publikacija, dalyvauta ir skaityti moksliniai 
pranešimai 3 tarptautinėse konferencijose, 
kuriamas interneto paslaugų automatizuoto 
testavimo debesyje sistemos karkaso proto-
tipas, parengtas mokslinio tyrimo ataskaitos 
skyrius.

kalbų aplinkų) sąsajų tinkamumo tyrimas. 
Pasiūlytas pritaikyti smegenų–kompiuterio 
sąsajos signalams apdoroti ir ištirtas bangi-
nių atomų transformacijos metodas. Sukurtas 
smegenų–kompiuterio sąsają naudojančios 
intelektualios teksto įvedimo paslaugos (angl. 
speller) modelis. Modelio pagrindu realizuo-
tas prototipas. Prototipas leidžia įvesti tekstą 
į kompiuterinę sistemą nenaudojant įprastinių 
rankomis valdomų kompiuterio išorinių įren-
ginių (klaviatūros, pelės). Atliktas teksto įvedi-
mo greičio, tikslumo ir efektyvumo suvedant 
įvairaus tipo tekstus tyrimas.

Skaitmeninių schemų ir programinės įrangos sistemų testavimas

Tyrėjai: prof. E. Bareiša, prof. V. Jusas, prof. K. Motiejūnas, prof. R. Šeinauskas,  
dr. Š. Packevičius, dr. A. Ušaniov, dr. D. Barisas, dr. M. Binkis, dokt. K. Morkūnas,  
T. Neverdauskas, R. Jasaitis, Š. Stanskis.

Žmogaus smegenų–kompiuterio sąsajos metodų tyrimas
Tyrėjai: prof. V. Jusas, prof. R. Damaševičius, dokt. I. Martišius, D. Birvinskas,  
I. Plauska, dokt. M. Vasiljevas.

Fizikine elgsena grįstų modelių ir algoritmų tyrimas, kūrimas ir taikymas
Tyrėjai: prof. R. Barauskas, prof. G. Palubeckis, prof. R. Misevičius, dokt. K. Gerasimov, 
V. Daniulaitis, D. Čalnerytė, J. Danielytė, A. Kriščiūnas, A. Vilkauskas, R. Krušinskienė, 
V. Rimavičius.

Vykdytas projektas: „Protingos mechatro-
ninės technologijos ir sprendimai gamybos 
procesų efektyvinimui bei produktų, pade-
dančių tausoti aplinką, kūrimui: nuo medžia-
gų iki įrankių“ (In-Smart), Nr. VP1-3.1-ŠMM-
10-V-02-012, 2013-2015.

Tirti homogeninių medžiagų elastingumo pa-
rametrai. Sukurtas ir ištirtas kulkos smūgio 
į kompozitinės tekstilės medžiagą imitacinis 
modelis.
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Žmogaus fiziologijos kompiuterinių modelių internetinių paslaugų  
kūrimas ir taikymas
Tyrėjai: prof. H. Pranevičius, dr. D. Makackas, T. Kraujalis, M. Šnipas.

Vykdyti projektai: „Daiktų ir paslaugų inter-
neto technologijų ir jų infrastruktūros išmani-
osioms aplinkoms tyrimai bei kūrimas“, „Mo-
delių kūrimas fiziologiniams ir klinikiniams 
taikymams“.

Suprojektuotas imitacinių modelių paslau-
gos prototipas naudojant modelį vis-
kas-kaip-paslauga. Kuriama paciento kon-
troliuojamos analgezijos formalaus modelio 

specifikacija. Sudarytas analgezijos modelio 
matematinis modelis, aprašytas diferencia-
linių lygčių sistema. Sudarytas analgezijos 
modelis aprašytas tarpusavyje sąveikaujan-
čių (perduodant signalus) atkarpomis–tiesi-
nių agregatų sistema. Sudaryti agregatiniai 
integratorių matematiniai aprašymai, skirti 
diferencialinių lygčių sistemai modeliuoti ir 
jai integruoti į agregatinių sistemų imitacinio 
modeliavimo algoritmą.

mtep projektai

1  Tarptautiniai

 _ VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003: EUREKA ITEA2  
klasterinis projektas ATAC: „Automati-
zuotas sudėtingų programų sistemų 
testavimas“ (Advanced Test Automation 
for Complex Software-Intensive Systems), 
koordinatorius – Belgijos įmonė BARCO, 
2011–2014, finansavimas pagal Struktū-
rinių fondų projektą „Programos „Eureka“ 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
projektų įgyvendinimas“, projekto vadovė – 
Virginija Limanauskienė.

 2014 m. pagrindiniai rezultatai: Sukur-
tas automatinio testavimo įrankis ATF yra 
prieinamas iš projekto interneto svetai-
nės, jis buvo demonstruotas Kaune 2013 
m. organizuotoje tarpinio ITEA2 projekto 
rezultatų vertinimo konferencijoje ir ITEA 
& ARTEMIS aukščiausio lygio susitikimuo-
se (Cosummits). Be to, automatinio tes-
tavimo įrankis ATF buvo demonstruotas 
per mokslines konferencijas (ICIST‘2014, 
Druskininkai) ir seminarus. Įrankis ATF yra 
taikomas projekto metu sukurto studijų 
modulio „Programų sistemų testavimas“ 

praktiniuose darbuose. ATF kūrėjai teikia 
susidomėjusiems verslininkams konsulta-
cijas, kaip taikyti įrankį.

 _ „Lietuvos nusikaltimų elektroninėje 
erdvėje kompetencijų centras moky-
mui, moksliniams tyrimams ir švietimui 
(L3CE)“. Projektą finansuoja Europos Ko-
misijos programa „Prevencija ir kova su 
nusikalstamumu“ (angl. Prevention of and 
Fight against Crime), finansavimo ir admi-
nistravimo sutarties Nr. HOME/2013/ISEC/
AG/INT/4000005176, vadovas – A. Ven-
čkauskas, 2014–2016.

 2014 m. pagrindiniai rezultatai: išnagrinėti 
daiktų ir paslaugų interneto ypatumai tech-
nologiniu, socialiniu, kriminologiniu ir kt. 
aspektais. Suformuluotos tolesnių tyrimų 
kryptys ir uždaviniai.

 _ EUREKA programos projektas „Robo-
to ranka neįgaliesiems“ (QUADRIBOT)“, 
Lietuva ir Izraelis, finansavimas EU SF per 
MITA, 2013–2015, LT UAB „RMD technolo-
gies“, projekto mokslinis vadovas – R. Mas- 
keliūnas.
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 _ 31V245-14. UAB „Diremta“. „Praturtintos 
realybės platforma spaudos gaminiams“. 
Vadovas – E. Bareiša.

 _ 31V256-14. UAB „Bravima“. „Informacinė 
sistema pritaikyta debesų kompiuterijos 
architektūrai, skirta viešosios maitinimo 
įstaigos renginių rezervacijos procesų val-
dymui“. Vadovas – E. Bareiša.

 _ 31V257-14. UAB „Lt-Identity“. „Lietuvą 
reprezentuojančio prekės ženklo el. par-
duotuvės mobilioji aplikacija“. Vadovas –  
E. Bareiša.

 _ 31V258-14. UAB „Medžiotojų užeiga“. 
„Ataskaitų generavimo sistemos kūrimas 
pritaikytas viešosios maitinimo įstaigos 
organizuojamiems renginiams“. Vadovas –  
E. Bareiša.

 _ 31V259-14. UAB „Tetrada“. „Analizė šiuolai-
kinės naudotojų sąsajų kūrimo metodikos 
ir principų, projektavimas ir realizavimas 
efektyviai prisitaikančios renginių rezerva-
cijos valdymo sistemos naudotojo sąsają 
išmaniesiems mobiliesiems įrenginiams“. 
Vadovas – E. Bareiša.

 _ 31V322-14. UAB „Infoterminalas“. „Inova-
cijų pritaikymas informacinių terminalų 
patrauklumui didinti“. Vadovas – E. Bareiša.

 _ 31V323-14. UAB „Simpleta“. Inovacinės 
priemonės, padedančios optimizuoti tei-
kiamą paslaugą įmonėje, UAB „Simpleta“ 
kūrimas ir įgyvendinimas. Vadovas – E. Ba-
reiša.

 _ 31V325-14. UAB „Timehouse Baltic“. „Ino-
vacijų pritaikymas įmonės rinkodaroje, su-
kuriant naujas pardavimų skatinimo prie-
mones“. Vadovas – E. Bareiša.

 _ 31V273-14. UAB „JP Architektūra“. „Tekstų 
skirtingomis kalbomis sakinių sulygiavimo 
algoritmų tyrimas ir realizacija“. Vadovas – 
E. Bareiša.

 2014 m. pagrindiniai rezultatai: paralyžiuo-
tiems žmonėms skirtos dirbtinio intelekto 
programinės įrangos, kuri skirta mecha-
ninėms robotinėms rankoms valdyti, kai 
vartotojas pats negali atlikti tikslių valdymo 
veiksmų arba išvis negali manipuliuoti jo-
kia fizine įranga, sukūrimas.

2  Nacionaliniai

 _ VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-018: „Daiktų ir 
paslaugų interneto technologijų ir jų infras-
truktūros išmaniosioms aplinkoms tyrimai 
bei kūrimas“ (Research and development of 
internet technologies and their infrastruc-
ture for smart environments of things and 
services). Koordinatorius – Europos socia-
linio fondo agentūra, 2012-08-14–2015-08-
13. Mokslinio tyrimo vadovas – prof. E. Ba-
reiša. Projekto vadovė – V. Limanauskienė.

 2014 m. pagrindiniai rezultatai: sukurtas 
smegenų–kompiuterio sąsają naudojan-
čios intelektualios teksto įvedimo paslau-
gos (angl. speller) modelis ir jo pagrindu 
realizuotas prototipas. Prototipas leidžia 
įvesti tekstą į kompiuterinę sistemą ne-
naudojant įprastinių rankomis valdomų 
kompiuterio išorinių įrenginių (klaviatūros, 
pelės). Atliktas teksto įvedimo greičio, tiks-
lumo ir efektyvumo suvedant įvairaus tipo 
tekstus tyrimas.

3  Ūkio subjektų

 _ 31V221-14. UAB „Inžineriniai tinklai“. 
„Statybos projektų elektroninės valdymo 
sistemos sukūrimas įmonėje“. Vadovas –  
E. Bareiša.

 _ 31V238-14. UAB „Finkona“. „Išmanioji 
buhalterinės apskaitos įmonių vidaus audi-
to ir analitikos sistema“. Vadovas – E. Ba-
reiša.

 _ 31V244-14. UAB „Geradariai“. „Daktilinės 
abėcėlės edukacinė priemonė Lietuvos lo-
gopedams“. Vadovas – E. Bareiša.
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PRIORITETAS) SĄRAŠĄ. Paraiškos pavadini-
mas – „Lietuvos interneto tinklo topologijos 
informacinės sistemos kūrimas ir nacionali-
nio interneto perimetro gynybos nuo kiberne-
tinių atakų sistema“.

5  Erasmus+

 _ Erasmus+ KA2 Strateginių partnerysčių 
projektas „Guide my W@y! - A European 
Guidance Counselling Concept for Inter-
national Youth Mobility“, parengta paraiš-
ka kartu su koordinuojančiąja institucija 
„Hochschule der Bundesagentur für Arbeit 
(HdBA)“. Projektas laimėtas. Vykdomas. 
KTU projekto partneris (KTU biudžetas 
86 907 Lt (25 170 Eur) dvejiems metams 
(2014–2016).

4  Parengtos paraiškos

Parengtos H2020 paraiškos:

 _ ISE-SMART, koordinuojančioji institucija – 
KTU, Robertas Damaševičius. 

 _ „Horizon 2020“. Call: H2020-PHC-2014-sin-
gle-stage. Topic: PHC-19-2014. Type of acti-
on: RIA. Proposal number: SEP-210153772. 
Proposal acronym: HAPI-RO PLATFORM: 
HAPtic Intelligent Robotic Orthosis PLAT-
FORM, Robertas Damaševičius. 

 _ BisGaM, Rimantas Butleris. 

PROJEKTINIS PASIŪLYMAS – ĮTRAUKTI PRO-
JEKTĄ Į PRELIMINARŲ IŠ 2014–2020 METŲ 
EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI 
FINANSUOTI PLANUOJAMŲ PROJEKTŲ (2 

mokslo pasiekimai

*publikacijų sąrašas pateikiamas priede (562 psl.)

Kategorija Publikacijų 
 Padalinio autorių 

indėlis 

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų:

ISI Web of Science su cituojamumo rodikliu  21  15,158 

ISI Web of Science be cituojamumo rodiklio  1  1,000 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings   12  11,167 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines 
duomenų bazes  

 14  11,458 

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose   47  39,914 

2  Rengti moksliniai seminarai ir konfe- 
rencijos

2014 m. fakultetas organizavo tarptautines 
konferencijas:

 _ ICIST 2014 (20th International Conference 
on Information and Software Technologies), 
2014 m. spalio 9–10, Druskininkai.

 _ ALTA’2014 (International Conference 
„Advanced Learning Technologies“), 2014 
balandžio 16 d., Kaunas.

3  Mokslo rezultatų pristatymas tarptauti-
niu mastu pripažintose mokslinėse kon-
ferencijose ir parodose

2014 m. mokslo rezultatai pristatyti šiose 
tarptautinėse užsienio konferencijose:

 _ D. Gudonienė, Innovative technological so-
lutions for blended learning approach. KES 
international conference on smart digital 
futures (SDF), Chania (Graikija), birželio 
18–20, 2014.

1  Publikacijos
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 _ D. Ašeriškis, Gamification patterns for 
gamification applications. The seventh 
international conference on advances in 
computer-human interactions, Barcelona 
(Ispanija), kovo 23–27, 2014.

 _ T. Skersys, Approach for semi-automatic 
extraction of business vocabularies and ru-
les from use case diagrams. 4th Enterprise 
Engineering Working Conference, EEWC 
2014, Funchal, Madeira Island (Portugalija), 
gegužės 5–8, 2014.

 _ E. Mickevičiūtė, Applying SBVR business 
vocabulary and business rules for creating 
BPMN process models. Business informa-
tion systems workshops: BIS 2014 interna-
tional workshops, Larnaca (Kipras), gegu-
žės 22–23, 2014.

 _ R. Damaševičius, EMG speller with adaptive 
stimulus rate and dictionary support. Fede-
rated conference on computer science and 
information systems, Warsaw (Lenkija), 
rugsėjo 7–10, 2014.

 _ T. Skersys, The need for business vocabula-
ries in BPM or ISD related activities: surveey 
based study. IEEE international conference 
on computer and information technology, 
Xi‘an, Shaanxi (Kinija), rugsėjo 11–13, 2014.

 _ R. Burbaitė, Feature transformation-basel 
computational model and tools for hetero-
geneous meta-program design. 15th IEEE 
International Symposium on Computatio-
nal Intelligence and Informatics, Budapest 
(Vengrija), lapkričio 19–21, 2014.

 _ M. Vasiljevas, Development of EMG-based 
speller // Interaction 2014: 15th internati-
onal conference on human computer inte-
raction, Puerto de la Cruz, Tenerife (Ispani-
ja), rugsėjo 10–12, 2014.

 _ R. Burbaitė, Model-driven processes and 
tools to design GLO for CS education // SIIE 
2014: International Symposium on Compu-
ters in Education, Logrono, La Rioja (Ispa-
nija), lapkričio 12–14, 2014

4  Mokslinės veiklos rezultatų sklaida vi-
suomenei

Straipsniai spaudoje:

 _ A. Venčkauskas, „KTU mokslininkai kovos 
su kibernetinėmis atakomis“: http://www.
tv3.lt/naujiena/810615/ktu-mokslinin-
kai-kovos-su-kibernetinemis-atakomis.

 _ E. Kazanavičius, „Atgal į vergovę: profe-
sorius E. Kazanavičius įspėja – robotai 
vers žmones dirbti jiems“: http://ww-
w.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/
atgal-i-vergove-profesorius-e-kazana-
vicius-ispeja-robotai-vers-zmones-dirb-
ti-jiems-662-470670

 _ E. Kazanavičius, „Lietuviai mokslinę fantas-
tiką verčia realybe: daiktai jau gali bendrauti 
tarpusavyje“: http://www.delfi.lt/mokslas/
technologijos/lietuviai-moksline-fantas-
tika-vercia-realybe-daiktai-jau-gali-ben-
drauti-tarpusavyje.d?id=66345344

 _ E. Kazanavičius, „KTU mokslininkų išradi-
mai neretai pralenkia laiką“: http://lietuve.
lt/mokslas-ir-svietimas/prof-egidijus-ka-
zanavicius-ktu-mokslininku-isradimai-ne-
retai-pralenkia-laika

Dalyvavimas TV laidose:

 _ R. Maskeliūnas, interviu apie roboti-
ką laidoje „Nepaprasti daiktai“: http://
play.tv3.lt/programos/nepaprasti-daik-
tai/588041?autostart=true

Išmaniųjų sąsajų išradimų pristatymas ren-
giniuose „Erdvėlaivis „Žemė“, „Tyrėjų naktis“.

Išmaniųjų sąsajų išradimų pristatymas kū-
rybinių industrijų konferencijoje ir parodoje 
„What‘s next“.

Parodų rūmuose „Litexpo“ Studijų mugėje 
buvo surengtas pristatymas apie išmaniąsias 
sąsajas ir virtualią realybę. 

Išradimų pristatymas „Dr. Juozo Petro Kazic-
ko moksleivių kompiuterininkų forumas“ ren-
giniuose Kaune, Druskininkuose, Pasvalyje, 
Kuršėnuose ir Vilkaviškyje. Išradimų pristaty-
mas daugiau nei 10 mokyklų.
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1  Nacionaliniai ir tarptautiniai apdovano-
jimai; narystė aukšto tarptautinio lygio 
institucijose ir asociacijose; kiti individu-
alūs pasiekimai

 _ Doc. V. Punys – Tarptautinės sveikatos ter-
minologijos standartų plėtros organizacijos 
(IHTSDO) techninio komiteto narys, Euro-
pos medicininės informatikos federacijos 
(EFMI) medicininių vaizdų analizės darbo 
grupės (MIP) vicepirmininkas.

 _ Doc. R. Maskeliūnas – COST IC1002 (Euro-
pean Cooperation in Science and Technolo-
gy framework) narys.

 _ Prof. R. Damaševičius – COST IC1303 (Eu-
ropean Cooperation in Science and Techno-
logy framework) narys.

 _ R. Damaševičius, V. Štuikys ir V. Lima-
nauskienė yra ACM nariai. 

 _ A. Targamadzė, R. Šeinauskas ir V. Jusas 
yra žurnalo „Informacinės technologijos ir 
valdymas“ redakcinės kolegijos nariai. 

 _ A. Targamadzė yra žurnalo „Informatics 
in education“ redakcinės kolegijos narys.  
A. Targamadzė yra Lietuvos nuotolinio ir 
e. mokymosi asociacijos (LieDM) valdybos 
narys. 

tyrėjai

 _ V. Keršienė, V. Limanauskienė, T. Blažaus-
kas yra LIKS Saityno sekcijos nariai. 

 _ V. Keršienė, V. Limanauskienė yra NDMA 
nariai.

2  Kvalifikacijos kėlimas tarptautinėse įmo-
nėse ir institucijose

 _ Š. Packevičius dalyvavo „ATAC“ projekto 
susirinkime Švedijos kompanijoje „Bom-
bardier Transportation“, 2014-05; projekto 
„Eureka ATAC“ vertinimo susirinkime Bel-
gijos kompanijoje „Barco“, 2014-09.

3  Tyrėjai, atstovaujantys ktu, mokslo ir ino- 
vacijų politiką kuriančiose bei įgyvendi-
nančiose institucijose

 _ Prof. E. Bareiša – Ryšių reguliavimo tarny-
bos (RRT) narys. 

 _ Prof. R. Damaševičius – H2020 ICT komite-
to narys.

 _ Prof. E. Kazanavičius – Nacionalinių tech-
nologijų platformų „Įterptinės sistemos“, 
„Visuomenės informavimo, komunikacijų ir 
elektronikos“ tarybos pirmininko pavaduo-
tojas mokslui.

 _ A. Venčkauskas dalyvavo MOSTA veikloje 
rengiant Sumaniosios specializacijos doku-
mentus.

bendradarbiavimas

1  Įmonės, su kuriomis buvo bendradar-
biaujama vykdant projektus, rengiant 
paraiškas 2014 m.

 _ UAB „Inžineriniai tinklai“, UAB „Finkona“, 
UAB „Geradariai“, UAB „Diremta“, UAB 
„Bravima“, UAB „Lt-Identity“, UAB „Me-
džiotojų užeiga“, UAB „Tetrada“, UAB „In-
foterminalas“, UAB „Simpleta“, UAB „Ti-
mehouse Baltic“, UAB „JP Architektūra“, 
„Singleton Labs“.

2  Strateginės partnerystės

 _ Narystė OMG – http://www.omg.org/  

 _ Narystė ERCIS – http://www.ercis.org/ne-
twork/international-members/lithuania  

 _ Narystė INFOBALT – http://www.infobalt.
lt/lt/ 

 _ Narystė CLARIN – http://clarin.eu/con-
tent/general-information 
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2014 m. studijavusių
doktorantų skaičius

1  2014 m. apgintos disertacijos

 _ R. Burbaitė, „Išplėstiniai generatyviniai mokymosi objektai informatikos mo-
kymuisi: koncepcija, modeliai ir realizacija“, mokslinis vadovas – prof. V. Štui-
kys.

 _ S. Pavalkis, „Išvestinėmis savybėmis grindžiamas modelių atsekamumas“, 
mokslinis vadovas – prof. L. Nemuraitė.

 _ V. Martusevičius, „Užduočių paskirstymo, migravimo ir tinklo autolokacijos 
metodų sudarymas bevielei jutiklinei sistemai“, mokslinis vadovas – prof.  
E. Kazanavičius.

2  Doktorantai, dirbę projektuose 2014 m.

 _ N. Jusas, „Daiktų ir paslaugų interneto technologijų ir jų infrastruktūros 
išmaniosioms aplinkoms tyrimai bei kūrimas“, projekto vadovas – A. Ven-
čkauskas.

 _ D. Rudzika, „Lietuvos nusikaltimų elektroninėje erdvėje kompetencijų cen-
tras mokymui, moksliniams tyrimams ir švietimui“, projekto vadovas –  
A. Venčkauskas.

 _ D. Birvinskas, R. Jasaitis, I. Martišius, K. Valinčius, „Daiktų ir paslaugų inter-
neto technologijų ir jų infrastruktūros išmaniosioms aplinkoms tyrimai bei 
kūrimas“, projekto vadovė – V. Limanauskienė.

 _ T. Neverdauskas, „Inovacinės priemonės, padedančios optimizuoti teikiamą 
paslaugą įmonėje UAB „Simpleta“ kūrimas ir įgyvendinimas“, Projekto vado-
vas T. Blažauskas.

7

32

5

3

2014 m. įstojusių
doktorantų skaičius

2014 m.  baigusių 
studijas doktorantų 
skaičius

2014 m. gynusių 
disertacijas doktorantų 
skaičius

doktorantūros studijos

mokslo infrastruktūra

Įsigytas 3D spausdintuvas „CubeX Trio“, naudojamas Multimedijos inžinerijos 
katedroje tyrinėjamų (ir kuriamų) kompiuterinių vartotojo sąsajų įtaisams pro-
totipuoti.

1 smegenų kompiuterijos įrenginys (Emotive) smegenų kompiuterijos ir išma-
niųjų sąsajų tyrimams atlikti.

1 akių judesių sekimo įrenginys (išmaniųjų sąsajų tyrimams atlikti).

1 rankos gestų sąsajos įrenginys (Leapmotion, išmaniųjų sąsajų tyrimams at-
likti).

2 virtualios realybės įrenginiai (virtualios realybės ir išmaniųjų sąsajų tyrimams 
atlikti).

Daugybė smulkų įrenginių išmaniųjų aplinkų tyrimams atlikti.
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Siūlomos mokslinės paslaugos

Debesų kompiuterijos sistemų paslaugos: 
pritaikomosios architektūros sudarymo ir 
adaptavimo paslaugos turiniui, metodai ir jų 
realizavimo algoritmai, pritaikyti konteineri-
nių krovinių pervežimo procesui optimizuoti 
ir duomenims patikimai perduoti, krovinių er-
dvinės padėties stabilumo stebėjimas taikant 
lokalius belaidžius sensorinius tinklus ir er-
dvinės orientacijos metodus.

Virtualaus mokymosi technologijų ir e. moky-
mosi sistemų paslaugos: inovatyvių paslaugų 
platforma, įgalinanti virtualioje erdvėje reali-
zuoti daugumą tradicinių renginių organiza-
vimo ir vedimo aspektų, vaizdo konferencijų 
paslaugos. 

1. Automatizuotas sudėtingų programų sis-
temų testavimas. Programinės ir technines 
įrangos bei integruotų sistemų kokybės užti-
krinimo metodų kūrimas, tobulinimas ir tyri-
mas. Testų generavimo įrankis, naudojantis 
programinės įrangos modelius ir netikslius 
apribojimus, gali būti naudojamas programi-
nei įrangai automatiškai testuoti. 2. Sudėtingų 
programinės įrangos sistemų (mobilių, pa-
skirstytų, daiktų interneto, saityno paslaugų) 
projektavimo ir kūrimo metodų tyrimai. 3. In-
telektualiųjų naudotojo sąsajų, daiktų interne-
to sistemų projektavimas, kūrimas ir tyrimas. 
4. Virtualaus mokymosi aplinkų ir metodų die-
gimas bei tyrimas. Interaktyvaus elektroninio 
ir nuotolinio mokymosi technologijų kūrimas, 
diegimas ir tyrimas.

1  Informacinių sistemų ir duomenų bazių 
analizė, projektavimas ir diegimas.

2  „TestTool“ žinių testavimo sistema internete.

3  Būsto kompiuteris, programinė įranga, 
būsto informacinės technologijos ir įterpti-
nių sistemų paslaugos.

4  „Miglotų pažintinių planų modeliavimo sis-
tema“ negriežtai aprašytai situacijai mode-
liuoti. 

5  Konceptualus dalykinės srities modelia- 
vimas.

6  UML: modeliavimas, projektavimas, meta 
modeliavimas, OCL.

7  Organizacijų informacinių poreikių analizė 
ir specifikavimas. Techninių užduočių įmo-
nėms ir organizacijoms kompiuterizuoti 
rengimas.

8  Mechaninių objektų fizikinės elgsenos 
kompiuterinis modeliavimas.

9  Realaus laiko sistemų kūrimo fundamenti-
niai ir taikomieji moksliniai tyrimai, moksli-
nės ir technologinės plėtros projektai, pro-
duktų gamyba ir diegimas šiose srityse:

 _ Integruoti e. turinio valdymo ir perdavimo 
sprendimai;

 _ Būsto valdymo technologijos ir sprendimai 
(Smart Home, Extended Home);

 _ IPTV ir paslaugos vartotojams;

 _ Informacijos apdorojimo ir perdavimo elek-
tronikos įtaisų projektavimas.

10  Integruoti e. turinio valdymo ir perdavimo 
sprendimai.

11  Informacijos apdorojimo ir perdavimo 
elektronikos įtaisų projektavimas.

12  Nuotolinio mokymo technologijos ir prie-
monės IPTV aplinkose srityse.

13  Moksliniai tyrimai skaitmeninių schemų 
funkcinių testų sudarymo srityje.

14  Verslo procesų IT paslaugų virtualizavimo 
sprendimų modeliavimas patikimumui, 
greitaveikai ir saugumui įvertinti.

15  IT paslaugų virtualizavimo sprendimų 
prototipų kūrimas.
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1  Prioritetinė kryptis „Naujos medžiagos aukš- 
tosioms technologijoms“

75,18 

2,38

77,56

0,79

Užsakomieji MTEP 
darbai (%)

0,20

Tarptautinės mokslo 
programos  (%) 21,45

Universiteto mokslo 
fondas  (%)

Lietuvos 
mokslo taryba

Mokslo, inovacijų ir  
technologijų agentūra

Nacionaliniai projektai  (%)

Nacional iniai projektai 
(77,56%), iš jų:

mokslinių tyrimų tematika

Heterogeninių procesų daugiakom-
ponenčių kietųjų kūnų paviršiuose 
matematinis modeliavimas
Tyrėjai: prof. habil. dr. A. Galdikas, lekt. dr.  
T. Moskaliovienė, doktorantai G. Kairaitis,  
V. Virbickas, A. Petraitienė.

Masės pernešimo procesų modeliavi-
mas nanostruktūrizuotuose automo-
bilių išmetamųjų dujų katalizatoriuose 
Tyrėjai: prof. habil. dr. A. Galdikas, lekt. dr.  
T. Moskaliovienė, doktorantai G. Kairaitis,  
V. Virbickas.

Naujų biologiškai suderinamų  
medžiagų kūrimas ir tyrimai 
Tyrėja doc. dr. J. Puišo.

Nagrinėjami fazinės struktūros susidarymo me-
chanizmai augančiose dangose. Teoriškai nagri-
nėjami nanoklasterių susidarymo mechanizmai, 
jų augimo pobūdis ir įtaka fazinei struktūrai. Su-
kurtieji matematiniai modeliai puikia dera su eks-
perimentiniais rezultatais. Nagrinėjamas lydinių 
nitridininimo procesas. Sukurti modeliai, leidžian-
tys apskaičiuoti nitridavimo spartą, gylį ir nagrinėti 
įvairių technologinių parametrų įtaką. 

Nagrinėjamas heterogeninės katalizės procesas 
nanotruktūrizuotuose katalizatoriuose. Sukurti 
modeliai leidžia apskaičiuoti kinetinius ir termodi-
naminius šių procesų parametrus.

Buvo vykdomi sidabro nanodalelių tyrimai, panau-
dojant aplinkai draugiškas, žaliąsias technologijas. 
Ištirtos spanguolių, bruknių sulčių, kadagio uogų, 
burokėlių ekstraktų optinės savybės, sandara, jų 

mokslinių tyrimų 
finansavimas
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Buvo vykdomi tyrimai, kaip panaudoti ne-
perdirbamas gamybines atliekas apsauginių 
ekranų nuo elektromagnetinės spinduliuotės 
gamyboje. Buvo tiriamos sunkiųjų metalų ir 
nanodalelių gerties galimybės, suformuotos 
kietojo betono ir betono, praturtinto naftos 
pramonėje panaudotais geopolimerais, struk-
tūros, ištirta jų kristalinė sandara ir rentge-

Buvo sintezuojamos ir tiriamos antibakterinė-
mis ir plazmoninėmis savybėmis pasižymin-
čios amorfinės anglies legiruotos sidabru nan-
kompozitinės dangos. Antimikrobiniu poveikiu 
pasižyminčios dangos gali būti naudojamos 
specializuotų prietaisų paviršiams dengti. Taip 
pat buvo atliekami mikro- ir nanostruktūrų 
formavimo fotojautriose medžiagose ir tiesio-

Vykdomi angliavandenilių dujų plazmos sudė-
ties tyrimai, vertinant technologinių procesų 
(galios, dujų kiekio, rūšies ir kt.) įtaką vyrau-
jančių radikalų ir dalelių tipui, nagrinėjami da-
lelių kitimo dėsningumai. Atliekama amorfinių 
anglies dangų sintezė iš argono-acetileno dujų 

Statybinių medžiagų, naudojamų apsaugai nuo elektromagnetinės  
spinduliuotės, kūrimas ir tyrimas
Tyrėjas doc. dr. J. Puišo.

Reiškiniai heterostruktūrose
Tyrėjai: lekt. dr. T. Tamulevičius, prof. habil. dr. S. Tamulevičius. 

Aktyvių dujų plazmos sąveika su kietųjų kūnų paviršiumi
Tyrėjai: prof. habil. dr. A. Grigonis, prof. dr. L. Marcinauskas, doc. dr. Ž. Rutkūnienė,  
dokt. L. Vigricaitė, dokt. M. Černauskas.

no monochmatinės spinduliuotės slopinimo 
priklausomybės. Šie tyrimai ateityje padės 
spręsti sunkiųjų metalų ir nanodalelių surin-
kimo, utilizavimo bei saugojimo klausimus ir 
praplės apsauginių ekranų nuo elektromagne-
tinės spinduliuotės technologijas, kurios nau-
dojamos statybinių medžiagų pramonėje.

giai – pagrinduose eksperimentai naudojant 
nuostovaus veikimo ir impulsinius lazerius. 
Tam buvo naudojamos holografinės litografi-
jos ir fokusuoto pluošto su bandinio translia-
vimu optinės sistemos. Lazeriu suformuotos 
struktūros yra tinkamos taikymams fotonikoje 
ir medicininiams tikslams – ląstelių karka-
sams.

plazmos atmosferos slėgyje. Įvertinta acetile-
no dujų srauto ir atstumo (temperatūros) įtaka 
formuojamų anglies dangų ryšių tipui, opti-
nėms savybėms ir savitajam paviršiaus plotui. 
Vykdyti darbai siekiant gauti anglies struktū-
ros medžiagas, tinkamas superkondensatorių 

stabilumas, veikiant ultravioletine spinduliuo-
te. Ištirtos ir įvertintos sidabro nanodalelių, 
suformuotų fotoredukcijos metodu, optinės ir 
plazmoninės savybės, koloidinių tirpalų rūgš-
tingumas ir antibakterinės savybės. Šių tyrimų 

rezultatai praplečia antibakterinių medžiagų, 
naudojamų medicinoje, ir medžiagų, naudoja-
mų biojutiklių gamyboje, taikant aplinkai drau-
giškas, žaliąsias technologijas, ratą. 
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elektrodams gaminti. Išmatuota kondensato-
rių, turinčių anglies elektrodus, talpa. Formuo-
jamos amorfinės anglies dangos ir nanostruk-
tūros iš acetileno dujų plazmos naudojant ant 
silicio padėklo suformuotus 5–20 nm storio 
metalų sluoksnius. Vertinta padėklo tempera-
tūros įtaka gautų dangų elementinei sudėčiai 
ir vyraujančių ryšių tipui. Atlikta amorfinių gra-
fito tipo anglies ir deimanto tipo anglies dan-
gų apšvita pikosekundinės trukmės lazerio 
impulsais. Nustatyta lazerinės apšvitos pro-
ceso parametrų (impulsų skaičiaus, impulsų 

energijos, bangos ilgio ir kt.) įtaka grafito tipo 
ir deimanto tipo anglies dangų elementinei su-
dėčiai, ryšių tipui. Rasti apšvitos parametrai, 
kuriems esant dangos pašalinamos nuo padė-
klo. Atliktas grafito ir aliuminio oksido dangų 
formavimas taikant plazminio purškimo tech-
nologiją, siekiant gauti dangas, pasižyminčias 
geromis tribologinėmis savybėmis. Vertinta 
technologinių parametrų įtaka gautų dangų 
šiukščiui, struktūrai, elementinei sudėčiai, 
adhezijai ir kietumui.

Auginami ir tiriami feroelektriniai perovskito 
struktūros švino titanato (PbTiO3), švino tita-
nato-cirkonato (PZT), multiferoidiniai BiFeO3 
ir BiTiO3 ploni sluoksniai. Užauginti kokybiški 
PbTiO3 ir įvairios sudėties PZT ploni sluoksniai 
ir ištirtos jų fizikinės savybės. Užauginti Bi-
FeO3 ir BiTiO3 ploni sluoksniai, tiriamos jų sa-

Pasiūlytas naujas neorganinis nanokompozi-
tas su polimere disperguotais prekursoriais – 
volframo druskomis, charakterizuojamomis 
nanodimensine Keggino struktūra. Sukurtas 
bešvinio optiškai skaidraus (optinis skaidru-
mas ~80 %) ekrano radiacinei apsaugai pro-
totipas, kurio švino ekvivalentas – 1,15 mmPb 
(10 mm storio kompozito sluoksniui). Sukur-
tas specialus holografinio ženklo įrašymo ant 
polimero metodas. Pateikta patentinė paraiš-
ka. Ekranas testuotas klinikinėje aplinkoje. 

Plonų dangų fizika ir technologija
Tyrėjai: prof. habil. dr. J. Dudonis, prof. dr. G. Laukaitis, doc. dr. V. Stankus, doc. dr.  
A. Iljinas, doc. dr. J. Čyvienė, doc. dr. S. Joneliūnas, doc. dr. B. Abakevičienė,  
dokt. V. Adomonis, lekt. dr. D. Virbukas, lekt. dr. K. Bočkutė, dokt. M. Sriubas, magistr.  
V. Astašauskas, magistr. S. Bulota.

Optiškai skaidrių polimerinių nanokompozitų ekranai radiacinei apsaugai
Tyrėjai: prof. dr. D. Adlienė, dokt. N. Vaičiūnaitė, dokt. R. Plaipaitė-Nalivaiko.

vybės ir rengiamos publikacijos. Buvo sufor-
muoti ir ištirti ploni CaxTi1-xO2 ir MgxTi1-xO2 
sluoksniai. Sluoksniai formuojami garinant 
medžiagas elektronų pluošteliu, savybės tiria-
mos taikant XRD, SEM, AFM, EDS, EIS tyrimo 
metodus. 

(Testavo licencijuotos įmonės UAB „Medicinos 
fizika“ ir UAB „Rentgenas“.) Ekranai yra naudo-
jami medicinoje, siekiant apsaugoti personalą 
nuo žalingos jonizuojančiosios spinduliuotės 
poveikio širdies ir kraujagyslių procedūrų ar 
operacijų metu, remiantis EU direktyva RoHS 
II, Directive 2011/65/EU, kurioje draudžiamas 
švino naudojimas medicininiuose prietaisuo-
se ir konstrukcijose. Pagamintas ekranas yra 
bešvinis, išvengiama problemų dėl toksiško 
švino utilizavimo.
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Kietojo kūno savybių nustatymas optiniais 
metodais, lazerinė interferometrija, periodi-
nių mikrostruktūrų formavimas lazerine in-
terferencine litografija, reljefinių hologramų 
polimeriniame sluoksnyje formavimas, tū-

Tirtas elektrolitinių sluoksnių (LaNbO su prie-
maišomis ir kt.) formavimas naudojant elek-
troninį garinimą ir magnetroninį dulkinimą bei 
cheminius nusodinimo metodus ant įvairių 
paviršių. Buvo formuojamos įvairių medžia-
gų struktūros, tinkamos naudoti kaip plona-
sluoksnės dangos elektrolitams ir kitiems 

Plėtojamas lengvųjų branduolių parametrų 
skaičiavimo matematinis modeliavimas, kom-
piuterinio kodo optimizavimas. Poveikis aplin-
kos apsaugai: sukurti matematiniai metodai ir 
optimizuotas kompiuterinis kodas prisideda 

Taikomoji optika, fotonika, modernioji optika, optoelektroniniai reiškiniai
Tyrėjai: prof. habil. dr. S. Tamulevičius, doc. dr. L. Puodžiukynas, lekt. dr. T. Tamulevičius, 
doc. dr. M. Andrulevičius.

Fizikinės technologijos vandenilio energetikai
Tyrėjai: prof. habil. dr. J. Dudonis, prof. dr. G. Laukaitis, lekt. dr. D. Virbukas,  
lekt. dr. K. Bočkutė, dokt. M. Sriubas.

Kvantinių sistemų ir reiškinių teorinis modeliavimas
Tyrėjai: prof. dr. Ž. Rinkevičius, doc. dr. S. Mickevičius.

rinių hologramų formavimas. Kinegraminių 
struktūrų ir taškinių vaivorykštinių hologramų 
kūrimas ir tyrimas: atliktas taškinių ir vaivo-
rykštinių hologramų formavimo proceso opti-
mizavimas.

kuro elementų komponentams. Taip pat buvo 
suformuoti ir ištirti ploni SmxCe1-xO2 sluoks-
niai. Sluoksniai formuojami garinant medžia-
gas elektronų pluošteliu, savybės tiriamos 
taikant XRD, SEM, AFM, EDS, EIS tyrimo me-
todus.

prie ekologinio darnios raidos aspekto, reika-
lauja mažesnių energijos sąnaudų fizikiniams 
rezultatams pasiekti. Kartu yra tausojami 
energetiniai ištekliai ir mažinamas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kūrimas.

2   Prioritetinė kryptis „Technologijos darniam vystymuisi ir energetika“



177

K a u n o 
t e c h n o l o g i j o s 
u n i v e r s i t e t a s

M a t e m a t i k o s  i r 
g a m t o s  m o k s l ų 

f a k u l t e t a s

m o k s l i n i ų 
t y r i m ų 

a t a s k a i t a

2 0 1 4

Optiškai aktyvių zondų gamybos metodo su-
kūrimas, mielių ir gyvūnų ląstelių identifikavi-
mas nano-Ramano mikroskopija, baltyminių 
struktūrų atpažinimas ir galimybių nanomedi-
cininei diagnostikai tyrimas. Pasiekti rezultatai 

Kuriami polimeriniai dozimetriniai geliai / 
dozimetrai, jautrūs įvairių rūšių spinduliuotei; 
sukurta „free standing“ gelio kompozicija, kuri 

Netiesinių diferencialinių lygčių analizinių 
sprendinių konstravimo srityje 2014 m. toliau 
plėtojamas netiesinių solitoninių sprendinių 
algebrinis operatorinis metodas. Sukonstruoti 
EW netiesinės diferencialinės lygties solitoniniai 
sprendiniai, išvestos jų egzistavimo sąlygos.

Sudėtingų realaus pasaulio procesų identi-
fikavimo, valdymo ir prognozavimo srityje 
pasiūlyta nauja metodika, įgalinanti laikinai 
stabilizuoti nestabilias orbitas visiškai laike 
apverčiamose diskretinėse sistemose. Skaiti-
nis modelis, aprašantis diskretines netiesines 
tarpusavyje konkuruojančias sistemas, pritai-
kytas regimai informacijai slėpti ir jai saugiai 

Paviršiumi ir zondu stimuliuoto Ramano spektroskopijos biologinių ląstelių 
cheminiam identifikavimui galimybių tyrimas
Tyrėjas prof. habil. dr. V. Snitka.

Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis aplinkai ir individui
Tyrėjai: prof. dr. D. Adlienė, lekt. G. Adlys, dokt. N. Vaičiūnaitė, dokt. B. G. Urbonavičius. 

Netiesinių sistemų matematinis tyrimas
Tyrėjai: prof. habil. dr. M. Ragulskis, doc. dr. A. Aleksa, doc. dr. K. Lukoševičiūtė,  
doc. dr. J. Ragulskienė, doc. dr. G. Zaksienė, lekt. dr. V. Kravčenkienė, dokt. R. Palivonaitė, 
dokt. V. Petrauskienė, dokt. M. Landauskas, dokt. P. Palevičius, dokt. S. Aleksienė,  
asist. E. Šakytė, lekt. L. Mačėnaitė, dokt. M. Drulytė, dokt. M. Vaidelys. 

ir jų poveikis: sukurta multifunkcinė platfor-
ma (Raman, SAF, AJM), pritaikyta biologinių 
objektų (baltymų, lipidinių membranų, ląstelių) 
struktūriniams pokyčiams tirti.

po apšvitos atkartoja trimatį tūrį, atitinkantį 
onkologinio naviko formą.

perduoti. Identifikuojant algebrines skeletines 
sekas pasiūlyta prognozės metodika, pagrįsta 
vidinio glotninimo schema. 

Netiesinių optinių efektų srityje buvo toliau 
dirbama dinaminės vizualinės kriptografijos 
srityje. Chaotinei vizualinei kriptografijai reali-
zuoti pasiūlyta nauja schema. Ši schema rea-
lizuota tiek statiškai, tiek ir eksperimentiškai. 
Be to, sukurta dinaminės vizualinės kriptogra-
fijos realizacija demoruojamose stochastinėse 
muaro gardelėse. 

Atlikti įvairūs magnetinio lauko intensyvumo 
tyrimai visiems turimiems Lietuvoje esančio 
magnetometro duomenims, sukurta speciali 
programinė įranga.

3   Prioritetinė kryptis „Diagnostinės ir matavimo technologijos“

4   Prioritetinė kryptis „Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos“
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Buvo atliktas hibridinio debesies duomenų 
perdavimo apkrovimo balansavimo strategi-
jos modeliavimas ir tyrimas. Atlikus užduočių 
skirstymo metodų palyginamąją analizę buvo 
pateiktos rekomendacijos dėl šių metodų tai-
kymo galimybių realiose debesų kompiuteri-
jos sistemose. Buvo sudarytas stochastinio 
programavimo uždavinys Lietuvos pensijų 
fondų išmokoms modeliuoti. Sukurtas dau-
giakanalės optimalaus banko klientų aptar-

Tirtos įvertinto kompleksiškumo vaizdavimo 
galimybės, atliktas kompleksiškumo palygini-
mas taikant įvairias metodikas. Tirtas senyvo 
amžiaus asmenų grupės fiziologinių duomenų 
kompleksiškumas, naudojant mobilią duome-

Nagrinėti antros eilės matricų algebriniai dės-
tiniai, įvesta dvimačių duomenų H rango sąvo-
ka. Aptartos įvairios situacijos, kaip išeinantis 
signalas priklauso nuo įeinančios signalo ir 
transformuojančios matricos šaknų sutapimo. 

Verslo ir finansinių sistemų matematinis modeliavimas
Tyrėjai: prof. dr. E. Valakevičius, doc. dr. A. Kabašinskas, doc. dr. K. Šutienė,  
doc. dr. V. Dabrišienė, doc. dr. B. Narkevičienė, lekt. dr. M. Šnipas, dokt. M. Bražėnas.

Matematinių metodų taikymas signalų kompleksiškumo tyrime
Tyrėjai: prof. dr. Z. Navickas, doc. dr. L. Bikulčienė, doc. dr. A. Žvironienė.

Matricų analizės taikymas dinaminių sistemų tyrimuose, panaudojimas  
kardiologijoje
Tyrėjai: prof. dr. Z. Navickas, doc. dr. L. Bikulčienė, dokt. R. Šmidtaitė, mag. T. Telksnys.

navimo sistemos matematinis modelis, kai 
aptarnavimo laikas pasiskirstęs pagal bet kokį 
skirstinį. Įvertinta finansinių duomenų rizika 
naudojant sumodeliuotas alfa stabilaus skirs-
tinio atsitiktines reikšmes. Sukurtas matema-
tinės įrangos patikimumo Markovo modelis, 
paremtas fazinio tipo skirstiniais. Sukurtas 
žmogaus smegenų neuroninių jungčių toly-
daus laiko Markovo modelis.

nų registravimo įrangą. Formalizuotas Milio ir 
Muro automatų sąsūkos modelio plečiamu-
mas ir sinchronizacija, o sąsūkos algoritmas 
įtrauktas į diagnostinę sistemą.

Tirtas įvairių išeinančių signalų (laiko eilučių) 
konvergavimas. Antros eilės matricinė analizė 
taikoma EKG parametrų ir magnetinio lauko 
sąsajoms tirti. 
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Tobulintas operatorinis diferencialinių lygčių 
sprendimo metodas, randant jo sąsajas su 
standartiniais dinaminių sistemų, aprašomų 
netiesinėmis paprastosiomis diferencialinė-

Buvo tobulinamos programinės sąsajos skai-
tinėms sekoms fragmentuoti, kai tos sekos 
yra su triukšmu. Gautieji rezultatai pritaiky-
ti spaudimui ir EKG signalams fragmentuoti 

Pasiūlyti nauji žinomo metodo papildymai. Šie 
papildymai išplėtė metodo taikymo galimybes: 

Sukurtas originalus asimetrinio šifravimo pro-
tokolas, nustatyti jo pagrindiniai parametrai, 
protokolo efektyvumas buvo palygintas su 

Operatorinio metodo panaudojimas dinaminių sistemų tyrimui
Tyrėjai: prof. dr. Z. Navickas, mgr. T. Telksnys.

Skaitinių sekų fragmentavimas ir tyrimas
Tyrėjai: prof. dr. Z. Navickas, doc. dr. L. Bikulčienė, dokt. D. Karalienė.

Valdymo sistemų su vėlavimais tyrimas naudojant Lamberto W funkciją
Tyrėjai: prof. dr. J. Rimas, dokt. I. Ivanovienė.

Asimetrinio šifravimo protokolo, paremto nekomutatyvios kriptografijos  
metodais, sukūrimas ir savybių tyrimas
Tyrėjai: prof. dr. E. Sakalauskas, dokt. A. Michalkovič.

mis, tyrimo metodais. Tirtos kelių dinaminių 
sistemų, veikiančių vienoje aplinkoje ir susietų 
tarpusavio netiesiniais ryšiais, problemos.

ir hipotencijai prognozuoti. Taikant Hankelio 
matricų teoriją, apibrėžtos stipraus ir silpno H 
rango sąvokos, jos pritaikytos fragmentuoti ir 
filtruoti. 

leido analizuoti tokias sistemas, kurioms me-
todo taikymas buvo negalimas. 

klasikiniais asimetrinio šifravimo algoritmais. 
Iš gautų rezultatų parengta disertacija. 
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Pasiūlytas ir visiškai realizuotas lokaliai pro-
gresyvaus skaitmeninių vaizdų kodavimo me-
todas, leidžiantis efektyviai ir greitai atkurti 
aktualius vaizdų fragmentus. Atkuriami vaizdo 
fragmentai gali būti detalizuojami realiame 

Sukurta ir realizuota parametrizuota defektų 
aptikimo tekstūriniuose paviršiuose (vaiz-
duose) sistema, grindžiama specifinėmis 
diskrečiųjų Haar bangelių savybėmis. Atlikti 

Lokaliai progresyvus skaitmeninių vaizdų kodavimas:  
technologijos ir realizacija
Tyrėjai: prof. dr. J. Valantinas, dokt. D. Kančelkis.

Lanksčios defektų nustatymo ir lokalizavimo tekstūriniuose vaizduose  
sistemos sudarymas ir tyrimas
Tyrėjai: prof. dr. J. Valantinas, dokt. G. Viščiūtė.

laike, priešingai nei vaizdų kodavimo stan-
darte JPEG2000, kai vartotoją dominantys ir 
atkuriami vaizdo fragmentai yra fiksuojami iš 
anksto, t. y. prieš atliekant viso vaizdo koda-
vimą.

eksperimentai su pramoninių keramikinių ply-
telių paviršiais (vaizdais) parodė gana aukštą 
defektų aptikimo efektyvumą (95–98 %). 

mtep projektai

1  Tarptautiniai

 _ ES COST TG1002 „European Network on 
applications of Atomic Force Microscopy to 
NanoMedicine and Life Science“, KTU atsa-
kingasis vykdytojas – prof. habil. dr. V. Snit-
ka, trukmė 2011–2015 m. 

 _ IPA Horizontal Programme of Nuclear 
Safety and Radiation Protection, 2008-020-
349-0201.01. EuropeAid/130052/D/SER/
HR. „Health Protection in Relation to Medi-
cal Exposure“. KTU atsakingoji vykdytoja – 
prof. dr. D. Adlienė, trukmė 2012–2014 m. 

 _ Erasmus+ „Joint innovative training and 
teaching/learning program in enhancing 
development and transfer knowledge of 
application of ionizing radiation in materials 
processing“, KTU atsakingoji vykdytoja – 
prof. dr. D. Adlienė, trukmė 2014–2017 m. 

 _ NORDPLUS projektas (mokymai, kursai) 
„Nordic Concept in Biomedical Enginee-
ring and Medical Physics Education through 
Nordic-Baltic Cooperation“, KTU atsakin-
goji vykdytoja – prof. dr. D. Adlienė, trukmė 
2014–2015 m. Partneriai: Riga Technical 
University, University of Latvia, Kaunas 
University of Technology, Linkoping Univer-
sity, KTH, Aalto University and University of 
Oulu.

 _ ES COST MP1308 „Towards an Oxide-Ba-
sed Electronics“, KTU atsakingasis vykdy-
tojas – prof. dr. L. Marcinauskas, trukmė 
2014–2018 m. 

 _ EUREKA ITEA 3 ,,Electronic wearable sport 
and health solutions“, CareWare Nr. 13034, 
KTU atsakingasis vykdytojas – prof. dr.  
R. Alzbutas, trukmė 2014–2017 m. 
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 _ ES COST ES1102 „Validating and Integrating 
Downscaling Methods for Climate Change 
Research“, KTU atsakingasis vykdytojas – 
prof. dr. R. Alzbutas, trukmė 2014–2015 m. 

2  Nacionaliniai

 _ „Daugiaanalizinis baltymų struktūrininių ir 
vibracinių savybių charakterizavimas na-
nosąsajose (NanoProt)“, Nr. VP1-3.1-ŠMM-
07-K-03-044, vadovas – prof. habil. dr. V. 
Snitka, šaltinis LMT, trukmė: 2013–2015 m.

 _ „Naujų puslaidininkių medžiagų ir na-
nostruktūrų kūrimas ir taikymai pažan-
gioms technologijoms“, Nr. VP1-3.1-ŠMM-
08-K-01-013, vadovė – dr. E. Fataraitė, 
šaltinis – ESFA, trukmė – 2013–2015 m.

 _ „Dinaminė vizualinė kriptografija žmogaus 
regos sistemos tyrimams“, MIP-100/2012, 
vadovas – prof. habil. dr. M. Ragulskis, šal-
tinis – LMT, trukmė – 2012 –2014 m. 

 _ KTU ir LSMU mokslininkų grupių projek-
tas „Žemės magnetinio lauko, žmogaus 
ir gyvūnų kardiovaskulinių sąsajų tyrimas 
(GEOMAG)“, vadovas – prof. habil. dr. M. Ra-
gulskis. 

 _ „Optiškai skaidrų polimerinių nanokompo-
zitų ekranai radiacinei apsaugai“, vadovė – 
prof. dr. D. Adlienė, šaltinis – LMT, trukmė – 
2012–2014 m. Pateikta patentinė paraiška.

 _ „Feroelektrinių plonų sluoksnių, taiko-
mų naujos kartos atminties elementuose, 
technologijų vystymas“, MIP-069/2013, 
vadovas – doc. dr. A. Iljinas, šaltinis – LMT, 
trukmė – 2013–2015 m.

 _ „Masės pernešimo procesai nerūdijančia-
jame pliene ir kobalto chromo lydiniuose 
plazminio azotinimo metu“, MIP-030/2013, 
vadovas – prof. habil. dr. A. Galdikas, šalti-
nis – LMT, trukmė – 2013–2015 m.

 _ „Protoninio laidumo keraminių kuro ele-
mentų ir jų komponentų formavimas“, 
VP1-3.-1-ŠMM-07-K-02-064, vadovas – 
prof. dr. G. Laukaitis, šaltinis – LMT, tru-
kmė – 2012–2015 m.

 _ „Naujų puslaidininkinių medžiagų ir na-
nostruktūrų kūrimas ir taikymai pažan-
gioms technologijoms“, VP1-3.1-ŠMM-
08-K-01-013, vykdytojai – Medžiagų 
mokslo institutas, MGMF Fizikos katedra, 
Organinės technologijos katedra, MGMF 
Mikrosistemų ir nanotechnologijų moksli-
nis centras, trukmė – 2012–2015 m., šal-
tinis – konkursiniai projektai, finansuojami 
pagal Tyrėjų karjeros programą ir atitin-
kantys 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių 
plėtros veiksmų programos 3 prioriteto 
„Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę 
VP1-3.1-ŠMM-08-K „Mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas 
pagal nacionalinių kompleksinių programų 
tematikas“.

3  Ūkio subjektų

 _ MITA priemonė „Inočekiai“ „Kokybės kon-
trolės matavimų skaitmeninėje radiogra-
fijoje parengimas ir įdiegimas“ (GRAFIJA, 
31V223/14) kartu su UAB „Rentgenas“, 
prof. D. Adlienė.

4  Parengtos paraiškos

Fakulteto mokslininkai parengė šias mokslo 
projektų paraiškas: 

 _ LMT mokslininkų grupių projektų konkur-
sui, iš kurių viena nukreipta į bendradar-
biavimą su NASA Nanotechnologijų centru 
(JAV):

 _ „Optimalios asmens pensijos kaupimo 
ir išmokėjimo strategijos sukūrimas ir 
tyrimas“;

 _ „Molekulinių jutiklių, veikiančių grafe-
no pagrindu, sukūrimas ir tyrimas“ (su 
NASA);

 _ „Ultraspartūs procesai mikrostruktūri-
zuotose deimantiškosios anglies nano-
kompozitų dangose“.

 _ ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos 
„Horizon 2020“ konkursui:

 _ „Impact of the local and global geoma-
gnetic field on cardiovascular system 
health“ (galutinai teikta 2015).
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 _ Europos kosmoso agentūros mokslinių ty-
rimų užsakomųjų darbų konkursui:

 _ „Development of advanced methods 
for molecular contamination analysis 
by surface and tip enhanced Raman for 
space applications“ (CONRAM).

 _ EUREKA tarptautinio projekto konkursui 
kartu su LSMU, UAB „Optitecha“, Rygos 
universitetu, UAB „Integris“:

 _ „Nonintrusive human fatigue assess-
ment” (FATIGUE-TEST);

 _ Lietuvos ir Baltarusijos dvišalio bendradar-
biavimo mokslo ir technologijų srityje pro-
gramos konkursui:

 _ „Matematiniai metodai studentų fizinės 
sveikatos kompleksiniam vertinimui“.

 _ KTU ir LMSU bendrų mokslinių tyrimų kon-
kursui:

 _ „Minkštosios rentgeno spinduliuotės ty-
rimas radiologijoje“ (Spinduolis);

 _ „LSMU studentų fizinės sveikatos kom-
pleksinis“ (FIZSVEI);

 _ „Geofizika ir sveikata“ (GEOMAG);

 _ „Nanokompozitinių dangų taikymas ino-
vatyvių antimikrobinių dangų ir optinių 
biojutiklių kūrimui“.

 _ KTU skelbiamos mokslo krypties „Di-
agnostinės ir matavimo technologijos“ 
tarpsritiniams ir tarpkryptiniams mokslo 
projektams finansuoti: 

 _ „Daugiafunkciniai polimeriniai geliai 
apšvitos dozėms spindulinėje terapijoje 
vertinti“.

1  Publikacijos

*publikacijų sąrašas pateikiamas priede (574 psl.)

Kategorija Publikacijų 
 Padalinio autorių 

indėlis 

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų:

ISI Web of Science su cituojamumo rodikliu 30 16,245 

ISI Web of Science be cituojamumo rodiklio 1 0,063 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings  43 29,625 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines 
duomenų bazes  

9 4,293 

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose  11 6,100 

mokslo pasiekimai

2 2014 m. rengti moksliniai seminarai ir 
konferencijos

 _ 2014-06-03–04 Vilniuje organizuotas pro-
jekto „Daugiaanalizinis baltymų struktūri-
nių ir vibracinių savybių charakterizavimas 
nanosąsajose (NanoProt)“ (Nr. VP1-3.1-
ŠMM-07-K-03-044), finansuojamo pagal 

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų pro-
gramos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų sti-
prinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-3.1-
ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų 
tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotaci-
ja)“, seminaras „Inovatyvių nanoskopijos 
metodų taikymas baltymų tyrimuose“.
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 _ 2014-12-05 kartu su tarptautinės kompani-
jos „National Instruments“ atstovu Aleksej 
Ramanov parengtas techninės ir progra-
minės įrangos seminaras fizikos katedros 
darbuotojams ir studentams.

 _ Respublikinė konferencija „Matematika ir 
matematikos dėstymas – 2014“, Kaunas, 
2014-04-11. Perskaityti 29 pranešimai (iš 
jų – 6 kitų institucijų), 54 dalyviai.

 _ 12-oji studentų mokslinė konferencija „Tai-
komoji matematika“, Kaunas, 2014-04-24. 
Perskaityti 23 pranešimai, 43 dalyviai. 

 _ 5th International Conference on Radiation 
Interaction with Materials: Fundamentals 
and Applications 2014, gegužės 12–15 d., 
Kaunas, Lietuva. 136 dalyviai iš 13 šalių.

3 Mokslinės veiklos rezultatų sklaida vi-
suomenei

Mokslinės veiklos rezultatų sklaida visuomenei:

 _ M. Ragulskis skaitė mokslo populiarinimo 
paskaitą „Skaičių sekos ir laiko eilutės: 
gamtos pasaulio ir socialinės prognozės“, 
kuri vyko Verslo vadovų mokymo centre 
viešbutyje „Le Meridien“ (Vilniuje).

 _ Fakulteto mokslo prodekanė K. Šutienė ir 
studijų prodekanė Ž. Rutkūnienė davė in-
terviu radijo laidai „Mokslas kuria pasaulį“.

 _ M. Landauskas davė interviu KTU rinkoda-
ros skyriaus atstovei apie atliekamus rašy-
senos tyrimus. Interviu išspausdintas www.
delfi.lt, www.15min.lt, www.technologijos.lt 
ir kituose žinomiausiuose portaluose.

 _ R. Palivonaitė ir V. Petrauskienė KTU „Tech-
noramoje 2014“ užėmė trečiąją vietą su 
moksliniu darbu „Dinaminės vizualinės 
kriptografijos taikymas žmogaus regos sis-
temos tyrimams“.

 _ J. Puišo parengė ir įgyvendino projektą 
„Šiuolaikinis optinis mikroskopas“ kartu 
su Eržvilko gimnazija pagal Viešosios įs-
taigos Socialinių inovacijų instituto projektą 
„Mokslo ir technologijų populiarinimo ren-

ginių rėmimo ir gebėjimų ugdymo sistema“ 
(VP1-3.2- ŠMM-02-V-02-004).

 _ Sakaliūnienė J., Abakevičienė B., Grigaliū-
nas V., Tamulevičius S. Kietojo oksido kuro 
mikroelemento link. Mokslas ir technika. 
Lietuvos mokslų akademija. Vilnius.

 _ Apie dvidešimt mokslo populiarinimo 
straipsnių publikuota fmf.lt, o dalis iš jų – 
technologijos.lt.

 _ Akademinius skaitymus visuomenei „Apie 
dozes ir ne tik“ skaitė profesorė D. Adlienė. 

 _ 55-iose respublikos mokyklose buvo skai-
tytos fizikos ar matematikos populiarinimo 
paskaitos moksleiviams. 

 _ Dalyvauta mokslo sklaidos renginiuose: 
Kauno Botanikos sode „Augalų žavadie-
nyje“; „KTU Technoramoje 2014“; mokslo 
festivalio „Erdvėlaivis „Žemė 2014“ ren-
giniuose KTU rūmuose ir Kauno VII forte; 
„Tyrėjų naktyje“, pasaulio lietuvių jaunimo 
susitikime Prienų rajone. 

Konkursai moksleiviams:

 _ 2014 m. kovo 1 d. vyko XIX prof. K. Baršaus-
ko fizikos konkursas moksleiviams. Daly-
vavo rekordinis moksleivių skaičius – 324.

 _ 2014 m. sausio 25 d. vyko XXV prof. J. Ma-
tulionio matematikos konkursas mokslei-
viams. Dalyvavo 403 moksleiviai.

 _ Konkursų metu vyko seminarai fizikos ir 
matematikos mokytojams bei dėstytojams, 
kuriuose pristatytos matematikos ir fizikos 
mokslo naujovės, mokymosi ir gabių vaikų 
mokymo metodikos.

Atvirieji kursai akademinei bendruomenei ir 
visuomenei:

 _ Gegužės 15–16 d. buvo suorganizuoti bran-
duolinės inžinerijos kursai, kuriuos vedė 
specialistai iš Tokijo technologijų instituto 
bei bendrovės „Hitachi“ (Japonija). Tai dvi 
dienas trukę intensyvių branduolinės inži-
nerijos kursų antrosios dalies užsiėmimai.
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 _ Spalio 27–29 d. suorganizuota intensyvių 
branduolinės inžinerijos kursų trečioji da-
lis. Šie kursai organizuojami kartu su Toki-
jo technologijos institutu (TTI) ir Japonijos 

branduolinių įrenginių bendrove „Hitachi“. 
Išklausiusiems kursus buvo įteikti sertifi-
katai, o KTU studentams, kurie atitiko sa-
varankiško darbo reikalavimus, buvo įskai-
tytas 2 kreditų modulis.

1  Tyrėjai, 2014 m. kėlę kvalifikaciją tarp-
tautinėse įmonėse ir institucijose

 _ 2014 m. kovo 23–28 d., L. Ramanauskaitė, 
Ciuricho universitetas, Šveicarija.

 _ 2014 m. kovo 23–28 d., V. Snitka, Ciuricho 
universitetas, Šveicarija.

 _ 2014 m. birželio 22–27 d., N. Grincevičiūtė, 
Ciuricho universitetas, Šveicarija.

 _ 2014 m. birželio 22–27 d., V. Snitka, Ciuri-
cho universitetas, Šveicarija.

 _ 2014 m. spalio 7–30 d., N. Grincevičiūtė, 
Ciuricho universitetas, Šveicarija.

 _ 2014 m. spalio 15–24 d., V. Snitka, Vakarų 
Australijos universitetas, Pertas, Australija.

 _ 2014 m. gruodžio 21–24 d., V. Snitka, Ciuri-
cho universitetas, Šveicarija.

 _ 2014 m. balandžio 7–11, K. Šutienė, Aukš-
tutinės Austrijos taikomųjų mokslų univer-
sitetas, Austrija.

 _ 2014 m. rugsėjo 23–6 d., A. Kabašinskas, 
Osijeko universitetas, Kroatija.

 _ 2014 m. balandžio 18–gegužės 18 d., L. 
Bikulčienė, Rygos technikos universitetas, 
Latvija.

 _ 2014 m. balandžio 23–30 d., J. Puišo, Hel-
sinkio universitetas, Suomija.

 _ 2014 m. D. Virbukas, stažuotė Norvegijos 
mokslo ir technikos universitete.

 _ 2014 m. spalio 27–29 d., L. Jakevičius, Nu-
clear Engineering Intensive Course, Tokijo 
technologijos institutas.

tyrėjai

 _ 2014 m. lapkričio 24–28 d., M. Andrulevi-
čius, L. Puodžiukynas, Ukraina, Ukrainos 
nacionalinės akademijos Lvovo politechni-
kos institutas, Fotonikos katedra.

 _ 2014 m. D. Adlienė, stažuotė University of 
Western Greece, Graikija.

 _ 2014 m. liepos mėn. 10–12 d., B. Abakevi-
čienė, stažuotė Vienos universitete.

2  Tyrėjai, atstovaujantys KTU, mokslo ir 
inovacijų politiką kuriančiose bei įgyven-
dinančiose institucijose (pvz., ekspertai 
BP7, „Horizontas 2020“ ar kt. programo-
se, LMT, MITA, SKVC, ministerijų darbo 
grupėse ir pan.)

 _ M. Ragulskis – H2020 ekspertas, Lietuvos 
mokslo tarybos ekspertas, Lietuvos moks-
lų akademijos narys.

 _ V. Snitka – EK standartų komiteto nano-
technologijų grupės narys, Lietuvos stan-
dartų departamento nanotechnologijų ko-
miteto narys.

 _ V. Pekarskas – Lietuvos matematikų drau-
gijos narys.

 _ V. Janilionis – Lietuvos matematikų drau-
gijos narys, Lietuvos statistikų sąjungos 
narys, SKVC ekspertas.

 _ J. Valantinas – SKVC ekspertas, SEFI (Eu-
ropean Society for Engineering Education) 
narys.

 _ J. Dudonis – SKVC ekspertas, Lietuvos fizi-
kų draugijos narys, Hydrogen Energy Asso-
ciation narys
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 _ A. Galdikas – SKVC ekspertas, VSF eks-
pertas, Lietuvos mokslų akademijos narys, 
European Science Foundation, nanoelec-
tronics program narys, „Horizontas 2020“ 
projektų vertinimo komisijos narys, LMT 
mokslininkų grupių projektų vertinimo ko-
misijos narys.

 _ A. Grigonis – VSF ekspertas.

 _ D. Adlienė – medicinos fizikų draugijos 
narė, DAAD padalinio Lietuvoje narė, Lie-
tuvos radiacinės saugos draugijos narė, 
TATENA, BP7, LMT, MITA, TÜV (ISO 9001) 
ekspertė, SAM darbo grupės: Dėl medici-
nos fizikų licencijavimo; Dėl EU direktyvos 
Council Directive 2013/59/EURATOM per-
kėlimo į LR įstatyminę bazę.

 _ G. Laukaitis – „Eureka“, „Cost“, „Mita“ eks-
pertas, Latvijos mokslų tarybos ekspertas, 
SKVC ekspertas.

 _ G. Adlys – medicinos fizikų draugijos narys, 
Lietuvos atomo forumo administratorius, 
Nuclear Information Committee Europe 
narys.

 _ Ž. Rutkūnienė – BASNET forumo narys.

 _ B. Narkevičienė – gabių vaikų ugdymo dar-
bo grupės vadovė.

 _ A. Kabašinskas – Lietuvos operacijų drau-
gijos narys, Jaunųjų mokslininkų draugijos 
narys 

 _ S. Tamulevičius – „Eurostars“, „Eureka“, 
FP7, Danijos, Latvijos ir Estijos studijų fon-
dų ekspertas, Lietuvos mokslų akademijos 
ekspertas, Lietuvos medžiagų tyrinėtojų 
asociacijos prezidentas.

 _ R. Knizikevičius – LMT ekspertas: moksli-
ninkų grupių VI kvietimo projektų konkurso 
paraiškų vertinimas.

 _ B. Gabrielis Urbonavičius – studijų pro-
gramų „Molekulinė biologija“ vertinimas 
(SKVC), studijų programų „Biochemija“ ir 
„Biofizika“ vertinimas (SKVC), studijų pro-

gramų „Matematika ir statistika“ vertini-
mas (SKVC).

 _ M. Andrulevičius: Lietuvos verslo paramos 
agentūros (LVPA) ekspertas, Europos so-
cialinio fondo agentūros (VP1-3.1-ŠMM-
08-K) ekspertas, MITA ekspertas; KTU 
Medžiagų inžinerijos mokslo krypties dok-
torantūros komiteto narys. 

3  Nacionaliniai ir tarptautiniai apdovano-
jimai; narystė aukšto tarptautinio lygio 
institucijose ir asociacijose; kiti individu-
alūs pasiekimai

Fakulteto mokslininkai dalyvavo nacionalinė-
se ir tarptautinėse organizacijose: 

 _ LMD (Lietuvos matematikų draugija), LFD 
(Lietuvos fizikų draugija), Lietuvos biofizikų 
draugija, LSS (Lietuvos statistikų sąjunga), 
Lietuvos vandenilio energetikos asociacija, 
Lietuvos tyrinėtojų asociacija, Lietuvos ra-
diacinės saugos draugija, organizacija „Lie-
tuvos atomo forumas“, MFD (Lietuvos me-
dicinos fizikų draugija), Lietuvos medžiagų 
tyrinėtojų asociacija, Lietuvos medicinos fi-
zikos ir biomedicininės inžinerijos asociacija, 
LKMA (Lietuvos katalikų mokslų akademi-
jos organizacija), Lietuvos standartų depar-
tamento nanotechnologijų komitetas, SEFI 
(European Society for Engineering Educati-
on), SIAM (Society for Industrial and Applied 
Mathematics), SEM (Society for Experimen-
tal Mechanics), EURASEM (European Asso-
ciation for Experimental Mechanics), EPS 
(European Physical Society), NICE (Nucle-
ar Information Committee Europe), EPWS 
(European Platform of Women Scientists), 
EFOMP (Europos medicinos fizikos organi-
zacijų federacija), asociacija „BASNET Fo-
rumas“, IOMP (tarptautinė medicinos fizikų 
organizacija), Europos Komisijos standartų 
komitetas CEN-TC352, ACM (Association 
for Computing Machinery), ECED (European 
Convention of Engineering Deans). 
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Mokslo leidinių redakcinės kolegijos:

 _ Prof. habil. dr. V. Snitka – tarptautinių žur-
nalų „Biomedical Imaging“, „Nanoscience 
& Technology“ redakcinės kolegijos narys.

 _ Prof. habil. dr. M. Ragulskis – tarptautinių 
žurnalų „The Open Numerical Methods 
Journal“, „The Scientific World Journal“, 
„Mathematical Problems in Engineering“, 
„Mathematical Modelling and Analysis“ re-
dakcinių komitetų narys.

 _ Lekt. dr. R. Knizikevičius – tarptautinių žur-
nalų „Dataset Papers in Science“, „Biointer-
face Research in Applied Chemistry“ redak-
cinių kolegijų narys.

 _ V. Janilionis – žurnalų ,,Matematika ir ma-
tematinis modeliavimas”, ,,Informacinių 
technologijų taikymas švietimo sistemoje“ 
redakcinių kolegijų narys.

 _ Prof. dr. D. Adlienė – tarptautinių žurna-
lų „Research Journal of Environmental 
Sciences“, „Research Journal of Physics“, 
„Research Journal of Nanosciences and 
Nanotechnology“ redakcinių kolegijų narė; 
tarptautinės konferencijos „Medicinos fizi-
ka Baltijos šalyse“ darbų atsakingasis re-
daktorius.

 _ Prof. dr. G. Laukaitis – žurnalų „Lietuvos fi-
zikos žurnalas“, „Journal of Measurements 
and Engineering“ redakcinių kolegijų narys.

 _ Prof. habil. dr. S. Tamulevičius – „Materials 
Science“ žurnalo vyriausiasis redaktorius.

 _ Prof. habil. dr. A. Galdikas – „Materials Sci-
ence“ žurnalo vyriausiojo redaktoriaus pa-
vaduotojas.

 _ Prof. dr. A. Grigonis – „Physics and chemis-
try of solid state“ redakcinės kolegijos na-
rys, tarptautinės konferencijos „Radiation 
interaction with materials: Fundamentals 
and Applications“ darbų atsakingasis re-
daktorius.

Kviestiniai pranešmai:

 _ Prof. habil. dr. V. Snitka – kviestinis pra-
nešėjas tarptautinėje konferencijoje EMN 
spring meeting Energy Materials Nano-
technology (Las Vegas, JAV).

 _ Prof. habil. dr. M. Ragulskis – kviestinis 
pranešėjas tarptautinėse konferencijose: 
pranešimas „Dynamic visual cryptogra-
phy – theory and applications“ konferenci-
joje International Conference on Enginee-
ring and Technology Innovation (Taivanas) 
ir pranešimas „Communication scheme 
based on evolutionary spatial games in the 
cloud computing environment“ konferen-
cijoje International Conference on IoT and 
Cloud Computing (Kinija). 

 _ Prof. habil. dr. A. Galdikas – kviestinis pra-
nešėjas jungtiniame renginyje: 12th Russia 
/ CIS / Baltic / Japan Symposium on Fer-
roelectricity ir 9th International Conference 
Functional Materials and Nanotechnologies 
(Latvija).

Dalyvavimas mokslinių konferencijų progra-
mų komitetuose:

 _ Prof. habil. dr. V. Snitka – kasmetinės tarp-
tautinės konferencijos EMN spring meeting 
Energy Materials Nanotechnology progra-
mų komiteto narys (Las Vegas, JAV).

 _ Prof. habil. dr. M. Ragulskis – programų ko-
miteto narys šiose tarptautinėse konferen-
cijose: International Conference on Security 
and Management (Las Vegas, JAV); Interna-
tional Conference on Knowledge-Based and 
Intelligent Information & Engineering Sys-
tems (Gdynė, Lenkija); International Confe-
rence on Circuits, Systems, Communications 
and Computers (Santorinas, Graikija); Inter-
national Conference on Communications 
and Computers (Sankt Peterburgas, Rusija); 
International Conference on Experimental 
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Mechanics (Kembridžas, Jungtinė Karalys-
tė); International Conference on Mechatro-
nic Systems and Materials (Opolė, Lenkija); 
Symposium on Rare Attractors and Rare 
Phenomena in Nonlinear Dynamics (Ryga, 
Latvija); International Conference on Applied 
Mathematics and Computational Methods 
(Venecija, Italija).

 _ Prof. dr. R. Alzbutas – tarptautinės konfe-
rencijos AR2TS (Advances in Risk and Re-

liability Technology Symposium) komiteto 
narys.

 _ Prof. habil. dr. A. Grigonis, prof. habil. dr.  
A. Galdikas, prof. habil. dr. J. Dudonis, prof. 
dr. G. Laukaitis, prof. dr. L. Marcinauskas 
dalyvavo mokslinės konferencijos Radiati-
on interaction with materials: Fundamen-
tals and Applications programų komitete.

bendradarbiavimas

1  Atliekant bendrus mokslinius tyrimus, 
padalinio mokslininkai bendradarbiauja 
su Lietuvos mokslo grupėmis šiose ins-
titucijose:

 _ KTU Maisto institutas; KTU Medžiagų 
mokslo institutas; Lietuvos energetikos 
institutas; Vytauto Didžiojo universitetas; 
Vilniaus universitetas; Aleksandro Stul-
ginskio universitetas; Lietuvos sveikatos 
mokslų universitetas; Lietuvos sporto uni-
versitetas; Medicinos fizikos draugija; Naci-
onalinė moksleivių akademija.

2  Fakulteto moksliniai bendradarbiauja tarp-
tautiniu mastu su šiomis institucijomis:

 _ University Rey Juan Carlos, Madridas, Is-
panija; Oxford University, Didžioji Britanija; 
Tokyo Technology Institute, Japonija; Hita-
chi Ltd, Japonija; University of Karlsruhe, 
Karlsrūhė, Vokietija; University of Calabria, 
Italija; Laboratoire de Catalyse en Chimie 
Organique (UMR6503) CNRS-Universite de 
Poitiers, Prancūzija; University of Southern 
Denmark, Danija; Technical University of 
Denmark, Danija; Bergamo University, Ita-
lija; Riga Technical University, Latvija; Uni-

versity of Latvia, Latvija; Poznan University 
of Technology, Lenkija; Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lenkija; 
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, 
Vokietija; Lund University, Švedija; Techno-
logical and Educational Institute of Patras, 
Graikija; Institute for Nuclear Physics, Var-
šuva, Lenkija; Helsinki University, Suomija; 
Shizuoka University, Japonija; Plovdiv Uni-
versity, Bulgarija; Royal Institute of Tech-
nology, Švedija; Tartu University, Estija; 
Institute of Physical Chemistry, University 
of Zürich, Šveicarija; Bristol University, Di-
džioji Britanija; National Research Centre 
in Microelectronics, Barselona, Ispani-
ja; Malaysian Institute of Microelectronic 
Systems, Malaizija; Malaysian Institute of 
Advanced Materials, University Putra Ma-
laysia Serdang, Malaizija; Al-Farabi Univer-
sity, Kazachstanas; Institute of HeartMath, 
JAV; Charles University, Čekija; Technische 
Universität Darmstadt, Vokietija; Univer-
sity of Nottingham, Didžioji Britanija; Gro-
dno State University named Yanka Kupala, 
Baltarusija; Sukhoi State Technical Univer-
sity of Gomel, Baltarusija; University Poli-
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tehnica of Bucharest, Rumunija; Stanford 
University, JAV; Surrey University, Didžioji 
Britanija.

3  Užsienio mokslininkų vizitai:

 _ dr. Jevgenijs Kaupužs, 2014 m. vasario 12 
d., Riga Technical University (Latvija), semi-
naras „Calculations of impurity, mass and 
electron transport in semiconductors under 
conditions of irradiation“.

 _ dr. Jan Brandts, 2014 m. kovo 26–28 d., Uni-
versity of Amsterdam (Olandija), paskaitų 
ciklas „Simplex geometry“.

 _ dr. Todorka Lulcheva Dimitrova, 2014 m. 
gegužės 14 d., Plovdiv University (Bulga-
rija), seminaras „Historical development 
of light theories via demonstration experi-
ments“.

 _ dr. Vidas Regelskis, 2014 m. lapkričio 10–14 
d., Surrey University, paskaitų ciklas „Įva-
das į klasikines ir kvantines integruojamas 
sistemas“.

 _ dr. Kęstutis Česnavičius, 2014 m. lapkričio 
12–14 d., University of California, Berkeley, 
paskaitų ciklas „Elipsinių kreivių aritmetika“.

 _ dr. Artūras Vailionis, 2014 m. gruodžio 15–
18 d., Standfordo universitetas (JAV), pas-
kaitų ciklas „Introduction to Experimental 
X-ray Diffraction Techniques“.

 _ dr. Miloš Kopa, 2014 m. kovo 17–21 d., 
Charles University in Prague, paskaitų ci-
klas „Risk modeling and management“.

 _ dr. Rollin McCraty, 2014 m. kovo 7 d., Ins-
titute of HeartMath (JAV), seminaras „The 
Global Coherence Initiative: Measuring the 
Earth’s Energetic Systems – (would focus 
solely on the earth’s magnetic fields and 
how humanity interacts with them)“.

 _ dr. Hidenori Mimura, 2014 m. gruodžio 8–11 
d., Institute of Electronics, Shizuoka Univer-
sity, paskaitų ciklas „Specialieji nanotech-

nologijų mokslo skyriai“.

 _ dr. Toru Aoki, 2014 m. gruodžio 8–11 d., Ins-
titute of Electronics, Shizuoka University, 
paskaitų ciklas „Radioaktyvios spinduliuo-
tės taikymai“.

 _ dr. Marius Vileiniškis, Notingemo universi-
tetas (Jungtinė Karalystė), 2014 m. balan-
džio 10–11 d., mokslinis seminaras „Rizi-
kos patikimumo tyrimai“.

 _ dr. Uladzimir Bystrankou, stažuotė, 2014 m. 
spalio 2 d.–spalio 31 d., P.O. Sukhoi State 
Technical University of Gomel (Baltarusija).

 _ dr. Denys Naumenko, stažuotė, 2014 m. 
gruodžio 15 d.–gruodžio 18 d., Instituto Offi-
cina dei Materiali – CNR (Triestas).

4  Strateginės partnerystės su kitomis 
aukšto tarptautinio lygio mokslo infras-
truktūromis

 _ Taikomosios matematikos katedra palai-
ko mokslinius ryšius su Tartu universite-
to prof. M. Rahula; su LSMU Kardiologijos 
instituto, Kineziologijos ir sporto medicinos 
katedros (prof. A. Vainoras, dr. L. Gargasas, 
dr. K. Berškienė ir kt.) ir LKKA Kineziolo-
gijos laboratorijos mokslininkais (prof. L. 
Poderys, dr. E. Venskaitytė), nagrinėjančiais 
EKG signalus; bendradarbiauja su Latvijos 
universiteto mokslininkais, dirbančiais di-
ferencialinių lygčių srityje (Matematikos ir 
informatikos fakultetas, prof. J. Cepitis), ir 
Rygos technikos universiteto mokslinin-
kais (prof. J. Markovič, dr. I. Markoviča, dr. 
I. Karpič), dirbančiais sveikatos priežiūros 
sistemų srityje; su Notingamo universiteto 
(Jungtinė Karalystė) rizikos ir patikimumo 
inžinerijos centro tyrėjais bei susijusių pa-
dalinių dėstytojais; su Bukarešto politech-
nikos universiteto (Rumunija) profesoriumi 
V. Balan ir Valstybinio Jankos Kupalos Gar-
dino universiteto (Baltarusija) profesoriumi 



189

K a u n o 
t e c h n o l o g i j o s 
u n i v e r s i t e t a s

M a t e m a t i k o s  i r 
g a m t o s  m o k s l ų 

f a k u l t e t a s

m o k s l i n i ų 
t y r i m ų 

a t a s k a i t a

2 0 1 4

J. M. Vuvunikjanu, dirbančiais diferenciali-
nių lygčių srityje.

 _ Matematinio modeliavimo katedra ben-
dradarbiauja su Prahos Karolio universi-
teto mokslininkais ir Bergamo universiteto 
mokslininkais finansų matematikos srityje; 
su Širdies matematikos instituto ir LSMU 
mokslininkais žemės magnetinio lauko 
tyrimų srityje; stiprina ryšius su Darmšta-
to universitetu, siekiant aktyviai praturtinti 
Bergštrasės apskrities ir Kauno regiono 
bendradarbiavimo sutarties įgyvendinimą 
mokslininkų ir studentų bendradarbiavimu.

 _ Fizikos katedra palaiko ryšius su Research 
laboratory for nuclear reactors, Tokyo Ins-
titute of Technology (Japonija), Standfordo 
universitetu (JAV), Švedijos karališkuoju 
technologijos institutu (Švedija), Lietuvos 
energetikos institutu, Vytauto Didžiojo uni-
versitetu, Fizinių ir technologijos mokslų 
centru, Rygos technikos universitetu, Shi-

zuoko universitetu (Japonija), Pietų Danijos 
universitetu (Danija), Lundo universitetu 
(Švedija), Laboratoire de Catalyse en Chi-
mie Organique (UMR6503) CNRS – Uni-
versite de Poitiers (Prancūzija), Helsinkio 
universitetu (Suomija), Sario universitetu 
(Didžioji Britanija).

 _ Mikrosistemų ir nanotechnologijų mokslo 
centras palaiko strateginius ryšiu su Is-
tituto Officina dei Materiali – CNR, AREA 
Science Park, Triestas (Italija), Institute of 
Physical Chemistry, University of Zürich, 
Ciurichas (Šveicarija), Helsinki university 
of Technology, Helsinkis (Suomija), Bristol 
university, Bristolis (Didžioji Britanija), Na-
tional Research Centre in Microelectronics, 
Barselona (Ispanija), Malaysian Institute of 
Microelectronic Systems, Kvala Lumpūras 
(Malaizija), Malaysian Institute of Advanced 
Materials, Universiti Putra Malaysia Ser-
dang, Selangoras (Malaizija).

inovacijų pasiekimai

1  Padalinio darbuotojų ir studentų įkurtų 
įmonių skaičius bei profilis

 _ KTU pradedančiųjų įmonių inkubatoriuje 
„Startup Space“ universiteto absolventų, 
tarp kurių yra mūsų fakulteto absolventai 
Andrius Darulis ir Vaidas Talačka, įkurta 
įmonė „Alovita“ kuria analogų pasaulyje 
neturinčią funkcinę slaugos lovą su šoninio 
pavertimo funkcija. MITA skyrė 70 tūkst. litų 
finansavimą projektui įgyvendinti. 

2  Įmonės, su kuriomis buvo bendradar-
biaujama vykdant projektus, rengiant 
paraiškas 2014 m.

 _ Rengiant paraišką projektui Fatigue-test 
bendradarbiauta su UAB „Optitecha“ (Lie-
tuva), UAB „Integris“ (Latvija), sutartys bus 
pasirašomos, jei projektas bus patvirtintas.

 _ Medicinos fizikos srityje bendradarbiauja-
ma su UAB „Medicinos fizika“, UAB „Rent-
genas“, UAB „Inta“, UAB „Geola“, „Šeši par-
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1  2014 m. apgintos disertacijos 

 _ A. Vaidelienė. „Aeracijos reiškinio oro ir vandens sandūroje teorinis 
ir eksperimentinis tyrimas“ (Fizika, 02 P). Vadovas – prof. habil. dr. 
A. Galdikas.

 _ K. Bočkutė. „Protoninio laidumo oksidų, formuojamų garinant elek-
tronų spinduliu, tyrimas“ (Fizika, 02 P). Vadovas – prof. dr. G. Lau-
kaitis.

 _ D. Kančelkis. „Lokaliai progresyvaus skaitmeninių vaizdų kodavimo 
metodo sudarymas, realizacija ir tyrimas“ (Informatikos inžinerija, 
07 T). Vadovas – prof. dr. J. Valantinas.

2  Užsienio mokslininkai, dalyvaujantys doktorantūros studijų pro-
cese

 _ Dr. Ž. Rinkevičius, Karališkasis technologijos institutas (KTH), Stok-
holmas, Švedija – 02P Fizika, 08T Medžiagų inžinerija).

 _ Dr. A. Vailionis, Stanfordo universitetas, JAV – 02P Fizika, 08T Me-
džiagų inžinerija.

3  Doktorantai, dirbę projektuose 2014 m.

 _ Ramanauskaitė L., Grincevičiūtė N., „Daugiaanalizinis baltymų 
struktūrininių ir vibracinių savybių charakterizavimas nanosąsajose 
(NanoProt)“ (Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-044)“, projekto vadovas –  
V. Snitka

 _ D. Karalienė, projektas Nr. VP1-V-31-003 (7978) „Arterinės hipoten-
zijos epizodų prognozavimo inovacinės sistemos technologinė plė-
tra“, projekto vadovas – A. Ragauskas.

 _ A. Michalkovič, projektas Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-018 „Daiktų in-
ternetas“, projekto vadovas doc. A. Venčkauskas.

 _ R. Plaipaitė-Nalivaiko, „Optiškai skaidrų polimerinių nanokompozitų 
ekranai radiacinei apsaugai“, projekto vadovė – prof. dr. D. Adlienė.

doktorantūros studijos

2014 m. studijavusių
doktorantų skaičius

5

21

10

3

2014 m. įstojusių
doktorantų skaičius

2014 m.  baigusių 
studijas doktorantų 
skaičius

2014 m. gynusių 
disertacijas  
doktorantų skaičius

tneriai“, UAB „Lokmis“. Atsakingasis asmuo – prof. dr. D. Adlienė.

 _ Mokslinis bendradarbiavimas su UAB „Sonaras“, AB „Audimas“, 
UAB „Optitecha“. Atsakingasis asmuo – prof. dr. R. Alzbutas.

 _ Rengiant paraišką LMT mokslininkų grupių projektui buvo bendra-
darbiauta su Swedbank Life Insurance SE Lietuvos filialo atstovu.



191

K a u n o 
t e c h n o l o g i j o s 
u n i v e r s i t e t a s

M a t e m a t i k o s  i r 
g a m t o s  m o k s l ų 

f a k u l t e t a s

m o k s l i n i ų 
t y r i m ų 

a t a s k a i t a

2 0 1 4

mokslo infrastruktūra

1  Unikali 2014 m. įsigyta tyrimų įranga

 _ Įsigytas vakuuminis garintuvas ploniems 
metalų (sidabro, aukso) sluoksniams 
formuoti. Naudojant šią įrangą, ruošia-
mi mėginiai ir priemonės Ramano spek-
troskopijos, skenuojamosios elektroninės 
mikroskopijos, atominės jėgos mikrosko-
pijos tyrimams atlikti.

 _ Įsigyta kontroliuojamos temperatūros skys-
čių celė ląstelėms kultivuoti ir lipidinėms 
membranoms formuoti in vitro. Ši įranga 
suteikia galimybę tirti gyvas ląsteles Ra-
mano spektroskopijos, atominės jėgos mi-
kroskopijos, optinės mikroskopijos meto-
dais natūraliomis biologinėmis sąlygomis.

 _ Pratęsta licencija SAS programinei įrangai 
naudoti. Ji naudojama sudarant duomenų 
statistinės analizės ir duomenų gavybos 
modelius.

2  Siūlomos mokslinės paslaugos (https://
apcis.ktu.edu)

2014 m. siūlomos mokslinės paslaugos buvo 
detalizuotos siekiant jas suformuluoti kryptin-
gai verslo atstovams. 

Paslaugos matematikos taikymo ir modelia-
vimo srityse:

 _ Finansų rinkų matematinis modeliavimas

 _ Pensijų fondų veiklos statistinė analizė

 _ Stochastinių sistemų modeliavimas Mar-
kovo procesais

 _ Inovatyvių metodų kūrimas netiesinių dina-
minių sistemų tyrimui

 _ Vizualinės kriptografijos algoritmų kūrimas 
panaudojant fraktalines muaro gardeles bei 
chaotinius svyravimus

 _ Kriptografinių sistemų taikomieji tyrimai

 _ Kriptografijos algoritmų kūrimas, realizavi-
mas ir diegimas

 _ Magnetinio lauko įtakos žmonių ir gyvūnų 
sveikatai bei savijautai tyrimas

 _ Sistemų rizikos ir neapibrėžtumo analizė

 _ Ekstremalių reiškinių ir įvykių modeliavi-
mas

 _ Gedimų, klaidų ar ilgaamžiškumo duome-
nų analizė

 _ Informacijos integravimo išmaniųjų prie-
monių plėtojimas

 _ Statistinės duomenų analizės modelių kū-
rimas ir taikymas

 _ Duomenų tyrybos metodų taikymai įvairio-
se srityse

 _ Daugiamačių statistinių duomenų vizuali-
zavimo modelių kūrimas

Paslaugos fizikos, medžiagų mokslo ir nano-
technologijų taikymo srityse:

 _ A. Petraitienė, T. Moskaliovienė, „Masės 
pernešimo procesai nerūdijančiajame plie-
ne ir kobalto chromo lydiniuose plazminio 
azotinimo metu“, projekto vadovas – prof. 
habil. dr. A. Galdikas.

 _ G. Kairaitis, „Deguonies atomų pernašos 
procesų modeliavimas perovskito kataliza-

toriuose“, projekto vadovas – prof. habil. dr. 
A. Galdikas.

 _ K. Bočkutė, „Protoninio laidumo keraminių 
kuro elementų ir jų komponentų formavi-
mas“, projekto vadovas – prof. dr. G. Lau-
kaitis.



192

K a u n o 
t e c h n o l o g i j o s 
u n i v e r s i t e t a s

M a t e m a t i k o s  i r 
g a m t o s  m o k s l ų 
f a k u l t e t a s

m o k s l i n i ų 
t y r i m ų 
a t a s k a i t a

2 0 1 4

 _ Skaitmeninėje rentgeno diagnostikoje nau-
dojamų parametrų analizė bei problemų 
sprendimas

 _ Rentgeno diagnostinių spinduliuotės para-
metrų optimizavimas, mažinant pacientų 
apšvitą

 _ Pacientų apšvitos mažinimo skaitmeninėje 
rentgeno diagnostikoje metodikos rengi-
mas

 _ Holografiniai optiniai matavimai

 _ Jutiklių bei šviesolaidžių panaudojimas 
technikoje, jų techninių charakteristikų nu-
statymas; jutiklių, šviesolaidžių, interfero-
metrų taikymas matavimo technikoje ir kt.

 _ Medžiagų optinių savybių nustatymas

 _ Medžiagų, medžiagų darinių, komponentų 
mechaninių, struktūrinių ir kitų savybių ty-
rimai

 _ Nanokompozicinių sluoksnių sudarymas 
ir savybių tyrimas, skaidrių ir elektriš-
kai laidžių plonųjų sluoksnių sudarymas, 
plonų sluoksnių sudarymo technologijos 
ir savybių tyrimas (apsauginės – kietos 
dangos, skaidrūs elektrodai, joninio laidu-
mo sluoksniai, feromagnetinės dangos, 
sluoksnių nusodinimas garinimu vakuume, 
magnetroninis nusodinimas, elektrolan-
kinis nusodinimas, garinimas elektroniniu 
spinduliu, reaktyvinis nusodinimas), plonų 
sluoksnių savybių modifikavimas lazerinės 
apšvitos ir terminio kaitinimo metodais

 _ Vandenilio energetikoje taikomų, pageidau-
jamų fizikinių savybių medžiagų gavimas 
sintezuojant medžiagų dangas

 _ Medžiagų struktūros savybių nustatymas 
Ramano spektroskopijos metodais

 _ Plazmocheminių technologijų taikymai: 
elementariųjų ir sudėtingų puslaidininkių, 
dielektrikų bei laidininkų ėsdinimas akty-
viųjų dujų plazmoje

 _ Plazmocheminių technologijų taikymai: at-
rankusis ėsdinimas, ėsdinimo anizotropiš-
kumas, paviršinio sluoksnio elementinės 
sudėties kitimas, inhibitorių susidarymas 
ir naudojimas, paslėptųjų sluoksnių suda-
rymas

 _ Plazmocheminių technologijų taikymai: 
amorfinės anglies ir deimanto tipo anglies 
dangų, nanodarinių ir paslėptųjų sluoksnių 
formavimas bei tyrimas

 _ Medžiagų fizinių dydžių akustinių matavi-
mo metodų kūrimas, konsultavimas

 _ Akustinių srautų matavimo metodų kūri-
mas, konsultavimas

 _ Medžiagų savybių matavimas naudojant 
tiesines ir netiesines ultragarsines bangas 
kietuose kūnuose, matavimų modeliavi-
mas, konsultavimas

 _ Matematinis technologinių (fizikinių-che-
minių) procesų modeliavimas

 _ Fenomenologinio modelio, aprašančio re-
aktyviojo joninio ėsdinimo metu paviršiuje 
vykstančius procesus, plonų dangų susida-
rymą, katalizės reakcijas ir kt., kūrimas

 _ Mėginių tyrimai taikant paviršiumi stimu-
liuotą Ramano spektroskopiją (tirpale ir 
sausam mėginiui)
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 _ Paviršiaus morfologijos tyrimas (tirpale ir 
sausam mėginiui)

 _ Paviršiaus šiurkštumo nustatymas

 _ Mėginio optinių savybių nustatymas UV-Vis 
spektrometru tirpale ir ant skaidraus / ne-
skaidraus substrato

 _ Reakcijos eigos stebėjimas realiame laike 
taikant UV-Vis spektroskopijos metodą

Šios paslaugos yra siūlomos per KTU atviros 
prieigos centrą siekiant skatinti verslo atsto-
vus naudotis fakulteto mokslininkų sukurtais 
technologiniais sprendimais bei paslaugomis 
ir pradėti bendrus projektus.



Studentų g. 56, LT–51424 Kaunas 

Dekanas – dr. Andrius Vilkauskas

Tel. (8 37) 30 04 01

El. p. midf@ktu.lt
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Gamybos inžinerijos katedra
Vedėjas – doc. dr. Kazimieras Juzėnas

Mechanikos inžinerijos katedra
Vedėjas – prof. dr. Vytautas Grigas

Medžiagų inžinerijos katedra
Vedėja – doc. dr. Vaida Jonaitienė

Šilumos ir atomo energetikos katedra
Vedėjas – doc. dr. Egidijus Puida

Transporto inžinerijos katedra
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1  Išmanios aplinkos ir informacinės technolo-
gijos

15,97 

34,69

5,22

55,88

21,51

Užsakomieji MTEP 
darbai (%)1,48

Tarptautinės mokslo 
programos  (%) 21,13

Universiteto mokslo 
fondas  (%)

Lietuvos 
mokslo taryba

Mokslo, inovacijų ir  
technologijų agentūra

Kitos valstybinės 
institucijos

Nacionaliniai projektai  (%)

Nacional iniai  projektai 
(55,88%), iš jų:

mokslinių tyrimų tematika

Virtualių aprangos gaminių kokybės 
tyrimas ir vertinimas 
Tyrėjai: K. Ancutienė, E. Strazdienė,  
K. Lekeckas.

Santykinė tikro ir virtualaus tinkamo 
drabužio analizė 
Tyrėja K. Ancutienė.

Šio darbo tikslas – naudojant virtualaus drabu-
žio primatavimo programinę įrangą Modaris 3D 
Fit (APS Lectra) ir taikant ekspertinę apklausą, 
nustatyti tekstilės medžiagų mechaninių savybių 
(tempimo, lenkimo, šlyties) įtaką gaminio kokybei, 
kai tiriamos susidariusios deformacijos gaminyje. 
Buvo išvestas kompleksinis kriterijus Q, aprašan-
tis medžiagos deformacijas išilgine, skersine ir 
įstriža kryptimis, kurį naudojant galima nusakyti 
virtualaus gaminio kokybę. Nustatyta, kad didžiau-
sią įtaką gaminio regimajai kokybei turi tempimo 
deformacija ataudų kryptimi.

Šiame darbe, naudojant programinę įrangą Moda-
ris 3D Fit (APS Lectra), buvo sukurti aštuonių res-
pondenčių virtualūs manekenai ir atliktas virtualus 
prigludusio silueto suknelės primatavimas. Res-
pondentės suknelės atitiktį vertino ne tik virtualio-
je aplinkoje, bet ir realiai jas prisimatavusios. Jas 

mokslinių tyrimų 
finansavimas

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas (to-
liau – MIDF) vykdo šių patvirtintų Kauno techno-
logijos universiteto prioritetinių mokslinių tyrimų 
ir studijų krypčių tyrimus: „Išmanios aplinkos ir 
informacinės technologijos“, „Naujos medžiagos 
aukštosioms technologijoms“ ir „Technologijos 
darniam vystymuisi ir energetika“, „Diagnostinės 
ir matavimo technologijos“.
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vertino penkių punktų kokybės skalėje. Taip 
siekiama palyginti gaminio atitikties vertinimą, 
kai gaminys vertinamas virtualioje aplinkoje ir 
realiai primatuojant. Virtualioje aplinkoje yra 
galimybė vertinti susidariusias deformacijas ir 
gaminio laisvumą, kurie išreiškiami spalvinė-
se skalėse. 

Nustatyta, kad vartotojui lengviau suvokiamas 
spalvinėmis išraiškomis pateiktas gaminio 
laisvumo ir deformacijų vaizdas nei paprastas 

Darbe bendradarbiaujant su Lietuvos sveika-
tos mokslų universitetu nanotechnologijomis 
kurtos ilgalaikiu baktericidiniu poveikiu pla-
čiam bakterijų padermių spektrui pasižymin-
čios hibridinių grafeno oksido ir sidabro-vario 
nanokompozitų dangos. Šios dangos skirtos 
medicinos įstaigose esančių prietaisų ir įrengi-
nių paviršiams padengti, norint juos apsaugoti 
nuo galimo patogeninių mikroorganizmų ar 
bakterijų prisitvirtinimo ir bioplėvelių susifor-
mavimo ir infekcijų plitimo. 

Sukurtos silikoninio elastomero dangos su 
antimikrobiniu paviršiumi. Ortopediniai gami-
niai (įdėklai, įtvarai, protezų dalys, kt.) ne tik 

Šviesai jautrių fenolformaldehidinės dervos 
(novolakinės dervos) ir naftachinondiazido 
darinio – diazonaftochinono kompozicijos 
modifikavimas tauriųjų metalų nanodalelė-

gaminio vaizdas, nes palengvina dydžio ati-
tikties įvertinimą. Nepastebėta, kad vertinant 
dinamiškų būsenų gaminio atitiktį vartotojas 
galėtų lengviau įvertinti gaminio atitiktį, todėl 
internetinėje prekyboje pakanka statiškos ga-
minio būvio pateikties. Virtualaus primatavimo 
sritis yra potenciali, nes net 89,7 % apklaustų 
vartotojų pasinaudotų galimybe susikurti savo 
virtualų manekeną ir prisimatuoti drabužius, 
tačiau spalvinį deformacijų vertinimo vaizdą 
rekomenduojama supaprastinti.

Antibakterinės ir superhidrofobines dangos biomedicinai 
Tyrėjai: I. Prosyčevas, P. Narmontas, R. Šeperys, T. Kleveckas, K. Žukienė, V. V. Morkūnas, 
V. Baltrušaitis, dokt. A. Lisauskaitė.

Šviesai jautrių nanokompozitų sukūrimas ir jų panaudojimas  
mikrostruktūroms formuoti 
Tyrėjos: dokt. J. Pudlauskaitė, V. Jankauskaitė.

2   Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms

apsaugantys nuo bakterijų ir grybelinių pato-
genų plitimo, bet ir gebantys paskirstyti slėgį ir 
taip apsaugantys nuo pragulų ir žaizdų atsira-
dimo ar pagreitina jų gijimą, yra gana aktualūs 
sergantiems cukriniu diabetu ir kitiems, turin-
tiems ilgai negyjančių opų ir žaizdų ar kitaip 
pažeistą ir jautrią odą. Jų panaudojimas leis iš 
esmės pagerinti tokių vartotojų gyvenimo ko-
kybę. Nuolatinės ir lengvai nuimamos medici-
ninės dangos leis apsaugoti gaminių paviršius 
nuo mikroorganizmų kolonizacijos. Gaminiai 
kurti iš silokoninio elastomero, o dangoms 
kurti naudota šviesai jautri siloksano kompo-
zicija sukietinama šviesos šaltiniais.

mis leido sukurti naują medžiagą, leidžiančią 
valdyti nanokompozito dangoje formuojamos 
struktūros geometrinius parametrus ir pra-
plėsti tradicinės fotolitografijos panaudojimo 
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Pradėtos kurti fotopolimerinės kompozicijos, 
kurios praplėstų hologramų gavimo impul-
siniu lazeriu galimybes. Jau sudarytos pavir-
šiaus nano- ir mikroreljefo formavimo impul-
siniu lazeriu metodikos, kuriamos akrilamido 

Bakterinė celiuliozė, skirtingai nuo tradiciniu 
būdu gaunamo pluošto, pasižymi technologiš-
kai švaresniu gamybos būdu, aukštu polimeri-
zacijos laipsniu ir kristališkumu. Mieliagrybių 
ir acto rūgšties bakterijų simbiozės pagrindu 
užauginta bioplėvelė pasižymi patraukliomis 
stiprumo ir formavimosi savybėmis. Kombu-
cha fermentacijos metu gaunama gelio pavi-
dalo biologinė plėvelė, sudaryta iš celiuliozės 
gijų tinklo. Išdžiovinta plėvelė tampa panaši į 

Naujos kartos nanomikrotekstilės medžiagų su medicininės paskirties biologiškai aktyviomis 
medžiagiamos, skirtomis interaktyviai tvarsliavai, kūrimas ir tyrimas.

Naujų fotopolimerinių nanokompozitų kūrimas ir jų panaudojimas  
impulsinėje holografijoje 
Tyrėjai: R. Bakanas, V. Jankauskaitė, V. Baltrušaitis.

Bakterinės bioplėvelės savybių tyrimas ir vertinimas 
Tyrėjos: J. Domskienė, mag. L. Pociūtė.

Naujos kartos bioaktyvių tekstilės medžiagų kūrimas 
Tyrėjai: S. Stanys, E. Adomavičiūtė, V. Jonaitienė.

pagrindu šviesai jautrios kompozicijos, tiria-
ma jose gautų struktūrų morfologija, optinės 
ir kitos savybės ir jų kitimas nuo kompozicijos 
sudėties.

ploną odą, kuriai galima taikyti tradicinius me-
džiagų technologinio apdorojimo metodus.

Galimybė panaudoti bakterinės celiuliozės 
plėvelę natūralios aprangos gamybai yra pers-
pektyvus uždavinys, nes sudaro galimybę sau-
giais metodais medžiagos užauginti tiek, kiek 
jos reikia, o pasibaigus gaminių eksploatacijos 
laikui šie lengvai suyra neteršdami aplinkos. 
Bakterinės celiuliozės bioplėvelė gali būti įvai-
riai apdirbama, o jos forma ir savybės kontro-
liuojamos įvairiais priedais.

galimybes. Tuo tikslu buvo parinkti metalo na-
nodalelių (Ag ir Cu) sintezės metodai ir ištirta 
periodinių mikrostruktūrų formavimo plono-
se dangose fotolitografijos metodu galimybė, 
įvertinta nanodalelių įtaka nanokompozito 
cheminei struktūrai ir suformuotų dangų sa-
vybėms, ištirta nanodalelių tipo ir kiekio bei 

pagrindo optinių savybių įtaka nanokompozito 
dangoje suformuotų periodinių mikrostruk-
tūrų geometriniams parametrams, ištirtas 
šviesai jautraus nanokompozito dangos pa-
viršiuje suformuoto mikroreljefo geometrinių 
matmenų atsparumas aplinkos temperatūra 
veiksniams.
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Sukurtos metodikos ir rekomendacijos racionaliam kartonui ir kitoms pakuotėms racionaliai pro-
jektuoti.

Pakavimo medžiagų mechaninių, fizikinių savybių tyrimai ir plastikinių  
pakuočių racionalaus inžinerinio projektavimo metodikų rengimas 
Tyrėjai: habil.dr. E. Kibirkštis, dr. V. Bivainis, dr. L. Gegeckienė, dr. Doc. A. Kabelkaitė- 
Lukoševičė, dr. V. Miliūnas, dr. K. Vaitasius, I. Venytė.

Toliau vykdytų apvirintų funkcinių dangų tyrimų rezultatai leidžia tiksliau numatyti suformuotos 
dangos savybes ir tobulinti jų formavimo technologinius procesus.

Konstrukcinių metalų struktūrų kūrimas ir tyrimas 
Tyrėjai: dr. K. Juzėnas, dr. I. Skiedraitė, habil. dr. A. Bargelis, dr. R. Mankutė,  
dr. P. Krasauskas, dr. V. Gylienė, dr. M. Rimašauskas, dr. S. Baskutis, K. Kanapeckas, 
 dr. A. Čiuplys, dr. R. Bendikienė, dr. R. Kandrotaitė-Janutienė, dr. G. Žaldarys,  
dr. L. Kavaliauskienė, D. Sventickas, N. Toliušienė, M. Galdikas, E. Sadauskas.

Sukurtos prielaidos ekologišką anglies pluoš-
tu armuotą metilmetakrilato (MMA) dervos 
kompozitą, naudojamą ortopedinių priemo-
nių gamyboje, modifikuoti įvairios prigimties 
nanoužpildais, siekiant pagerinti jo atsparu-
mą smūginėms, lenkimo ir kitos prigimties 
apkrovoms, kad būtų apsaugotas vartotojas, 

Darbe ištirta išankstinio įtempimo įtaką auga-
liniu pluoštu armuotų biokompozitų mechani-
nei elgsenai, keičiant komponentų tarpusavio 
adhezinę sąveiką ir (ar) audinio struktūrą. Tuo 
tikslu nustatyta išankstinio tempimo sąlygų 

Nanoužpildų įtaka ortopedinių pluoštu armuotų metilmetakrilinės dervos 
kompozitų struktūrai ir savybėms 
Tyrėjai: dokt. T. Žukas, V. Jankauskaitė, K. Žukienė.

Išankstinio tempimo įtakos augaliniu pluoštu armuotų biokompozitų  
mechaninei elgsenai tyrimas 
Tyrėjos: dokt. A. Širvaitienė, V. Jankauskaitė.

3   Technologijos darniam vystymuisi ir energetika

turintis kojos ar pėdos patologiją, nuo pavojin-
gų aplinkos veiksnių. Darbe buvo ištirta nano-
vamzdelių ir sluoksninių silikatų nanoužpildų 
įtaka dervos ir jos kompozitų struktūrai bei sa-
vybėms tempiant ir lenkiant, smūgio energijos 
sugerties gebai ir suardymo pobūdžiui.

įtaka augaliniu pluoštu armuotų biokompozitų 
mechaninėms savybėms, įvertinta augalinio 
pluošto verpalų cheminio ir fizikinio apdoroji-
mo metodų bei audinio sandaros charakteris-
tikų įtaka biokompozitų mechaninei elgsenai.
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Atliekant tyrimus vystomos mikromechaninės 
periodinės sistemos, kurias galima pritaikyti 
jutikliams, naudojamiems žmogaus sveikati-
nimo diagnostikai, kurti. Tokių sudėtingų pe-
riodinių mikrostruktūrų masinėje gamyboje 
terminio antrinimo būdu reikalingi gamybos 
proceso patobulinimai, nes turima įranga 
negali užtikrinti aukšto tikslumo ir kokybės. 
Todėl, atsižvelgiant į turimos įrangos specifi-
ką ir ankstesniais metais gautus rezultatus, 
antrinamų mikrostruktūrų kokybei gerinti 
suprojektuota naujo tipo vibroplatforma, ku-
rios normalinių virpesių šaltiniu pasirinktas 
pjezokeraminis daugiasluoksnis stulpas. Šis 
pjezokeraminis stulpas užtikrina didesnės 
amplitudės virpesius normaline kryptimi. Op-
tiniai periodinių mikrostruktūrų tyrimai paro-
dė, kad naudojant naujo tipo vibroplatfomą ir 
generuojant pirmos formos virpesius gauna-
mi geresni terminio antrinimo rezultatai nei 
naudojant pirmos kartos vibroplatformą. 

Atlikti įvairių biokuro rūšių, kietojo atgautojo 
kuro deginimo tyrimai, analizuojant emisijų 
susidarymą ir jų mažinimo galimybes. Tirtos 
emisijų mažinimo priemonės, susijusios su 

Toliau vykdomi fundamentiniai skysčių lašelių 
nestacionariųjų fazinių virsmų tyrimai perna-
šos procesų dėsningumams giliau išryškinti. 

Naujos mikroelektromechaninės sistemos ir technologijos (mikro- ir nano-
technologijos) 
Tyrėjai: prof. A. Palevičius, doc. G. Janušas, dokt. R. Šakalys.

Biokuro ir atliekinio kuro degimo metu susidarančių emisijų tyrimai
Tyrėjai: doc. K.Buinevičius, E. Puida, dokt. T. Sereika.

Šilumos ir masės pernešimo procesų tyrimo spinduliuojančiose sistemose
Tyrėjai: prof. G. Miliauskas, prof. S. Šinkūnas, doc. A. Adomavičius.

Sukurti inovatyvūs pjezoelementai tinkami 
naudoti ne tik alternatyvios elektros energijos 
gavyboje, kai kinetinė aplinkos energija kon-
vertuojama į elektros energiją, bet ir įvairiose 
mechatroninėse ir medicininėse sistemose. 
Buvo ištirta, kaip taikant specialias savaime 
besivalančias nanostruktūrines dangas galima 
būtų padidinti kuriamų prietaisų energijos šal-
tinių efektyvumą. Įvertintos sukurtų pjezoele-
mentų tūrinės ir paviršinės medžiagų savybės. 
Taikant (Time – Averaged Holography) metodą 
įvertintos mikrosistemose integruojamo ele-
mento dinaminės savybės esant netiesiniams 
virpesiams. Sukurti inovatyvūs pjezoelemen-
tai buvo pritaikyti tobulinant optines matavi-
mo sistemas medicininiams tikslams, kuriant 
šiuolaikinius šviesos moduliatorius MEMS ir 
MOEMS sistemoms.

degimo procesą veikiančiomis priemonėmis, 
ir kuro mišinių įvairiomis proporcijomis pa-
ruošimas ir deginimas. Nustatytos galimos 
išmetamų teršalų mažinimo ribos.

Taip siekiama orientuotis į šiuolaikinių šilu-
mos utilizavimo iš drėgnų šalinamų dūmų 
technologijų tobulinimą ir naujų kūrimą.
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Toliau vykdomi jau pradėti cilindrinio paviršiaus aušinimo putų srautu tyrimai, pradedami nanos-
kysčių pagrindu sukurtų daugiafazių šilumnešių taikymo šilumokaitos procese tyrimai.

Atlikkti darbai susiję su šaldymo technikos 
elektros energijos suvartojimo ir išmetimų į 
atmosferą mažinimu. Bandomos įvairios šal-

Dvifazio srauto tyrimai
Tyrėjai: prof. J. Gylys, asist. L. Paukštaitis, asist. M. Gylys.

Ekologiniai tyrimai šaldymo technikoje
Tyrėjai: doc. L. Vaitkus, prof. V. Dagilis.

dymo mašinų technologinės schemos, sie-
kiant įvertinti jų ekonomiškumą.

Tyrimuose analizuojami tekstilės medžiagų 
jungimo į sistemą siuvimo ir siuvinėjimo pro-
cesais kokybės tyrimai ir funcionalumas. Įver-
tinta pramoninio skalbimo įtaka lininių audinių 
siūlų slydimui siūlėje. Ištirta lazerinės apdailos 

Skirtingoms pluoštinių struktūrų deformacinių 
savybių tyrimo problemoms spręsti sėkmingai 
gali būti taikomas vaizdų analizavimo me-
todas. Remiantis atliktais eksperimentiniais 
tyrimais ir sudarytu matematiniu modeliu, 
parenkamos optimalios metodo taikymo są-
lygos ir metodika ir įvertinamas metrologinis 
patikimumas. Įrodyta, kad suminė standartinė 
neapibrėžtis priklauso nuo eksperimentinės 

Tekstilės medžiagų bei jų junginių kokybės ir funkcionalumo tyrimai
Tyrėjai: dr. M. Jucienė, dr. V. Dobilaitė, dr.V. Sacevičienė, dr. V. Urbelis, lekt. E. Mackevičie-
nė, dokt. S. Radavičienė, dokt. Ž. Juchnevičienė, magistrantė I. Korunčaks.

Vaizdų analizės metodas pluoštinių struktūrų deformacinių savybių vertinimui
Tyrėjos: J. Domskienė, dokt. J. Dargienė, mag. D. Tarvydaitė.

įtaka audinių spalvai ir mechaninėms savy-
bėms. Tyrimais nustatyta užpildymo tipo įtaka 
liuminescencinais siūlais siuvinėtų elementų 
švietimo tamsoje intensyvumui.

įrangos kalibravimo, vaizdų fiksavimo įrengi-
nio techninių parametrų ir vaizdų apdorojimo 
metodikos (skaitmeninio vaizdo kalibravimo). 
Matavimo proceso patikimumas analizuoto 
eksperimento metu buvo įvertintas apskai-
čiuojant išplėstinę matavimo neapibrėžtį U(x), 
kuri kinta intervale 4 %–4,5 %, kai pasikliovi-
mo lygmuo yra 95 %.
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Sudaryti mechaninio apdirbimo proceso mode-
liai leidžia analizuoti frezuojant sužadinamas 
jėgas ir jų poveikį apdirbamų komponentų ko-
kybei. Tai įgalina tiksliau parinkti mechaninio 
apdirbimo režimus siekiant didžiausio apdirbi-
mo našumo ir išlaikant pakankamą gamybos 

Mechaninio apdirbimo ir kitų gamybos procesų kūrimas ir analizė;  
konstrukcinių metalų savybių ir struktūrų tyrimas, apdorojimo  
technologijų kūrimas
Tyrėjos: dr. P. Krasauskas, dr. M. Rimašauskas, dr. S. Baskutis, habil.dr. A. Bargelis,  
dr. V. Gylienė, dr. R. Mankutė, dr. E. Juzėnas, K. Kanapeckas, dr. A. Čiuplys,  
dr. R. Bendikienė, dr. R. Kandrotaitė-Janutienė, dr. G. Žaldarys, dr. L. Kavaliauskienė,  
N. Toliušienė, D. Sventickas, E. Pupelis.

kokybę. Atlikti terminio apdorojimo proceso 
tyrimai leidžia kurti modernius terminio apdo-
rojimo procesus, pasižyminčius mažesniu po-
veikiu aplinkai ir leidžiančius formuoti puikias 
mechanines ir tribologines apdorotų paviršių 
savybes.

Sukurtas paprastas naudoti, nebrangus, bet 
funkcionalus nepusiausviras reversinis asi-
metrinis testavimo-treniravimo įrenginys rau-
menų veiklos simetriškumui bei koordinacijai 
testuoti ir lavinti. Jis unikalus ne tik žmogaus 
organizmo treniravimo visapusiškumu, bet ir 
tuo, kad suteikia galimybę išsiaiškinti kai ku-
rias silpnąsias žmogaus atramos ir judėjimo 
aparato vietas ir tiksliai individualiai lokalizuoti 
ir dozuoti apkrovą, taip norima linkme kore-
guoti judesio stereotipą. Toks funkcionalumas 

Biomechanika. Treniruoklių (sporto, reabilitacijos, sveikatinimo) kūrimas ir 
funkciškumo tyrimai 
Tyrėjai: P. Žiliukas, V. Grigas, A. Domeika, A. Šulginas.

4   Diagnostinės ir matavimo technologijos

gerokai išplečia kenčiančių nugaros skausmus 
gydymo ir reabilitacijos galimybes, nes dabar-
tinės technologijos, taikomos kraštutiniais 
„gulinčio“ arba „stovinčio“ paciento atvejais, 
yra gana ribotos. Atlikti sedėsenos statinės ir 
dinaminės pusiausvyros bei apkrovos pobū-
džio poveikio giliųjų ir paviršinių liemens rau-
menų aktyvumui pradiniai tyrimai. Remiantis 
jų reminatis planuojami įrenginio patobulini-
mai ir bus kuriamos jo naudojimo metodikos.
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Bendradarbiaujant su KTU prof. K. Baršausko 
Ultragarso mokslo instituto mokslininkais su-
kurti integruoti neardomos kontrolės tinklai, 
leidžiantys atlikti pavojingų ir sunkiai prieina-
mų kompozitinių konstrukcijų stebėseną rea-
liame laike. Taikant skaitinius metodus buvo 
parinkti kompozitinių medžiagų modeliai ir 
pritaikyti irimo kriterijai, pagal kuriuos simu-

Stacionarios mašinų techninės būklės ste-
bėsenos, apsaugos, defektų diagnostikos ir 
ekspertinės sistemos tampa neatskiriamomis 
posistemėmis ne tik kritinių mašinų kūrimo ir 
eksploatacijos atvejais (turboagregatai, verti-
kalūs siurbliai, jūrinių laivų elektros generato-
riai, varikliai ir vertikaliosios centrifugos ir kt.), 
bet plačiai pradėtos diegti mažos ir vidutinės 
galios lėtaveiksmėse ir greitaveiksmėse ma-
šinose, ypač veikiančiose nepertraukiamame 
technologiniame procese. Kiekvienas netikė-

Atlikti platūs užsakomieji teoriniai ir praktiniai 
rekuperatorių skleidžiamo akustinio triukšmo 
šaltinių identifikavimo ir triukšmų mažinimo 
priemonių tyrimai: sukurta metodologija re-
kuperatorių akustinio lauko ir nevienalytės 
struktūros sąveikai ir transformacijai tirti, 
ja remiantis sintezuota optimali mechaninė 
struktūra, minimizuojanti įrenginių skleidžia-
mą į aplinką triukšmą.  

Kompozitinių ir metalinių konstrukcijų atsparumo vertinimas, modeliavimas 
ir eksperimentiniai tyrimai 
Tyrėjai: S. Diliūnas, P. Griškevičius, A. Jutas, V. Leišis, K. Petkevičius, D. Zeleniakienė.

Mašinų ir mechanizmų diagnostiniai tyrimai
Tyrėjas prof. V. Barzdaitis.

Vibracijų ir triukšmų analizės bei jų poveikio žmogui mažinimo darbai
Tyrėjai: prof. V. Volkovas, R. Mikalauskas, E. S. Slavickas, E. Uldinskas, E. Černiauskas.

liuojama kompozitinių konstrukcijų elgsena 
sudėtingo apkrovimo atveju ir vertinamas jų 
atsparumas eksploatacijos metu. Validuoti 
skaitiniai modeliai kartu su neardančios kon-
trolės sistemomis bus taikomi kuriant kom-
pozitinių konstrukcijų saugios eksploatacijos 
sąlygų ir pažeidimų identifikavimo metodiką.

tas gedimas susijęs priežasties ir pasekmės 
dėsniu. Diagnostinių sistemų kūrimo tikslas – 
ne tik nustatyti gedimą, ne tik nustatyti gedi-
mo priežastį, bet jį prognozuoti ir preventyviai 
pašalinti automatinio valdymo bei reguliavimo 
protingomis sistemomis. Tyrimų tematika su-
sijusi su inovatyvių, „protingųjų“ diagnostinių 
sistemų kūrimu ir diegimu pramonėje, ypač 
rotortroninėse mašinose, kaip vyraujančiose 
šiuolaikinėse ir ateities technologijose.

Daug dėmesio buvo skiriama Lietuvos ener-
getiniam kompleksui (pvz., Kauno HE ir „Lie-
tuvos elektrinei“). Analizuojami hidroagregatų 
vibracijų ir būklės koreliaciniai ryšiai, diagnos-
tikos procedūrų taikymas ir jų efektyvumas 
bei komplekso vibroaktyvumo mažinimo gali-
mybės, triukšmo mažinimas.
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Atlikti taikomieji technologinių sistemų būklės 
tyrimai ir atskirų jų komponentų diagnostika 
leido įmonėms užsakovėms perduoti reko-
mendacijas tobulinti eksploatuojamos įrangos 
techninę priežiūrą ir konstrukcijas. Pasiūlytos 

Atlikti pakavimo medžiagų tyrimai leido suformuluoti pakuočių tobulinimo rekomendacijas sie-
kiant jų ilgaamžiškumo ir didesnės spausdintos informacijos kokybės.

Mašinų ir konstrukcijų patikimumo, gedimų priežasčių tyrimai; konstrukcinių 
metalų savybių ir struktūrų tyrimas, apdorojimo technologijų kūrimas
Tyrėjai: dr. K. Juzėnas, dr. E. Dragašius, dr. J. Baskutienė, dr. I. Skiedraitė,  
dr. R. Rimašauskienė, dr. P. Krasauskas, dr. M. Rimašauskas, dr. S. Baskutis,  
dr. E. Juzėnas, K. Kanapeckas, dr. A. Čiuplys, dr. R. Bendikienė, dr. R. Kandrotaitė-Janutie-
nė, F. K. Žebelys, dr. G. Žaldarys, dr. L. Kavaliauskienė, N. Toliušienė, K. Šileika.

Popieriaus ir kartono ir polimerinių plėvelių fizikinių ir mechaninių charakte-
ristikų taikomosios optikos (muaro, raibumų fotografijos, fototamprumo me-
todai) diagnostika ir identifikacija, esant statiniam ir dinaminiam apkrovimui
Tyrėjai: habil. dr. E. Kibirkštis, dr. V. Bivainis, dr. L. Gegeckienė, dr. doc. A. Kabelkaitė- 
Lukoševičė, dr. V. Miliūnas, dr. K. Vaitasius, D. Pauliukaitis, I. Venytė, N. Buškuvienė.

naujų įrenginių, naudojamų mechaninių sis-
temų dinaminių procesų valdymui, konstruk-
cijos, atlikti skaitiniai ir eksperimentiniai jų 
tyrimai.

Tyrimo tikslas – tirti šiandienių reiškinių, to-
kių kaip skaitmeninių laboratorijų – organiš-
kų gamybinių platformų reiškinius atkreipiant 
pagrindinį dėmesį į dizaino rolę atsiradus pro-
veržio rezultatams: kūrybiškumui, technologi-
nėms ir socialinėms inovacijoms. Pvz.: skirtin-

Dizaino rolė naujoje kūrybinio ir gamybinio proceso paradigmoje 
Tyrėja doc. R.Valušytė.

5   Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida

gų siauros srities technologinių mokslo sričių 
(biomechanika, ultragarsas, akustika ir kt.) ir 
paslaugų, interjero, produkto, komunikacijos 
dizaino ir socialinių mokslo sričių atsitiktinės 
sintezės reiškinius, skatinančius proveržio re-
zultatų atsiradimą.
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mtep projektai

1  Tarptautiniai

 _ EUREKA / ITEA2 klasterio projektas: 
13034, Išmanioji apranga sportui ir svei-
katai (CareWare: Smart wearable sport and 
health solutions), 2014–2017 m., sąmatinė 
vertė 1363776 Lt (KTU dalis – 300 000 Lt, 
arba 87 000 EUR), vadovas – LSU prof. L. 
Poderys, KTU vadovas – dr. R. Alzbutas.

 Pradėti kurti judesio kiekio jutikliai, kurie 
bus integruoti į išmaniuosius elektrokar-
diogramą registruojančius marškinėlius, 
skirtus fiziškai aktyvaus asmens širdies 
funkcine būklei sekti. Šiam tikslui panau-
doti elektrai laidūs polimerai, taip pat atlik-
ti pradiniai tyrimai siekiant sukurti naujus 
elektrai laidžius polimerinius kompozitus, 
užpildytus angliniais priedais.

 _ 7-osios BP projektas „Boosting Collabo-
ration between Research Centres and 
Industry to Enhance Rapid Industrial 
Uptake of Innovative Functional Textile 
Structures and Textile Related Materials 
in a Mondial Market (2BFUNTEX)“, vado-
vas prof. R. Milašius, trukmė – 2012–2015.

 Sukurti optimaliomis kompresinėmis sa-
vybėmis ir komfortiškumu pasižymintys 
tekstiliniai ortopediniai įtvarai. Sukurtas 
naujas metodas sudėtingos konstrukcijos 
tekstilės medžiagų antibakterinėms savy-
bėms vertinti.

 _ Lietuvos (KTU) ir JAV (Lihajaus universite-
tas) bendras mokslo projektas „Develop-
ment of novel optical methods for defec-
toscopy of polymer films for polygraphic 
and packaging manufacturing“ (2012–
2015), nefinansuojamas, vadovas – prof.  
E. Kibirkštis.

 Atlikta plonų polimerinių plėvelių pavir-
šiaus defektų analizė. Gauti tikrinių modų 
vaizdai, kai plėvelių paviršius yra defektuo-
tas ir kai tirtos medžiagos yra be defektų. 

Nustatyta, kad gautosios modos kontūrai 
yra ryškūs ir aiškūs, kai plėvelės paviršius 
yra be defektų. Esant defektuotam polime-
rinės plėvelės paviršiui gautosios modos 
kontūrai nėra tokie aiškūs, todėl sunku nu-
statyti modos eilės skaičių. Taip pat atlik-
ta kokybinė apkrautų defektuotų skirtingo 
storio polimerinių plėvelių įtempių pasis-
kirstymo analizė, taikant fototamprumo 
metodą. Atliekant analizę nustatyta, kad 
apkrovus polimerinę plėvelę, kurios pavir-
šiuje yra defektų, susidaro aukštesnio lygio 
įtempimai nei apkrovus plėvelę be defektų. 
Remiantis gautais rezultatais parengtos re-
komendacijos pakuočių gamintojams.

 _ COST veikla MP1105 „Sustainable flame 
retardancy for textiles and related mate-
rials based on nanoparticles substituting 
conventional chemicals (FLARETEX)“, 
vadovas – prof. R. Milašius, trukmė – 2012–
2016. 

 Atlikti tyrimai ir sukurtos megztos struktū-
ros bei paketai, pasižymintys didesniu at-
sparumu degimui ir geresnėmis komforta-
bilumo savybėmis. Nustatytos sąlygos, prie 
kurių galima padidinti ugniagesio kostiumo 
patogumą nesumažinant atsparumo ugniai.

 _ COST veikla MP1206 „Electrospun nano-fi-
bres for bio inspired composite materials 
and innovative industrial applications“, va-
dovė – dr. A. Ragaišienė, trukmė – 2013–2017. 

 Sukurtos naujos nanogijinės dangos su na-
tūralios kilmės priedais – kanapių pluoštu 
ir spaliais. Atlikti tyrimai ir sukurtas meto-
das nanogijinės dangos vienodumui ir ko-
kybei įvertinti.

 _ Tarptautinių mokslinių tyrimų projektas 
COST programa MP1301 „Naujos kartos 
biomimikrija ir implantai kaulų inžineri-
jai“ (NEWGEN), vadovas – prof. S. Stanys, 
trukmė – 2013–2017.
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ortopedijoje ir medicinoje kuriant gaminius, 
ne tik apsaugančius nuo bakterijų ir gry-
belinių patogenų plitimo, mikroorganizmų 
kolonizacijos, bet ir gebančius paskirstyti 
slėgį, apsaugoti nuo pragulų ir žaizdų atsi-
radimo, padidinti jų gijimo intensyvumą ir 
pagerinti vartotojų gyvenimo kokybę.

 _ „Mikrojutikliai, mikrovykdikliai ir valdikliai 
mechatroninėms sistemoms (Go-Smart)“, 
Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-015, 2012–2015 
m., projekto dalies 4.1.2. Mini- ir mikro-
mechatroninių sistemų bei mikrome-
chaninių sistemų autonominės energijos 
aprūpinimo sistemų kūrimas, vadovas – 
prof. A. Palevičius.

 Mini- ir mikromechatroninių sistemų bei 
mikroelektromechaninių sistemų auto-
nominės energijos aprūpinimo sistemų 
kūrimas – svarbus uždavinys, kuriant mi-
krosistemas ir realizuojant atsikuriančios 
energijos (angl. energy harvesting) sis-
temas. Šiuolaikinės mikro- ir nanotech-
nologijų galimybės buvo pradėtos taikyti 
siekiant pagerinti tokių energijos šaltinių 
surinkimo efektyvumą įvairiose srityse. 
Šiam uždaviniui įgyvendinti, panaudojant 
medžiagas, pasižyminčias pjezoelektriniu 
efektu, buvo sukurtos specialios nanos-
truktūrinės dangos, panaudotos vibracinio 
tipo pjezogeneratoriams ir aktyviems opti-
niams elementams kurti. Buvo sukurti ino-
vatyvūs pjezoelementai, tinkami naudoti ne 
tik gaminant alternatyvią elektros energiją, 
kai kinetinė aplinkos energija konvertuoja-
ma į elektros energiją, bet ir įvairiose me-
chatroninėse ir medicininėse sistemose, 
kurių tyrimas buvo svarbus projekte. Buvo 
ištirta, kaip taikant specialias savaime besi-
valančias nanostruktūrines dangas galima 
būtų padidinti kuriamų prietaisų energijos 
šaltinių efektyvumą. Įvertintos sukurtų pje-
zoelementų tūrinės ir paviršinės medžiagų 
savybės. Taikant (Time – Averaged Holo-
graphy) metodą įvertintos mikrosistemose 
integruojamo elemento dinaminės savybės 

 Kuriamos ir nagrinėjamos nanostruktūros 
tekstilės medžiagos su hidroksiapatito da-
lelėmis. Tokio tipo medžiagos būtų naudo-
jamos kaulų audinių inžinerijoje.

 _ COST veikla FP1004 „Medienos, inžineri-
nių medienos gaminių ir medinių kons-
trukcijų mechaninių savybių gerinimas“, 
vadovas – dr. A. Baltrušaitis, trukmė – 
2011–2015. 

 Sukurti inovatyvūs principai ir metodai 
masyvios medienos, inžinerinių medienos 
gaminių ir medinių statinių konstrukcinei 
darbogebai didinti, plėtojant medienos nau-
dojimą konstrukcijose esamose ir naujose 
taikymo srityse. Sukauptos, apibendrintos 
ir išplėtotos žinios apie medinių elemen-
tų stiprinimo, standinimo mechanizmus ir 
technikas, darbogebos modeliavimą, pa-
tirtį realiuose projektuose, sukuriant nau-
jas galimybes medinėms konstrukcijoms. 
Įtvirtintas efektyvesnis sraigtų ir strypų 
naudojimas, įvairiais pluoštais armuotų 
polimerų taikymas medienai stiprinti; jun-
ginių ir tvirtinimų vertinimas; įvykdyta plati 
žinių apie medinių konstrukcijų pagerintą 
darbingumą sklaida mokslo ir gamybos 
sektoriuose.

 _ COST veikla FP1006, „Naujų funkcijų me-
dienai suteikimas, modifikuojant jos 
paviršių“, vadovė – dr. K. Ukvalbergienė, 
trukmė – 2011–2015. Atlikti tyrimai mo-
difikuojant medienos paviršių atmosferi-
ne šaltąja plazma, įvertintas tokio metodo 
efektyvumas ir pateiktos rekomendacijos 
tolesniems tyrimams.

2  Nacionaliniai

 _ Apsauginės daugiafunkcės medicininės 
silikoninio elastomero dangos (Silikon-
Dangos), Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-013, 
2013–2015 m., vadovė – prof. dr. V. Jan-
kauskaitė. 

 Atliekami moksliniai tyrimai, siekiant su-
kurti polimerines hidrofobines ir antimikro-
bines dangas, kurias būtų galima panaudoti 
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 _ „Mikromechaninių periodinių sistemų 
žmogaus sveikatinimo diagnostikai kūri-
mas ir tyrimas“, 2014–2016 m., vadovas – 
prof. A. Palevičius.

 2014 m., vykdant projektą, periodinių mi-
krostruktūrų antrinimui terminiu būdu su-
projektuota naujo tipo vibroplatforma, ku-
rios normalinių virpesių šaltiniu pasirinktas 
pjezokeraminis daugiasluoksnis stulpas. 
Šis pjezokeraminis stulpas užtikrina di-
desnės amplitudės virpesius normaline 
kryptimi. Optiniai periodinių mikrostruk-
tūrų tyrimai parodė, kad naudojant naujo 
tipo vibroplatfomą ir generuojant pirmos 
formos virpesius gaunami geresni terminio 
antrinimo rezultatai nei naudojant pirmos 
kartos vibroplatformą. Tai yra šios antrintos 
periodinės mikrostruktūros optinės sąvy-
bės buvo 1,5 karto geresnės negu geriau-
sio bandinio, pagaminto su pirmos kartos 
vibroplatforma, ir net 2,8 karto geresnės 
negu bandinio, pagaminto be vibracijų.

 _ „Optiškai skaidrų polimerinių nanokom-
pozitų ekranai radiacinei apsaugai). (na-
noOPERA)“, 2012–2014 m., vadovė – dr. D. 
Adlienė, MGMF Fizikos katedra (narė –V. 
Jankauskatė).

 Kurti silikoniniai nanokompozitai, pasižy-
mintys rentgenoabsorbcinėmis savybėmis.

 _ „Funkcinių nano-mikro tekstilės medžia-
gų su biologiškai aktyviais junginiais ga-
myba ir tyrimas“ 2014–2016 m., vadovas – 
prof. S. Stanys. 

 Bendradarbiaujant kartu su Lietuvos svei-
katos universiteto mokslininkais kuriamos 
ir analizuojamos tekstilės medžiagos iš 
nanomikrogijų su biologiškai aktyviomis 
medžiagos. Į tekstilės medžiagas įterpus 
natūralios kilmės produktus, kurių sudėty-
je yra biologiškai aktyvių junginių, padidėja 
pagamintų medžiagų priešmikrobinis akty-
vumas ir skatinama audinių regeneracija, 
t. y. kuriamas modelis tekstilės medžiagų, 
kurias būtų galima pritaikyti biomedicinoje 
formuojant išmaniąją tvarsliavą.

esant netiesiniams virpesiams. Sukurti 
inovatyvūs pjezoelementai buvo pritaikyti 
tobulinant optines matavimo sistemas me-
dicininiams tikslams, kuriant šiuolaikinius 
šviesos moduliatorius MEMS ir MOEMS 
sistemoms.

 _ Transporto statinių, transporto priemo-
nių ir jų srautų inovatyvių tyrimo metodų 
ir sprendimų kūrimas bei taikymas, Nr. 
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-020, 2012–2015, 
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulte-
tas, Transporto inžinerijos katedra, dr. Ar-
tūras Keršys.

 _ „Sinergetinių sidabro/vario nanodalelių 
ir grafeno oksido nanokompozitų dangų 
formavimas ir jų antimikrobinio akty-
vumo vertinimas (GOtoAgCu)“, 2014-03-
01–2014-12-31, vadovė – prof. dr. V. Jan-
kauskaitė.

 Sukurtos ilgalaikiu baktericidiniu povei-
kiu plačiam bakterijų padermių spektrui 
pasižyminčios hibridinių grafeno oksido 
ir sidabro-vario nanokompozitų (GO/Ag/
Cu) dangos. Šios dangos skirtos medici-
nos įstaigose esančių prietaisų ir įrenginių 
paviršiams padengti, norint juos apsaugoti 
nuo galimo patogeninių mikroorganizmų ar 
bakterijų prisitvirtinimo ir bioplėvelių susi-
formavimo ir infekcijų plitimo.

 _ „Nepusiausviras reversinis asimetrinis 
testavimo-treniravimo įrenginys“, 2014-
03-01–2014-12-31, vadovas – prof. V. Grigas. 

 Sudaryta nepusiausviro reversinio asime-
trinės apkrovos testavimo-treniravimo 
įrenginio schema ir nustatyti svarbiausi jo 
funkciniai parametrai, sudaryta testavi-
mo-treniravimo įrenginio matavimo siste-
mos funkcinė schema, pagal kuriuos skur-
tas (pagamintas) nepusiausviro reversinio 
asimetrinės apkrovos testavimo-treniravi-
mo prototipas. Naudojant sukurtąjį įrengi-
nį ištirtas sėdėsenos statinės ir dinaminės 
pusiausvyros bei apkrovos pobūdžio povei-
kis giliųjų ir paviršinių liemens raumenų 
aktyvumui.
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 _ „Tradicinės tekstilės ir tautinio tapatumo 
išsaugojimas šiandieninėje ekologinėje 
gyvensenoje“, 2012–2014 m., vadovė – 
doc. E. Kumpikaitė. 

 Atsižvelgiant į šiandienės ekologinės gy-
vensenos galimybes, atrinkta, suprojek-
tuota ir pagaminta 31 tirtų regionų buitinių 
audinių rekonstrukcija fabrikinėmis ir ran-
kinėmis audimo staklėmis (iš viso 160,23 
m): Suvalkijos – 49,77 m, Žemaitijos – 51,26 
m, Mažosios Lietuvos – 54,61 m. Iš viso iš-
austa 31 buitinio audinio rekonstrukcija (13 
fabrikinių ir 18 rankinio audimo). Sudaryti 2 
išaustų rekonstrukcijų albumai, kuriuose 
nurodyti pagrindiniai audinių duomenys (iš-
audimo būdas, paskirtis, regionas, metme-
nų ir ataudų žaliava, storiai, tankumai, au-
dinio pynimas), pateikta audinio nuotrauka 
ir rekonstrukcijos skiautė. Suorganizuoti ir 
pravesti 6 vienos dienos seminarai („Teks-
tilė gyvenamųjų namų interjere XIX a.–XX a. 
I p.“ ir „Tautinio tapatumo išsaugojimo ga-
limybės šiandieninėje gyvensenoje“) Lietu-
vos liaudies buities muziejuje, kurių metu 
aukštųjų mokyklų studentai ir Lietuvos 
tekstilės įmonių darbuotojai supažindinti 
su projekto tikslais, tyrimų rezultatais, pa-
gamintomis buitinių audinių rekonstrukci-
jomis.

 _ „Dingstantis tekstilės paveldas Šiaurės 
ir Rytų Lietuvos kaime: pažinimas, ty-
rimas, sklaida“, 2013-07-01–2014-12-31, 
vadovas – prof. dr. D. Petrulis. 

 Šio projekto rezultatas yra tekstilės paveldo 
dabartiniame Šiaurės ir Rytų Lietuvos kai-
me tarpdalykinis įvertinimas, kompleksinis 
sisteminimas, apimantis tekstilės – moks-
lo ir meno, taip pat amato – tyrimus. Dar-
bas skirtas autentiškų etnografinių audinių 
struktūrų, spalvų, ornamentikos, taip pat 
naudojamų siūlų rūšių, namudinių verpalų 
rūšių, verpimo ir audimo technologijų tyri-
mams atlikti. Projekto vykdytojai surinko, 
ištyrė ir apibendrino duomenis apie namų 

tekstilės medžiagas, etnografinio kostiu-
mo audinius, kitų rūšių tekstilę, gaminamą 
Šiaurės ir Rytų Lietuvos kaime. Daug dė-
mesio skirta gaminiams identifikuoti, tech-
nologinei įrangai apibūdinti, taip pat teks-
tilės meistrų patirčiai pristatyti. Remiantis 
atliktu tyrimu buvo parengta faktinė me-
džiaga, kuri praplečia tekstilės paveldo au-
tentikos supratimą, papildo tautinės teks-
tilės gaminių tradiciją iki šiol neskelbtais 
duomenimis, surinktais per ekspedicijas.

3  Ūkio subjektų

 _ Projektas su ūkio subjektu UAB „Tavira“ 
„Baseinų vidinio paviršiaus funkcionali-
zavimas“, trukmė – 6 mėn., sąmatinė ver-
tė – 4634 EUR, vadovė – dr. V. Jankauskaitė. 
Siekiant sumažinti baseinų valymo kaštus, 
nuodingų cheminių medžiagų išeigą ir už-
krato galimybę, baseino paviršiui didžiau-
sios taršos vietose buvo rekomenduota 
suteikti superhidrofobines savybes, taikant 
nebrangią technologiją. Pasiūlytas plazmo-
cheminis baseino paviršiaus apdorojimas, 
kaip prekursorių panaudojant metileno 
grupes generuojančią cheminę medžiagą, 
suteikia paviršiui superhidrofobines savy-
bes su ne mažesniu kaip 170o kontaktiniu 
vilgymo kampu.

 _ Projektas su ūkio subjektu UAB „Verdigo“ 
„Patalpų oro rekuperacijos ir kondicio-
navimo sistemų apsauga nuo kenks-
mingų mikroorganizmų susidarymo ant 
jų darbinių paviršių“, vadovė – prof. dr. 
V. Jankauskaitė. Siekiant sumažinti ŠVOK 
sistemų valymo kaštus ir pagerinti vidaus 
oro kokybę buvo rekomenduota virusų, 
bakterijų ir grybelių dauginimuisi slopinti 
probleminius paviršius padengti ilgalaikio 
poveikio nenusivalančia polimerine antimi-
krobine danga. Pasiūlytos dvi dangos kom-
pozicijos silikoninių kaučiukų ir sidabro 
nanodalelių pagrindu ir jų formavimo tech-
nologijos, kurios suteikia padengtiems pa-
viršiams ilgalaikį antimikrobinį aktyvumą.



208

K a u n o 
t e c h n o l o g i j o s 
u n i v e r s i t e t a s

M e c h a n i k o s 
i n ž i n e r i j o s 
i r  d i z a i n o 
f a k u l t e t a s

m o k s l i n i ų 
t y r i m ų 
a t a s k a i t a

2 0 1 4

 _ Projektas su ūkio subjektu UAB „Virilaba“ 
„Informacijos nešėjų pernešimo ant įvai-
rios prigimties prekių pakuočių metodo 
sukūrimas ir vertinimas“, vadovė – prof. 
dr. V. Jankauskaitė. Sukurta klijų kompozi-
cija ir jų terminio pernešimo technologija 
apsaugos elementui integruoti į saugomą 
objektą. Tuo tikslu atliktas terminio perne-
šimo būdu suformuotų apsaugos elementų 
kokybės vertinimas, išanalizuoti Lietuvoje 
ir užsienyje naudojami prekių apsaugos 
elementai, parinktos ekologiškos vandeni-
nės dispersijos klijų kompozicijoms gauti.

 _ Projektas su ūkio subjektu UAB „Novame-
ta“ „Pramoninių virtuvinių ventiliacinių 
gaubtų eksploatacinių rodiklių tyrimai“, 
Pramoninių virtuvinių ventiliacinių gaubtų 
eksploatacinių rodiklių tyrimai“. Nr.VP2-
1.3-ŪM-05-K-03-62.3, vadovas – prof. R. 
Dundulis, trukmė – 2014-10-01–2015-
04-01. Atliktas trijų skirtingų gaubtuose 
naudojamų filtrų slėgio nuostolių rodiklių 
tyrimas, teršalų pagavimo ir sulaikymo 
rodiklių tyrimas, dviejų skirtingų riebalų 
skirtuvų efektyvumo tyrimas, taip pat su-
darytos ventiliacinių gaubtų parinkimo me-
todikos.

 _ Projektas su ūkio subjektu UAB „Plastma“ 
„Plastmasinių gaminių laboratorinio tyri-
mo sukūrimas bei jo rezultatų panaudo-
jimas, siekiant optimizuoti gamybos pro-
cesą ir produktų kokybę“, vadovas – dr. P. 
Griškevičius, trukmė – 2014-10-15–2015-
03-02. Darbe atlikti plastikinių gaminių 
(drabužių pakabų) stiprumo ir standumo 
eksperimentiniai tyrimai, baigtinių ele-
mentų metodu ištirtos silpniausio gaminio 
konstrukcijos pavojingiausios vietos. Atlikti 
plastikinių gaminių cheminės sudėties ty-
rimai vertinant gaminiuose esamų riboja-
mų medžiagų kiekius. Suprojektuotas ir 
pagamintas universalus plastikinių pakabų 
mechaninių bandymų stendas, leidžiantis 
atlikti pakabos kablio ištraukimo bandy-
mą, pakabos kablio prasukimo bandymą, 

drabužių suspaudimo jėgos nustatymo 
bandymą ir pakabos stiprumo bei standu-
mo bandymą lenkiant drabužių kabinimo 
plokštumoje.

 _ Projektas „Naujos technologijos, skirtos 
neįgaliųjų keltuvų teleskopinių kolonų 
gamybai, tyrimas“ su ūkio subjektu UAB 
„Ekodarna“, vadovas – dr. K. Petkevičius, 
trukmė – 2014-10-01–2015-03-31. Darbe 
atlikti neįgaliųjų keltuvo teleskopinės ko-
lonos atsparumo tyrimai, skirti modifikuo-
tos kolonos saugiai eksploatacijai pagrįsti, 
teoriškai įvertintas ir eksperimentiškai 
patikrintas konstrukcijos stiprumas ir sta-
bilumas, baigtinių elementų metodu ištirti 
gaminio kritiniai komponentai, pasiūlyta 
kolonų modifikavimo technologija. Supro-
jektuoti ir pagaminti modifikuotos neįgalių-
jų keltuvo teleskopinės kolonos elementai 
leido beveik dvigubai padidinti kolonos ilgio 
pokytį ir taip gerokai išplėsti tokio tipo neį-
galiųjų keltuvų panaudojimo galimybes.

 _ Projektas „Universalaus laidų nužievi-
nimo ir antgalių užspaudimo įrenginio 
virtualaus prototipo sukūrimas“ su ūkio 
subjektu UAB „Aumita“, vadovas – doc. V. 
Eidukynas, 2014-10–2015-03. Sukurtas 
universalaus laidų nužievinimo ir antgalių 
užspaudimo įrenginio virtualus prototipas, 
atlikta jo kinematinė ir stiprumo skaičiuo-
jamoji analizė, parengta techninė doku-
mentacija.

 _ Projektas „Traukos spintos virtualaus 
testavimo galimybės studija“ su ūkio 
subjektu UAB „Nano Vita“, vadovas – doc. 
V. Eidukynas, trumė – 2014-10–2015-01. 
Sukurtas traukos spintos skaičiuojamasis 
modelis ir atlikta jos skaičiuojamoji ana-
lizė siekiant nustatyti spintos optimalius 
konstrukcinius parametrus, užtikrinančius 
atitiktį jos funkciškumui keliamiems reika-
lavimams.

 _ Projektas „Bioskaidžių atliekų vartymo 
šneko tvirtinimo sistemos pozicionuoja-
mos dviejomis koordinatėmis prototipo 
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sukūrimas“ su ūkio subjektu UAB „Biastra 
plius“, vadovas – doc. V. Eidukynas, tru-
kmė – 2014-10–2015-02. Sukurtas bios-
kaidžių atliekų vartymo šneko tvirtinimo 
sistemos pozicionuojamos dviejomis koor-
dinatėmis prototipas (sukurtas jo erdvinis 
geometrinis modelis) ir atlikti jo funkcišku-
mą pagrindžiantys skaičiavimai.

 _ Projektas „Geros gamybos praktikos 
(GGP) ir darniųjų standartų diegimas 
UAB „Formpakas“ įmonėje“ su ūkio su-
bjektu UAB „Formpakas“, vadovas – prof. 
habil. dr. L. Paulauskas. Atlikta įmonės 
veiklos atitikties GGP bei Lietuvos Respu-
blikos darniųjų standartų reikalavimams 
įvertinimas; įvertinta gaminių gamybai 
naudojamos įrangos techninė būklė ir jos 
atitiktis GGP reikalavimams; įvertinta, kaip 
įmonė tvarko GGP priežiūros dokumen-
tus, suteikta pagalba įmonei juos tvarkant; 
teikta informacija ir konsultuota medžiagų 
ir gaminių, skirtų liestis su maistu, teisės 
aktų bei taikomų standartų klausimais. Pa-
tikslintas GGP vadovas ir parengta darniųjų 
standartų laikymosi deklaracija. Katedroje, 
sukaupus keleto dešimčių metų patirtį, sė-
kmingai atlikti reikiami tyrimai, įrodantys 
įmonėje gaminamos produkcijos atitiktį 
darniųjų standartų reikalavimams pagal 
94/62/EB Direktyvą ir Lietuvos teisės ak-
tus. Greta aptartų prevencinių priemonių 
mažinant žaliavų sąnaudas įmonėje ir, ka-
dangi gaminamų pakuočių atliekos bus 
naudojamos energijai atgauti, pakeičiant 
kitą kurą (visos sistemos optimizavimas 
susijęs su šilumos ir energijos gamyba), 
katedroje patikslinta metodika ir atlikti ty-
rimai nustatant tokių pakuočių masės ap-
atinę šilumingumo vertę, kas yra vienas iš 
svarbių Direktyvos reikalavimų.

 _ Projektas „UAB „Technogaja“ oro valymo 
filtrų gamybos technologinė plėtra“ su 
ūkio subjektu UAB „Technogaja“, vadovė – 
M. Jucienė, trukmė 2014-09-19–2015-03-06. 

4  MTEP sutartys

 _ Nr. 8755 „Smulkių kietų dervų gabalėlių 
šlifavimo technologija“, UAB „Max Solar 
Energy“, vadovas – prof. habil. dr. L. Pau-
lauskas, trukmė – 2014-12-22–2015-12-
30. Atlikti tyrimai ir sukurta smulkių der-
vų žaliavos gabalėlių šlifavimo principinė 
technologinė schema, sukurti ir pasiūlyti 
nauji principiniai sprendiniai, pagal kuriuos 
pagamintas ir perduotas užsakovui vei-
kiantis įrenginio maketas. Produktas – 3–5 
mm dydžio įvairių formų ir atspalvių kietų 
dervų gabalėlių žaliava, kurių viename kilo-
grame yra apie 25 000 vnt. Kad žaliavos (t. 
y. gintaro) smulkūs gabalėliai atvertų savo 
nuostabią spalvą ir atspalvius, reikia nušli-
fuoti iki 50 procentų jo masės, vadinamojo 
luobo. Tai, kad įrenginiu nušlifuota daugiau 
kaip viena tona minėtos žaliavos, įtikino už-
sakovą nepriekaištingu jo darbu gamybinė-
mis sąlygomis, dideliu našumu ir papras-
tumu eksploatuoti. Sukurti sprendiniai yra 
nauji, originalūs ir patentuotini.

 _ Nr. 8687 „Rotorių su riedėjimo guoliais 
gedimų prognozės naujų metodų ir prie-
monių kūrimas ir tyrimas“, UAB „Arvi 
Fertis“, vadovas – prof. V. Barzdaitis, tru-
kmė – 2013-02-10–2015-02-10. Sudarytas 
greitaveiksmių mašinų rotorinių sistemų di-
naminis ir skaitmeninis modeliai, įvertinan-
tys guolio kinematinių defektų ir disbalansų 
žadinančių jėgų fazių skirtumus ir jų įtaką 
virpesių šaltinių identifikavimo tikslumui.

 _ Nr. 8726: „Turboagregatų su hidrodeina-
miniais guoliais defektų diagnostiniai ty-
rimai ir netikėtų gedimų prognozė“, UAB 
„Kauno termofikacijos elektrinė“, vadovas 
– prof. V. Barzdaitis, trukmė – 2014-02-07–
2014-12-30. Algoritmizuotas daugiaatra-
mių rotorinių sistemų su hidrodinaminiais 
guoliais būklės vertinimas, praplečiantis 
teorines ir praktines žinias apie guolių bū-
klės identifikavimą įmonėje veikiant turbo-
agregatui prieš remontą ir po jo.
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 _ Nr. 8716: „Naujos konstrukcijos funkcinių 
kojinaičių su durpių pluoštu sukūrimas“, 
UAB „Vegateksa“, vadovė – doc. D. Mikučio-
nienė, trukmė 2013–2014. Sukurti naujos 
konstrukcijos mezginiai, nustatyta mezgi-
nių su durpės pluoštu patogumo priklauso-
mybė nuo sandaros parametrų.

 _ Nr. 8719: „Šalčiui atsparių polimerinių 
mišinių kūrimas“, 2013-12-20–2014-11-
20. Ūkio subjekto lėšos. Sudarytos naujos 
šalčiui atsparių PVC mišinių receptūros 
specialios paskirties lietinei avalynei. Su-
tarties vadovas – D. Milašienė, (6000,00 Lt 
(su PVM 7260,00 Lt)). 

 _ Nr. F5-90-1093: „Lietinės PVC avalynės 
ėminių iš gamybinių partijų savybių tyri-
mas ir vertinimas“, 2013-12-16–2014-12-
20. Ūkio subjekto lėšos. Vykdyti nuolatiniai 
gatavų PVC gaminių savybių tyrimai ir ati-
tikties ISO standartams analizė. Sutarties 
vadovas – D. Milašienė (3600,00 Lt (su PVM 
4356,00 Lt)).

 _ Nr. F5-90-1200: „Keramikinių protezų 
bandinių adhezijos nustatymas“, 2014-
02-07–2014-02-14. Ūkio subjekto lėšos. 
Kartu su VU magistrantais sukonstruotas 
ir pagamintas specialus laikiklis keramiki-
nių ortezų masės nestandartinių bandinių 
sanklijų stipriui matuoti, atlikti užsakovų 
bandinių tyrimai. Sutarties vadovė – D. Mi-
lašienė (500,00 Lt (su PVM 605,00 Lt)). 

5  Mokslo paslaugos

 _ Ūkio subjekto UAB „Iremas“ užsakoma-
sis darbas „Veleno elementų tyrimas“, 
F5-90-1335, vadovas – doc. K. Juzėnas, 
trukmė – 2014-03-25–2014-03-28. Atlikti 
metalografiniai ir galimų gedimo priežasčių 
tyrimai leido suformuluoti rekomendacijas 
konstrukcinėms medžiagoms ir kompo-
nentams parinkti, atsižvelgiant į jų gamy-
bos būdą. Perspektyvoje tai įmonei leis pa-
didinti technologinių sistemų patikimumą, 
sumažinti gedimų tikimybę ir sąnaudas 
gedimams šalinti.

 _ Ūkio subjekto UAB „Kopa“ užsakomasis 
darbas „Aštuonių kasečių lankstymo ma-
šinos volelių ir jų segmentų poslinkių 
įtakos poligrafinių gaminių kokybei ty-
rimas“, F5-90-1389, vadovas – prof. E. Ki-
birkštis, trukmė –2014-04-10–2014-05-27. 
Darbe atlikti aštuonių kasečių lankstymo 
mašinos volelių ir jų segmentų poslinkių 
skersine ašies sukimosi kryptimi matavi-
mai. Matavimai atlikti naudojant lazerinę 
poslinkio matavimo galvutę „Microtrack 
LTC 200-100“. Buvo atlikti 38 matavimai iš 
anksto parinktose volelių ir jų segmentų 
pozicijose. Nustatyta, kad kai kurie besisu-
kantys voleliai pasiekia iki 90 μm poslinkius 
esant volelių sukimosi greičiui iki 90 m/
min. Nustatytos poliarinės diagramos, ku-
rios parodo lokalių atskirų žiedų paviršiaus 
poslinkius. Nustatyta, kad visų seno volelio 
žiedų poslinkiai mašinos darbo metu virši-
ja renovuoto volelio poslinkius. Volelių ir jų 
segmentų sukimosi metu susidarantys po-
slinkiai (mušimai) skersine sukimosi kryp-
timi turi didelę įtaką poligrafinių gaminių 
kokybiškam lankstymui.

 _ Ūkio subjekto UAB „Orion Global PET“ už-
sakomasis darbas „Bendrovės techno-
loginių įrenginių vibracijos aktyvumo ir 
guolių būklės diagnostika“, vadovas – F. K. 
Žebelys, trukmė – 2006-09-01–2014-11-01. 
Taikomieji technologinių sistemų būklės ty-
rimai ir diagnostika (virpesių formų, spek-
trų, šaltinių analizė) leido įmonei-užsakovei 
perduoti rekomendacijas eksploatuojamos 
įrangos techninės priežiūros procedūroms 
ir konstrukcijoms tobulinti. Tai įgalino įmo-
nę spręsti technologinės įrangos patikimu-
mo ir gaminių kokybės bei gamybos proce-
so gerinimo problemas.

 _ Ūkio subjekto UAB „Meteka“ užsakomasis 
darbas „Biokuro katilinėse naudojamų 
hidrocilindrų stiprumo tyrimas“, vado-
vas – prof. R. Dundulis, trumė – 2014-11-
01–2015-01-31. Atlikti hidrocilindrų detalių 
stiprumo tyrimai baigtinių elementų meto-
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du, išanalizuotos eksploatuotų detalių sui-
rimo priežastys ir pateiktos tyrimo išvados 
bei rekomendacijos tolesniam hidrocilindrų 
panaudojimui biokuro katilinėse.

 _ Ūkio subjekto UAB „Sūduvos vandenys“ už-
sakomasis darbas „Marijampolės miesto 
nuotekų valyklos išdžiovinto dumblo de-
ginimo tyrimas“ pagal sutartį tarp KTU ir 
UAB „Sūduvos vandenys“, vadovas – E. Pui-
da, trukmė – trys mėnesiai. Atlikti ekspe-
rimentiniai tyrimai, deginant nuotekų dum-
blą, tam tikrų proporcijų dumblo ir biokuro 
mišinius, analizuojant emisijų kiekius. Nu-
statytos kuro mišinių proporcijos, kai de-
gimo proceso metu neviršijamos leistinos 
emisijų koncentracijos. 

 _ Ūkio subjekto „UAB „Dzūkijos vandenys“ 
užsakomasis darbas „Alytaus miesto 
nuotekų valyklos džiovinto dumblo ty-
rimai“, vadovas – E. Puida. Trukmė – trys 
mėnesiai. Laboratorinių tyrimų metu atlikti 
dumblo energetinių savybių tyrimai, dum-
blo ir jo mišinių su biokuru deginimo tyri-
mai, analizuojant emisijų koncentracijas, 
analizuojant susidarančių emisijų koncen-
tracijų degimo metu priklausomybes nuo 
cheminės dumblo sudėties. Atlikti gautų 
pelenų sunkiųjų metalų kiekių tyrimai, pa-
siūlytos rekomendacijos, kaip juos panau-
doti žemės ir miškų ūkyje. 

 _ „Rekuperatorių korpuso kompozicinių 
sistemų, transformuojančių akustinį 
lauką, matematinių modelių sintezė ir 
mažatriukšmių konstrukcijų prototipų 
kūrimas“, Nr. 8732, vadovas – dr. R. Mika-
lauskas (dalį darbo atlieka V. Volkovas), fi-
nansavimo šaltinis – UAB „Salda“, Šiauliai, 
trukmė – 2014–2015-01-30. Atlikti platūs 
užsakomieji teoriniai ir praktiniai rekupe-
ratorių skleidžiamo akustinio triukšmo šal-
tinių identifikavimo ir triukšmų mažinimo 
priemonių tyrimai: sukurta metodologija 
rekuperatorių akustinio lauko ir neviena-
lytės struktūros sąveikai ir transformacijai 
tirti, ja remiantis sintezuota optimali me-

chaninė struktūra, minimizuojanti įrenginių 
skleidžiamą į aplinką triukšmą.

 _ Ūkio subjekto UAB „RETAL Baltic“ užsako-
masis darbas „Polimerinių plėvelių pavir-
šiaus fizikinių savybių įtakos drėkinimui 
analitinis tyrimas“, F5-90-1231, trukmė – 
2014-01-31–2014-02-21, vadovas – prof.  
E. Kibirkštis. Polimerinės plėvelės pavir-
šiaus drėkinimas yra svarbus procesas, 
spausdinimo ir kt. gamybos operacijose. 
Todėl šiame darbe atlikta plėvelių pavir-
šiaus fizikinių savybių ir kt. faktorių įtakos 
drėkinimui analizė. Taip pat atlikti devynių 
skirtingos sudėties A-PET polimerinių plė-
velių paviršiaus drėkinimo kampo tyrimai. 
Nustatyta, kad 4-ių iš tirtų 9-ių polimerinių 
plėvelių paviršiaus drėkinimo kampas yra 
tinkamas spausdinimo procesui.

6  Parengtos paraiškos

LMT mokslininkų grupių projektai

 _ „Nanogijinės dangos su natūralios kilmės 
funkcinėmis nanomikrodalelėmis kūri-
mas, kokybės vertinimas ir optimizavimas,  
R. Milašius.

 _ „Naujų aromaterapinių mikrokapsuliuotų 
tekstilės medžiagų sukūrimas“, S. Petrulytė.

 _ „Dantų implantų lokaliai besirezorbuojan-
čiame žandikaulyje funkcinės perkrovos 
tyrimas“, S. Diliūnas.

 _ „Liuminescuojančių tekstilės medžiagų 
pritaikomumo tyrimas“, M. Jucienė.

 _ „Minkštųjų polimerinių medžiagų modifi-
kavimas sidabro selenitais“, D. Milašienė.

 _ „Naujo tipo mikrorezonatoriaus mikroe-
lektromechaninėms sistemoms kūrimas ir 
tyrimas“, G. Janušas.

 _ „Kietinamuoju aplydymu formuojamų pa-
tvarių dangų kūrimas ir tyrimas“, R. Bendi-
kienė.

 _ „Išmaniųjų bioskaidžių polimerinių pakuo-
čių su sensoriais principų ir technologijų 
sukūrimas“, E. Kibirkštis.
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 _ „Naujos konstrukcijos pjezoelektrinio 
purkštuko, skirto keraminiams gami-
niams formuoti 3D spausdintuvu, kūrimas“,  
E. Dragašius.

 _ „Gaminių iš pluoštinių medžiagų erdvi-
nės virtualizacijos procesų tobulinimas“,  
E. Strazdienė.

 _ „Erdvinių sluoksninių neopreno struktūrų 
kūrimas ir jų deformacinių savybių tyri-
mas“,V. Daukantienė.

 _ „Antibakteriniai mažai citotoksiški sidabro 
ir celiuliozės nanokompozitai biomedicini-
nės paskirties elastomerams stiprinti (anti-
citoNKC)“, V. Jankauskaitė.

 _ „Medienos paviršiaus aktyvavimas plazma 
ir stabilizavimas“, K. Ukvalbergienė.

 _ „Dinaminio paslankumo metodų kūrimas ir 
tyrimas“, B. Bakšys.

 _ „Kompozitinių konstrukcijų atsparumo 
kontrolės sistemos sukūrimas ir patikra“, 
P. Griškevičius.

 _ „Akustinio lauko techninėje aplinkoje val-
dymo efektyvumo tyrimas (ALTAVET)“,  
R. Mikalauskas.

 _ Fab Arts, A. Vilkauskas.

KTU MTEPI fondo remiamas bendras KTU ir 
LSMU mokslininkų grupių projektai

 _ „Nepusiausviras reversinis asimetrinis tes-
tavimo-treniravimo įrenginys“, V. Grigas  
(26 670 tūkst. Lt. (LSMU) 28 000, Lt. (KTU)).

 _ „Reabilitacijos eigos objektyvizavimo siste-
ma laisvo kybojimo kineziterapinei įrangai“, 
A. Domeika, A. Šulginas.

KTU tarpsritinių / tarpkryptinių mokslo pro-
jektai 

 _ „Darbo aplinka individo gerovės ir produk-
tyvumo skatinimui“, A. Domeika.

Lietuvos Respublikos švietimo ir moks-
lo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos 
valstybinio mokslo ir technologijų komiteto 
bendradarbiavimo mokslo ir technologijų 
srityje programos projektai

 _ ,,Nanopluoštinės dangos sudėties įtaka 
tekstilės medžiagų funkcinėms savybėms“, 
vadovas – prof. R. Milašius.

 _ „Bioskaidžių polimerinių pakavimo me-
džiagų sukūrimas ir fizikinių-mechaninių 
charakteristikų tyrima“s, vadovas – prof. E. 
Kibirkštis.

LMT mokslo projektas „Miško gaisrų rizi-
kos prognozavimo sistemos tobulinimas“ 
(90 000 Lt; su Lietuvos miškų instituto 
mokslininkais).

Kultūros rėmimo fondo projektų konkursas. 
Tematika – Teigiamo meno poveikio žmogaus 
sveikatai ir gerovei skatinimas. „Interaktyvių 
muzikos technologijų taikymas vaikams, tu-
rintiems judėjimo bei neurologinius sutriki-
mus“, A. Domeika.

„Horizontas 2020“

 _ Pagal H2020 Marie Sklodowska-Curie vei-
klą – Inovatyvūs lavinimo tinklai (ITN) kar-
tu su KTU Mechatronikos institutu pateikta 
paraiška „European Joint Doctorate in En-
gineering of Microelectromechanical sys-
tems“. Projekto rengimo koordinatorius – 
doc. G. Janušas.

 _ H2020-MSCA-ITN-2015-ETN. „Develop-
ment of Self-sensing Electrically Passive 
Polymer Composites Doped with Nano- 
and Micro Components (SEleCt)“, KTU da-
lies vadovė – D. Zeleniakienė.

M-ERA.NET

 _ M-ERA.NET Transnational Call 2014. „Tai-
loring the properties of smart nano- and 
microcapsules for high performance sen-
sing applications in engineering structures 
(TAILCAP)“, KTU dalies vadovė – D. Zelenia-
kienė.

 _ M-ERA.NET Transnational Call 2014. „Fi-
bre-reinforced plastic hybrid composite 
road guardrails (PlastRail)“, KTU dalies va-
dovas – P. Griškevičius.
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mokslo pasiekimai

1  Publikacijos

*publikacijų sąrašas pateikiamas priede (514 psl.)

Kategorija Publikacijų 
 Padalinio autorių 

indėlis 

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų:

ISI Web of Science su cituojamumo rodikliu 79 50,164

ISI Web of Science be cituojamumo rodiklio 1 0,125

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings  13 8,017

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines 
duomenų bazes  

14 7,132

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose  71 51,631

Patentų ir autorinių liudijimų skaičius 2 0,944

2  Mokslo rezultatų pristatymas tarptauti-
niu mastu pripažintose mokslinėse kon-
ferencijose ir parodose

 _ V. Volkovas. Techninių sistemų monito-
ringas ir diagnostika: teorija, vystymas, 
taikymai ir perspektyvos aspektai. Lietu-
vos mokslų akademijos technikos skyrius 
mokslinis seminaras: „Techninių sistemų 
diagnostika ir monitoringas: teorija, pers-
pektyvos ir nauda Lietuvos pramonei ir 
ūkiui“ (Vilnius), vasario 25, 2014.

 _ V. Jankauskaitė. „Preparation and cha-
racterization of superhydrophobic silicone 
elastomer surfaces“. 5th International Con-
ference on Advanced Nanomaterials (ANM 
2014), Aveiro (Portugalija), liepos 2–4. 

 _ V. Jankauskaitė. „Preparation and cha-
racterization of superhydrophobic silicone 
elastomer with antibacterial properties“ 

 _ M-ERA.NET Transnational Call 2014. 
„Application of geopolymers materials for 
corrosion and heat-resistant coatings (GE-
OCOT)“, koordinatorius – Krokuvos techno-
logijos universitetas, KTU dalies vadovas – 
dr. K. Juzėnas.

 _ COST veiklos projektas „Smart textiles and 
wearable intelligence network“, vadovas – 
R. Milašius.

The 2014 IUPAC World Polymer Congress 
(MACRO 2014), Chiang Mai (Tailandas), lie-
pos 6–11, 2014. 

 _ A. Lisauskaitė, V. Jankauskaitė, K. Žukienė. 
Silicone rubber and multifunctional nano-
cellulose composites properties, structure 
and antibacterial effect // Baltic polymer 
symposium 2014: Laulasmaa (Estija), rug-
sėjo 24–26, 2014.

 _ P. Palevičius, M. K. Ragulskis, G. Janušas, 
A. Palevičius. A technique for the recons-
truction of a map of continuous curves from 
interference fringes // Proceedings of SPIE 
[elektroninis išteklius]: 2nd international 
conference on applications of optics and 
photonics / Edited by Manuel Filipe P. C. 
Martins Costa, Rogério Nunes Nogueira. 

 _ R. Šakalys, G. Janušas, A. Palevičius, E. 
Čekas. Optical evaluation of periodical mi-
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crostructure, replicated using ultrasonic 
hot imprint, according to process regimes 
// Vibroengineering Procedia: international 
conference Vibroengineering - 2014, Kato-
wice (Lenkija), spalio 13–15, 2014. 

 _ R. Šakalys, G. Janušas, A. Palevičius. Qu-
ality analysis of periodical microstructures, 
created by using high frequency vibration 
excitation // International Electronic Confe-
rence on Sensors and Applications, birželio 
1–16, 2014. Basel: MDPI, 2014. 

 _ R. Šakalys, G. Janušas, A. Palevičius. Vibro-
active pad for replication of microstructure 
and its experimental analysis // Mechanika 
2014: proceedings of the 19th international 
conference, balandžio 24, 25, 2014, Kau-
nas University of Technology, Lithuania / 
Kaunas University of Technology, Lithua-
nian Academy of Science, IFTOMM National 
Committee of Lithuania, Baltic Association 
of Mechanical Engineering. 

 _ D. Zeleniakienė, V. Leišis, Vitalis, P. Griš-
kevičius. The investigation of mechanical 
behaviour of cylindrical structures compri-
sing sandwich fibre reinforced plastic com-
posites // 16th European conference on 
composite materials ECCM16, Seville (Ispa-
nija), birželio 22–26, 2014 / European So-
ciety for Composite Materials, The Elasticity 
and Strength of materials Group, School of 
Engineering, University of Seville. 

 _ D. Zeleniakienė, V. Leišis, Vitalis, P. Griškevi-
čius. The investigation of mechanical beha-
viour of cylindrical structures with the wall 
comprising sandwich fibre reinforced plastic 
composites // Baltic polymer symposium 
2014: Laulasmaa (Estija), rugsėjo 24–26, 
2014 / Tallinn University of Technology.

 _ E. Krugly, E. Puida, T. Prasauskas, V. Šilga-
lytė, A. Azbukavičiūtė, I. Stasiulaitienė, D. 
Martuzevičius. Size segregated distributi-
on of polycyclic aromatic hydrocarbons in 
emissions from agriculture residue derived 
biomass fuels // Chemistry and chemical 

technology: proceedings of the internatio-
nal conference, balandžio 25, 2014 / Kau-
nas University of Technology. 

 _ K. Ancutienė dalyvavo tarptautinėje Me-
džiagų mokslo ir medžiagų inžinerijos 
konferencijoje ICMSME 2014 (International 
Conference on Materials Science and Mate-
rials Engineering) JAE, Dubajuje (2014-03-
11–14) su žodiniu pranešimu „Virtualaus ir 
realaus gaminio atitikties žmogaus kūnui 
palyginamoji analizė“ (Comparative Analy-
sis of Real and Virtual Garment Fit). 

 _ A. Baltrušaitis, V. Kalėda, G. Keturakis. 
Sawn timber lengthwise stiffness and 
strength profiles // Proceedings of the 10th 
meeting of the Northern European Network 
for Wood Science and Engineering (WSE), 
Edinburgh (Škotija), spalio 13–14, 2014 / 
Ed. by P. Wilson. 

 _ A. Baltrušaitis, V. Kalėda. Knot-related sti-
ffness inhomogeneity within wood board. 
Experimental Research with Timber. Pro-
ceedings COST Action FP1004: University of 
Bath (Jungtinė Karalystė). 

 _ E. Griškonis, M. Rimašauskas, G. Balevi-
čius. Overview of surface pre-treatment op-
tions for metallization of 3D printed plastic 
parts // Chemistry and chemical technolo-
gy, balandžio 25, 2014 / Kaunas University 
of Technology.

 _ R. Rimašauskienė, M. Rimašauskas, M. 
Mieloszyk, T. Wandowski, P. Malinowski, 
W. Ostachowicz. Experimental investigation 
of thermal characteristics of synthetic jet 
generator‘s diaphragm with piezoelectric 
actuator // 11th International conference 
on vibration measurements by laser and 
noncontact techniques, AIVELA: Advances 
and applications, Ancona, (Italija), birželio 
25–27, 2014.

 _ M. Rimašauskas, R. Rimašauskienė, G. 
Balevičius. Development of the intelligent 
forecasting model for manufacturing cost 
estimation in polyjet process // 8th inter-
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national conference of DAAAM Baltic Indus-
trial Engineering, balandžio 24–26, 2014, 
Tallinn, Estonia / DAAAM International 
Vienna, DAAAM Baltic.

 _ A. Bargelis, A. Baltrušaitis, A. Stasiškis. Vir-
tual engineering application for modeling 
the flexible machine station at the order 
handled manufacturing system // Shaping 
the Future by Engineering: 58th IWK - In-
ternational Scientific Colloquium, Ilmenau, 
rugsėjo 8–12, 2014.

 _ R. Kandrotaitė-Janutienė. The investigation 
of plasticity and microstructure of hotvar 
steel during martensitic transformation // 
European conference on heat treatment 
and 21st IFHTSE congress, gegužės 12–15, 
2014.

 _ V. Gylienė, M. Ubartas. Machining modeling, 
using SPH methodology // HSM 2014: 11th 
international conference on high speed 
machining, Prague (Čekija), rugsėjo 11–12, 
2014.

 _ D. Dicevičiūtė, K. Ukvalbergienė, L. Marci-
nauskas. Modification of wood surface by 
atmospheric pressure plasma // Radiation 
interaction with materials: fundamentals 
and applications 2014: 5th international 
conference, Kaunas (Lietuva), May 12–15, 
2014.

3  2014 m. padalinio rengti moksliniai se-
minarai ir konferencijos

 _ 2014 m. sausio 29–30 d. Šilumos ir ato-
mo energetikos katedra kartu su Lietuvos 
energetikos institutu, Lietuvos šiluminės 
technikos inžinierių asociacija ir Lietuvos 
branduolinės energetikos asociacija orga-
nizavo kasmetinę respublikinę konferenciją 
„Šilumos energetika ir technologijos“. Kon-
ferencijos vieta – K. Donelaičio g. 20.

 _ TSDI organizavo mokymo seminarą „Me-
chaninių sistemų virpesiai, vibracijų mo-
nitoringas ir vibroakustinė diagnostika 
praktikoje“ UAB „Axis Technology“ specia-
listams. TSDI, Kaunas.

 _ Surengtas simpoziumas Varšuvoje E-MRS 
„Fall Meeting 2014“ metu (R. Milašius).

 _ Pagal nacionalinės programos „Valstybė 
ir tauta: paveldas ir tapatumas“ projektą 
„Tradicinės tekstilės ir tautinio tapatumo 
išsaugojimas šiandieninėje ekologinėje gy-
vensenoje“ Lietuvos liaudies buities muzie-
juje (Rumšiškės) buvo pravesti 6 seminarai 
studentams, įmonių dizaineriams ir tech-
nologams (E. Kumpikaitė).

 _ Prisidėta rengiant 16-ąją tarptautinę konfe-
renciją „Advanced materials and technolo-
gies 2014“ – (organizacinio komiteto narė J. 
Baltušnikaitė).

 _ Tarptautinė mokslinė konferencija „Materi-
als Engineering 2014“, 2014-10-23, 24.

 _ Jaunųjų mokslininkų konferencija „Pramo-
nės inžinerija 2014“, 2014-05.

4  Mokslinės veiklos rezultatų sklaida vi-
suomenei. 

 _ Skaitytos paskaitos mokslo festivalyje „Er-
dvėlaivis „Žemė“ 2014“.

 _ Skaitytos paskaitos mokslo festivalyje „Ty-
rėjų naktis 2014“, supažindinta su fakulteto 
laboratorijomis, vykdomais tyrimais. 

 _ Vesti 8 užsiėmimai „Jaunųjų inžinierių mo-
kykloje“.

 _ Prof. V. Grigas. „Nurašyti“ vaikai svajo-
ja apie paprasčiausias sūpynes“. Interviu 
portalui Bernardinai.lt, http://www.ber-
nardinai.lt/straipsnis/2014-03-05-nurasy-
ti-vaikai-svajoja-apie-paprasciausias-su-
pynes/114762

 _ Prof. J. Gylys. „VAE partneriai už mus ne-
nuspręs“ Interviu žurnalui EnergyMarket.lt, 
2014 m. sausio 23 d.

 _ Lekt. L. Gegeckienė dalyvavo LRT radijo lai-
doje „Ryto garsai, 2014-01-12: „Mokslinin-
kė: kartonas veržiasi į žaislų, baldų ir netgi 
statybos pramonę“.

 _ Straipsnis portale delfi.lt: „Mokslininkė: 
kartonas veržiasi į žaislų, baldų ir netgi sta-
tybos pramonę“. Parengtas pagal LRT radi-



216

K a u n o 
t e c h n o l o g i j o s 
u n i v e r s i t e t a s

M e c h a n i k o s 
i n ž i n e r i j o s 
i r  d i z a i n o 
f a k u l t e t a s

m o k s l i n i ų 
t y r i m ų 
a t a s k a i t a

2 0 1 4

1  Nacionaliniai ir tarptautiniai apdovano-
jimai; narystė aukšto tarptautinio lygio 
institucijose ir asociacijose; kiti individu-
alūs pasiekimai

 _ Prof. V. Jankauskaitė – Tarptautinės as-
mens apsaugos priemonių (PPE) notifikuo-
tų įstaigų vertikaliosios grupės Nr. 10 „Foot 
and leg protectors“ narė; Latvijos mokslo 
tarybos ekspertė, tarptautinės organiza-
cijos „Society of Plastics Engineers (SPE)“ 
narė.

 _ Prof. A. Palevičius – JAV optikos inžinierių 
draugijos (SPIE) narys.

 _ Dr. G. Janušas – JAV optikos inžinierių 
draugijos (SPIE) narys.

tyrėjai

 _ Dr. D. Zeleniakienė – nuo 2014 m. ESCM 
(The European Society for Composite Ma-
terials) narė.

 _ Prof. V. Barzdaitis – IFToMM Mechatronikos 
techninio komiteto narys ir IFToMM Studijų 
komiteto narys; Klaipėdos universiteto Me-
chatronikos mokslo instituto tarybos pir-
mininkas; Rotorinių mašinų diagnostikos 
konsultacinės-ekspertinės grupės narys 
UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“.

 _ Dr. A. Jakštas – NATO RTO tyrimo grupės 
SET-167 narys

 _ Vyr. m. d. D. Satkunskienė – Lietuvos bio-
mechanikų sąjungos, Europos sporto 
mokslo kolegijos (European College of 

jo laidą, 2014-01-13, http://grynas.delfi.lt/
gyvenimas/mokslininke-kartonas-verzia-
si-i-zaislu-baldu-ir-netgi-statybos-pramo-
ne.d?id=63736162

 _ R. Milašius dalyvavo Lietuvos radijo laidoje 
„Žinių amžius“, 2014-10-22.

 _ D. Mikučionienė davė interviu mokslo tyri-
mus populiarinančiam straipsniui „Lietuvių 
mokslininkai sukūrė treniruoklį žmonėms, 
patyrusiems insultą“ („Kauno diena“, 2014-
05-15).

 _ E. Kumpikaitė ir A. Ragaišienė dalyvavo 
išleistos monografijos „Audimų raktas: 
Melanijos Gukovskos kolekcija“ pristatyme 
Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės mu-
ziejuje (2014-03-14).

 _ E. Kumpikaitė ir A. Ragaišienė davė inter-
viu mokslo tyrimus etnografinės tekstilės 
srityje populiarinančiam straipsniui „Odė 
Lietuvos moterims“ („Ūkininko patarėjas“, 
2014-03-29).

 _ Doc. R.Valušytė ir svečiai Valerio Castelli, 
Marco Dolera, Andrea Molinari, Lorenzo 

Piazzi. Projektas „Digital Design Library“ 
„Design Library Milano“, Milanas, Italija (,) 
2014-10-02, http://www.designlibrary.it/
beta/igdd/2014_10_02

 _ Doc. R.Valušytė. Lietuvių dizainerė vadova-
vo kinų kūrybinėms dirbtuvėms: skirtingas 
požiūris. Straipsnis portale Delfi.lt, http://
www.delfi.lt/gyvenimas/naujos_formos/
lietuviu-dizainere-vadovavo-kinu-kurybi-
nems-dirbtuvems-skirtingas-poziuris.d?i-
d=65937416#ixzz3ZEq00o8q

 _ Doc. R.Valušytė, Vaidotas Norkus, sve-
čiai Spartaco Paris, Lorenzo Piazzi, Au-
drys Karalius ir kiti. „Dizaino savaitei“ 
įsibėgėjant: ką dizainas mums reiškia 
šiandien? http://www.delfi.lt/gyvenimas/
naujos_formos/dizaino-savaitei-isibege-
jant-ka-dizainas-mums-reiskia-siandien.
d?id=64714293#ixzz3ZEqS6GFe 

 _ Doc. R.Valušytė. KTU studentas sukūrė žie-
dą, kurio norės ne tik moterys. Straipsnis 
portale lrytas.lt, http://it.lrytas.lt/techno/
ktu-studentas-sukure-zieda-kurio-no-
res-ne-tik-moterys.htm
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Sport Science), Tarptautinės sporto biome-
chanikos draugijos (International Society of 
Biomechanics in Sports) narė.

 _ Prof. P. Žiliukas – Lietuvos aukštųjų mo-
kyklų asociacijos bendrajam priėmimui 
organizuoti prezidentas, mokslo žurnalų 
„Aukštojo mokslo kokybė“ ir „Žemės ūkio 
inžinerija“ redakcinių kolegijų narys; Euro-
pos inžinerinio mokymo asociacijos (SEFI) 
ir Europos tarptautinio švietimo asociaci-
jos (EAIE) narys, Lietuvos studijų kokybės 
ekspertų tarybos narys; Lietuvos aukštųjų 
mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui 
organizuoti prezidentas; daugelio Švietimo 
ir mokslo ministerijos, Studijų kokybės 
vertinimo centro, Lietuvos mokslo tarybos 
darbo grupių narys ir ekspertas.

 _ Prof. V. Grigas, V. Eidukynas, A. Domeika, D. 
Satkunskienė, A. Šulginas, M. Bilinauskai-
tė – Lietuvos biomechanikų sąjungos nariai.

 _ Prof. S. Šinkūnas – Tarptautinio šilumos ir 
masės mainų komiteto (ICHMT) Mokslinės 
tarybos narys (išrinktas 2010 m.), Asocia-
cijų ,,American Society of Heating, Refrige-
ration and Air-Conditioning Engineers, Inc.“ 
ASHRAE; ,,Federation of European Heating, 
Ventilation and Air-conditioning Associati-
ons“ REHVA; ,,Scandinavian Federation of 
Heating, Air Conditioning, and Sanitary En-
gineering Associations“ SCANVAC; ,,Baltic 
Federation of Heating, Air Conditioning and 
Ventilation Associations“ BALTVAC narys; 
Lietuvos šiluminės technikos inžinierių aso-
ciacijos prezidentas, Tarptautinio mokslinio 
žurnalo ,,International Journal of Computa-
tional Methods and Experimental Measu-
rements“ (ISSN: 2046-0546, On-Line ISSN: 
2046-0554) redakcinės kolegijos narys; Lie-
tuvos mokslų akademijos žurnalo ,,Energe-
tika“ (ISSN 0235-7208) redakcinės kolegijos 
narys, Tarptautinės konferencijos „Advan-
ces ir Fluid Mechanins“ AFM 2014 mokslinio 
komiteto narys; kasmetinės konferencijos 
,,Šilumos energetika ir technologijos“ tarp-
tautinio mokslinio komiteto narys.

 _ Prof. G. Miliauskas – mokslinio žurnalo 
„Energetika“ (ISSN 0235-7208) redakcinės 
kolegijos narys, mokslinės konferencijos 
„Energetika ir technologijos“ tarptautinio 
mokslinio komiteto ir redakcinės kolegijos 
pirmininko pavaduotojas, KTU ir LEI Ener-
getikos ir termoinžinerijos (06T) doktoran-
tūros komiteto pirmininkas; doktorantų 
vadovas, disertacijų gynimo tarybos pirmi-
ninkas ir oponentas, užsienio pripažintų ISI 
žurnalų „Šiluminiai mokslai“ (Anglija), tarp-
tautinio „Šilumos ir masės mainų“ (Anglija) 
ir „Šilumos ir masės mainų žurnalas“ (Vo-
kietija), turinčių aukštą IF citavimo indeksą, 
straipsnių kviestinis recenzentas. 

 _ Prof. J. Gylys – Lietuvos mokslų akademi-
jos žurnalo ,,Energetika“ (ISSN 0235-7208) 
redakcinės kolegijos narys, Valstybinės 
atominės energetikos saugos inspekcijos 
ekspertas, Lietuvos branduolinės energe-
tikos asociacijos valdybos narys, 7BP eks-
pertas.

 _ Dr. E. Puida – Lietuvos standartizacijos de-
partamento LSTK 71 komiteto „Kietasis ir 
atgautasis kuras“ pirmininkas; kasmetinės 
konferencijos ,,Šilumos energetika ir tech-
nologijos“ tarptautinio mokslinio komiteto 
narys ir atsakingasis redaktorius.

 _ Dr. K. Buinevičius – Lietuvos šilumos tie-
kėjų asociacijos konsultantas ekologijos 
klausimais, Lietuvos arbitražo asociacijos 
arbitras.

 _ Dr. A. Sudintas – Lietuvos standartizacijos 
departamento technikos komiteto TK 56 
„Naftos pramonės įrenginiai“ pirmininkas.

 _ Prof. V. Volkovas – Lietuvos standartizaci-
jos departamento technikos komiteto LST 
TK 31 „Akustika“ narys, Lietuvos neardo-
mųjų bandymų ir techninės diagnostikos 
asociacijos valdybos narys, ŠMM darbo 
grupės „Saugumas“ narys, International 
Association of Engineering (Tarpt. inž. aso-
ciacija) narys ir Danijos technologijos insti-
tuto (Danish Technological Institute) naujų 
technologijų ekspertas; tarptautinio žurna-
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lo „Balkan Journal of Electrical & Compu-
ter Engineering“ mokslinio komiteto narys; 
tarptautinio žurnalo „Structural Monitoring 
and Maintenance“ (Techno-Press) Editorial 
Board Member.

 _ Dr. R. Gulbinas – Nacionalinio akreditacijos 
biuro narys.

 _ Dr. R. Mikalauskas – Vokietijos akademinių 
mainų tarnybos (DAAD) Alunmi klubo na-
rys, Tarptautinės sambo imtynių federaci-
jos (FIAS) tarptautinės kategorijos arbitras.

 _ Prof. R. Milašius buvo 4 tarptautinių kon-
ferencijų mokslinio komiteto narys („IITAS 
2014“ Antalija Turkija, „Ambience 2014“ 
Tamperė Suomija, „ITC&DC 2014“ Dubrov-
nikas Kroatija, „EGEMEDITEX 2014“ Izmiras 
Turkija) ir E-MRS „Fall Meeting 2014“ (Var-
šuva, Lenkija) simpoziumo pirmininkas; 
yra 5 mokslo žurnalų („Fibres & Textiles in 
Eastern Europe” (Lenkija), „Przegląd włó-
kienniczy“ (Lenkija), „Textile and Clothing 
Technology“ (Latvija), „Fibers“ (Šveicarija) 
ir „Autex Research Journal“), iš kurių du iš 
ISI „Web of Science“ sąrašo, mokslinio ar 
redakcinio komiteto narys; skaitė kviesti-
nį pranešimą tarptautinėje konferencijoje 
„Inovatyvios technologijos tekstilės ir len-
gvojoje pramonėje“ Vitebske, Baltarusija; 
buvo Rygos technikos universiteto (Latvija) 
3 daktaro disertacijų oficialusis oponentas.

 _ Dr. D. Mikučionienė buvo E-MRS „Fall Me-
eting 2014“ (Varšuva Lenkija) simpoziumo 
sekcijos „Functional Textiles“ pirmininkė.

 _ Dr. A. Ragaišienė buvo Valstybinio Vitebsko 
technologijos universiteto (Baltarusija) 2 
daktaro disertacijų vertinimo ekspertė.

 _ Dr. E. Adomavičiūtė – tarptautinės konfe-
rencijos – mokyklos Advanced Materials 
and Technologies 2015 organizacinio komi-
teto narė.  

 _ Dr. A. Baltrušaitis – Tarptautinės mokslinės 
konferencijos ERIN (Education, Research, 
INnovation), Bratislava, Slovakija, progra-
mų komiteto narys.

 _ Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra 
(dabar – Gamybos inžinerijos kat.) nuo 
1999 m. yra Tarptautinės švietimo insti-
tucijų poligrafijos pramonei, technologi-
jai ir vadybai organizacijos (International 
Circle of Educational Institutes for Graphic 
Arts-Technology and Management) narė, 
nuo 2005 m. – FTA (Fleksografinės tech-
nikos asociacijos – Flexographic Technical 
Association) ir Lietuvos spaustuvininkų 
asociacijos (LISPA) narė.

 _ Prof. E. Kibirkštis – tarptautinės švietimo 
institucijų poligrafijos pramonei, technolo-
gijai ir vadybai organizacijos (International 
Circle of Educational Institutes for Graphic 
Arts-Technology and Management) na-
rys, Ukrainos spaudos akademijos mokslo 
žurnalo „Kvalilogija knigi“ redakcinės kole-
gijos narys, Fleksografinės technikos aso-
ciacijoje (FTA) katedros atstovas, Lietuvos 
spaustuvininkų asociacijos (LISPA) verslo 
ir mokslo, tarptautinio bendradarbiavimo ir 
eksporto plėtros ir kokybės komitetų narys.

 _ Prof. S. Bočkus – Europos Komisijos an-
glies ir plieno komiteto narys ir Baltijos 
šalių medžiagų inžinerijos asociacijos Ta-
rybos narys, tarptautinių konferencijų „Ma-
terials Engineering 2014“ mokslo komiteto 
narys, „Mechanika 2014“ redakcinio komi-
teto narys.

 _ Prof. A. Bargelis – tarptautinio centro ino-
vacijoms ir pramonės logistikai (ICIIL), JAV 
(International Centre for Inovation and In-
dusrial Logistics (ICIIL)), mokslinis sekre-
torius, tarptautinės konferencijos „Mecha-
nika 2014“ redakcinio komiteto narys.

 _ Prof. B. Bakšys – mokslo žurnalo „Mecha-
nika“ redakcinio komiteto narys.

 _ Prof. E. Dragašius – tarptautinės konferen-
cijos „Mechatronic Systems and Materi-
als 2014“ mokslo komiteto narys, jaunųjų 
mokslininkų konferencijos „Pramonės in-
žinerija 2014“ redakcinės kolegijos atsakin-
gasis redaktorius. 
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 _ Dr. R. Bendinkienė – tarptautinės konferen-
cijos „Materials Engineering 2014“ organi-
zacinio komiteto pirmininkė, Baltijos šalių 
medžiagų inžinerijos asociacijos Tarybos 
narė.

 _ Dr. A. Čiuplys – tarptautinės konferencijos 
„Materials Engineering 2014“ organizacinio 
komiteto narys, Lietuvos medžiagų tyrinė-
tojų asociacijos narys.

 _ Dr. G. Žaldarys – Lietuvos medžiagų tyrinė-
tojų asociacijos narys.

 _ Dr. L. Kavaliauskienė – tarptautinės kon-
ferencijos „Materials Engineering 2014“ 
organizacinio komiteto narė, Baltijos šalių 
medžiagų inžinerijos asociacijos narė.

 _ E. Pupelis buvo tarptautinės konferencijos 
„Materials Engineering 2014“ organizacinio 
komiteto narys,

 _ Dr. K. Juzėnas – tarptautinių konferencijų 
„Materials Engineering 2014“ mokslo ko-
miteto narys, „Mechanika 2014“ organiza-
cinio komiteto narys, mokslo žurnalo „Me-
chanika“ redakcinio komiteto narys. 

 _ Dr. R. Rimašauskienė – jaunųjų moksli-
ninkų konferencijos „Pramonės inžinerija 
2014“ redakcinės kolegijos narė.

2  Tyrėjai, 2014 m. kėlę kvalifikaciją tarp-
tautinėse įmonėse ir institucijose

 _ D. Zeleniakienė, stažuotė pagal ERASMUS 
programą Polimerų mechanikos institute 
Latvijos universitete, 2014-05-05–2014-
05-09.

 _ P. Griškevičius, V. Leišis, K. Petkevičius 
„AVIATEST Ltd“ įmonėje Latvijoje kėlė kva-
lifikaciją seminare „Kompozitinių ir metali-
nių medžiagų pažangūs bandymo metodai“, 
2014-11-25–2014-11-25.

 _ Doc. J. Gudzinskas, prof. J. Gylys, doc. 
A. Sudintas, doc. A. Balčius, lekt. M. Gy-
lys, asist. L. Paukštaitis, dokt. V. Bobinas 
dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose 
„Nuclear engineering intensive course“. 
2014 m. gegužės 15–16 d. Organizatoriai – 

Tokijo technologijos institutas, „Hitachi Ltd“ 
ir KTU. 

 _ Prof. J. Gylys, lekt. M. Gylys, doc. A. Sudin-
tas, asist. L. Paukštaitis, dokt. V. Bobinas 
dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose 
„Nuclear engineering intensive course“ 
2014 m. spalio 27–29 d. Organizatoriai – 
Tokijo technologijos institutas, „Hitachi Ltd“ 
ir KTU. 

 _ Asistentas L. Paukštaitis dalyvavo koman-
diruotėje-mokymuose „Hitachi“ ir Tokijo 
technologijos institute Japonijoje 2014 m. 
rugsėjo 1–13 d. 

 _ Lektorius M. Gylys 2014-04-09–21 dalyvavo 
branduolinės saugos kursuose Tokijo tech-
nologijos institute Japonijoje.

 _ Doc. K. Ancutienė, A. Gulbinienė, M. Jucienė 
stažavosi Rygos technikos universitete pa-
gal Erasmus dėstytojų judumo programą 
2014 liepos 7–11 d. Mokymų metu buvo 
dirbama su automatizuotojo projektavimo 
sistemomis (APS), skirtomis aprangai ir ki-
tiems gaminiams konstruoti ir modeliuoti, 
taip pat buvo pristatytas 3D skaitytuvas ir 
trimatis projektavimas, išklotinių sudary-
mo ir virtualių kolekcijų vizualizavimo pro-
graminė įranga.

 _ Dr. D. Milašienė – mokslinė stažuotė Lo-
dzės universitete Lenkijoje (1 mėn.) 2014-
11-01–30 (ŠMPF lėšomis). 

 _ Dr. D. Milašienė – stažuotė pagal Erasmus 
personalo judumo programą RTU Polime-
rinių medžiagų institute Latvijoje (7 dienos) 
2014-10–16.

 _ Lekt. dr. Vaidas Bivainis stažavosi Tam-
perės technologijos universiteto (Suomi-
ja) Medžiagų mokslo fakulteto popieriaus 
ir pakuočių savybių tyrimų laboratorijoje 
2014-05-04–2015-05-31 ir 2014-11-16–
2014-12-13. 

 _ Doc. R. Rimašauskienė stažavosi Lenkijos 
mokslų akademijos R. Ševalskio skysčių 
srautų valdymo institute (The Szewalski 
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Institute of Fluid-Flow Machinery, Polish 
Academy of Sciences), Gdanskas, Lenkija, 
2014-12-02–2014-12-05.

 _ K. Ukvalbergienė kėlė kvalifikaciją Univer-
sity of Zagreb – Faculty of Forestry, Surface 
Characterization of Wood using Microtensi-
le Testing, 2014 m. liepos 2–4 d., Zagrebas, 
Kroatija.

 _ R. Valušytė – Politecnico di Milano „Milano 
Phd Design Festival“, 2014-11-24–28.

3  Tyrėjai, atstovaujantys KTU, mokslo ir 
inovacijų politiką kuriančiose bei įgyven-
dinančiose institucijose

 _ Jankauskaitė – Lietuvos standartizacijos 
departamento TK 53 „Avalynė ir oda“ pir-
mininkė, TK 62 „Klijai“ tarybos narė ir TK 
35 „Darbo sauga“ narė; žurnalo „Materials 
Science (Medžiagotyra)“ redkolegijos narė.

 _ Doc. J. Gudzinskas – LAAIF (Lietuvos aplin-
kos apsaugos investicinio fondo) ekspertas.

 _ Doc. A. Sudintas – Lietuvos standartizacijos 
departamentas, technikos komiteto TK 56 
„Naftos pramonės įrenginiai“ pirmininkas.

 _ Doc. E. Puida – Lietuvos standartizacijos 
departamentas, technikos komiteto TK 71 
„Biokuras ir kietasis atgautasis kuras“ pir-
mininkas.

 _ Doc. K. Buinevičius – MITA darbo grupės 
narys.

 _ Prof. V. Volkovas – Lietuvos standartizaci-
jos departamento technikos komiteto LST 
TK 31 „Akustika“ narys, Lietuvos neardo-
mųjų bandymų ir techninės diagnostikos 
asociacijos valdybos narys, ŠMM darbo 
grupės „Saugumas“ narys.

 _ Prof. D. Petrulis 2014 m. dalyvavo LMT eks-
pertinėje veikloje.

 _ Prof. R. Milašius, D. Mikučionienė ir A. Ra-
gaišienė yra MITA ekspertai.

 _ Dr. A. Baltrušaitis – Europos Bendrosios 
programos FP6 ir FP7 programos nepri-
klausomas ekspertas; Europos tarpvy-
riausybinio bendradarbiavimo programos 

mokslo ir technologijų srityje COST nepri-
klausomas ekspertas (2014 m. vertino pa-
sibaigusią veiklą COST FP0904, Skelleftea 
Švedijoje; 2014 rugsėjo 8–11 d. vertino 
finansavimo teikimą 7-ioms naujų COST 
veiklų paraiškoms ekspertų taryboje Briu-
selyje); Šiaurės Europos šalių mokslo tin-
klo „Medienos mokslas ir inžinerija - Wood 
Science and Engineering“ Lietuvos atstovas 
Asociacijos valdyboje; CEN 124 „Timber 
structures“ komiteto narys; CEN/TC 112 
„Wood-based panels“ komiteto narys; ŠMM 
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros 
centro Medienos gaminių ir baldų gamy-
bos sektorinio profesinio komiteto narys; 
LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos 
Nepriklausomų medienos matuotojų ates-
tavimo komisijos narys; Medienos produk-
cijos gamintojų ir prekybininkų asociacijos 
„Lietuvos mediena“ valdybos narys; LSD 
standartizacijos technikos komiteto TK 17 
„Mediena“ pakomitečio „Medinės kons-
trukcijos“ pirmininkas; Kauno kolegijos ir 
Kauno miškų inžinerijos kolegijų Akade-
minės tarybos narys; Respublikinės konfe-
rencijos „Medžiagų inžinerija“ programinio 
komiteto narys.

 _ Lietuvos medžiagų tyrinėtojų asociacijos 
LT-MRS nariai: V. Dobilaitė, V. Jonaitienė, A. 
Gulbinienė, J. Baltušnikaitė, T. Kleveckas, 
K. Ancutienė, V. K. Mickus, G. Laureckienė, 
A. Ragaišienė, V. Daukantienė, R. Milašius, 
M. Jucienė, D. Mikučionienė, E. Adomavi-
čiūtė, D. Milašienė, K. Žukienė.

 _ Dr. T. Kleveckas – Lietuvos standartizacijos 
departamento technikos komiteto LST TK 
78 „Mašinos ir įrenginiai“ narys.

 _ Dr. V. K. Mickus – ISI žurnalo „Materials Sci-
ence (Medžiagotyra)“ redakcinės kolegijos 
narys.

 _ Dr. J. Baltušnikaitė – Lietuvos standarti-
zacijos departamento LST TK 35 komiteto 
narė.

 _ Prof. V. Daukantienė – SKVC ekspertė
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 _ Prof. S. Stanys – Asociacijos „Santakos slė-
nis“ administracijos direktorius (neetatinis), 
VŠĮ „Technopolis“ Valdybos pirmininkas, 
Lietuvos medžiagų tyrinėtojų asociaci-
jos narys, ISI žurnalo „Fibres & Textiles in 
Eastern Europe“ (Lenkija), ISI žurnalo „AU-
TEX Research Journal“ mokslinio komiteto 
narys. Universiteto atstovas Europos Są-
jungos šalių asociacijoje „AUTEX“, Asoci-
acijos „Santakos slėnis“ administracijos 
direktorius (neetatinis), VŠĮ „Technopolis“ 
valdybos pirmininkas, Lietuvos medžiagų 
tyrinėtojų asociacijos narys, ISI žurnalo „Fi-
bres & Textiles in Eastern Europe“ (Lenki-
ja), ISI žurnalo „AUTEX Research Journal“ 
mokslinio komiteto narys. Universiteto at-
stovas Europos Sąjungos šalių asociacijoje 
„AUTEX“.

 _ Prof. R. Milašius – Lietuvos medžiagų tyri-
nėtojų asociacijos valdybos narys, sekcijos 
„Tekstilės medžiagos“ pirmininkas, Lietu-
vos aprangos ir tekstilės įmonių asocia-
cijos prezidiumo narys, Latvijos Aukštojo 
mokslo tarybos ir Aukštojo mokslo kvali-
fikacijos vertinimo centro studijų programų 
vertinimo ekspertų komiteto narys, ISI žur-
nalo „Fibres & Textiles in Eastern Europe“ 
(Lenkija), redakcinio komiteto narys, žur-
nalo „Fibers“ (Šveicarija) redakcinio komi-

teto narys, žurnalo „Przegląd włókienniczy“ 
(Lenkija) mokslinio komiteto narys, žurnalo 
„Scientific Journal of Riga Technical Univer-
sity“ (Latvija), Series „Material Science“, Vol. 
„Textile and Clothing Technology“ mokslinio 
komiteto narys.

 _ Norvydas – LST TK 17 „Mediena“ ir LST TK 
9 „Baldai“ narys.

 _ Prof. E. Dragašius – SKVC ekspertų darbo 
grupėje. 

 _ Prof. S. Bočkus – Europos Komisijos an-
glies ir plieno komiteto narys, 7 BP eksper-
tas (eksperto numeris EX2006C152147).

 _ Prof. E. Kibirkštis – tarptautinės švietimo 
institucijų poligrafijos pramonei, technolo-
gijai ir vadybai organizacijos (International 
Circle of Educational Institutes for Graphic 
Arts-Technology and Management) narys, 
katedros atstovas Fleksografinės technikos 
asociacijoje (FTA), Lietuvos spaustuvininkų 
asociacijos (LISPA) verslo ir mokslo, tarp-
tautinio bendradarbiavimo ir eksporto plė-
tros bei kokybės komitetų narys.

 _ Dr. K. Juzėnas – Kvalifikacijų ir profesinio 
mokymo plėtros centro sektorinio profesi-
nio komiteto (Metalų gamybos ir apdirbimo, 
mašinų ir elektroninių įrenginių gamybos ir 
remonto) narys.

bendradarbiavimas

1  Padalinio bendradarbiavimas tarptauti-
niu ir šalies mastu su kitomis mokslinių 
tyrimų grupėmis ar institucijomis

 _ Belgijos aprangos pramonės tyrėjų aso-
ciacijos IVOC (www.ivoc.be) vizitas (2014-
10-16), kurio tikslas – užmegzti bendra-
darbiavimo ryšius su mokymo įstaigomis 
ir Lietuvos aprangos pramonės įmonėmis. 
Už vizitą atsakingos doc. K. Ancutienė ir 
doc. J. Domskienė.

 _ Karlis Bumanis, Andrejs Domins, Forest 
and Wood Products Research and Develop-

ment Institute, Jelgava, Latvija; susitiko su 
MIDF vadovais, aptarė bendradarbiavimą 
(2014-10-16). 

 _ PavelRudak, Sergej Trofimov, Byelorussian 
Technological University, Minsk, Baltarusi-
ja. Susitiko su MIDF vadovais, skaitė pas-
kaitas studentams (2014-03-12–14).

 _ Ilmenau universitetas, Vokietija (doc. Uwe 
Hirte, 2014 m. balandžio 20–27 d., bendra-
darbiavimas rengiant projektus ir paskaitų 
skaitymas).
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 _ K. Ukvalbergienės kvietimu paskaitų skai-
tyti buvo atvykusi dėstytoja Emilia-Adela 
Salca iš Rumunijos, 2014-09-01–2014-09-
05, Transilvania University of Brasov, Ru-
munija.

 _ Archit. Alessandro Biamonti iš Politecnico 
di Milano. 2014-05-04–2014-05-06. Vizi-
to tikslas – KTU kandidatų į dizaino srities 
doktorantūros studijas priėmimas, ben-
dradarbiavimas kuriant dizaino srities dok-
torantūros studijas KTU. Taip pat skaityta 
paskaita „Critical environments“. 

 _ Spartaco Paris iš „La Sapienza Università 
di Roma“. 2014-05-04–2014-05-06. Vizito 
tikslas – bendradarbiavimas įgyvendinant 
inžinerinio dizaino studijų programą. 

 _ Kultūrinės organizacijos „Design Library 
Milano“ vadovas – Lorenzo Piazzi, 2014 ge-
gužės 4–6 d. ir lapkričio 2–7 d. Vizito tiks-
las – bendradarbiavimas įsteigiant naują 
„Design Library“ padalinį KTU ir rengiant 
skaitmeninės dizaino bibliotekos projektą.

 _ Lietuvos kūrybinių kultūrinių industrijų aso-
ciacija – Lietuvos meno inkubatorių bei KKI 
institucijų perspektyvos ir bendradarbiavi-
mas (atsakingasis asmuo – R. Valušytė)

 _ Vilniaus dailės akademija. Bendradarbiau-
jama atliekant Lietuvos dizaino plėtros ga-
limybių studiją (atsakingieji asmenys – R. 
Valušytė, V. Norkus).

 _ Atliekant bendrus mokslinius tyrimus ben-
dradarbiaujama su Poznanės technikos 
universitetu, Silezijos technikos universite-
tu, Krokuvos kalnakasybos ir metalurgijos 
akademija, Krokuvos technologijos univer-
sitetu, Varšuvos technologijos universitetu, 
Baltstogės technikos universitetu, Opolės 
technikos universitetu (Lenkija), Lihajaus 
Universitetu (JAV), Lapenrantos technolo-
gijos universitetu, (Suomija), Ilmenau tech-
nikos universitetu, Miuncheno taikomųjų 
mokslų universitetu, Bergišės universitetu, 
Štutgarto medijų universitetu (Vokietija), 
Talino technologijos universitetu (Estija), 

Vindzoro universitetu (Kanada), Chmel-
nickio nacionaliniu universitetu, Ukrainos 
spaudos akademija (Ukraina), Rygos tech-
nikos universitetu (Latvija), Baltarusijos 
valstybiniu technologijos universitetu, A. 
Lykovo šilumos ir masės mainų institu-
tu (Baltarusija), Klužo-Napokos technikos 
universitetu (Rumunija). 

 _ Rengiant projektus bendradarbiaujama su 
Lietuvos sveikatos mokslo universiteto, 
Vytauto Didžio universiteto, Klaipėdos uni-
versiteto, Vilniaus universiteto, Aleksandro 
Stulginskio universiteto, Vilniaus Gedi-
mino technikos universiteto mokslininkų  
grupėmis.

 _ Aktyviai bendradarbiaujama su Lietuvos 
liejyklų asociacija, Lietuvos spaustuvininkų 
asociacija, Lietuvos aprangos ir tekstilės 
įmonių asociacija.

2  Įmonės, su kuriomis buvo bendradar-
biaujama vykdant projektus, rengiant 
paraiškas 2014 m.

 _ Bendradarbiauta vykdant projektus, už-
sakomuosius darbus su ūkio subjektais: 
UAB „Plėtra“, UAB „Tavira“, UAB „Vilibara“, 
UAB „Verdigo“, UAB „Geola“, UAB „Baroce-
nas“, UAB „Plastma“, UAB „Ekodarna“, UAB 
„Domus solution“, UAB „Nano Vita“, UAB 
„Biastra plius“, UAB „Aumita“, UAB „Serti-
ka“, UAB „Lietuvos energijos gamyba“, AB 
„Snaigė“, AB „Uterna, UAB Druka, UAB ID 
Forty Six, UAB Orion global PET, UAB „Tech-
nogaja“, UAB „Vildoma“, UAB „Vegateksa“, 
UAB „Lincasa“, UAB „Paliūtis“, UAB „AVA-
GO“, UAB „Statija“; UAB „Quantum Capital“.

 _ UAB „GECO“ investicijos“ studijų progra-
mos „Šilumos energetika ir technologijos“ 
studentams suteikiamos stipendijos už ge-
rus mokymosi rezultatus. 

 _ UAB „Enerstena“, UAB „Kauno energija“ re-
mia bakalauro studijų programos „Šilumos 
energetika ir technologijos“, magistro stu-
dijų programos „Termoinžinerija“ studen-
tus ir priima ekskursijoms katilų gamybos 
ceche, veikiančiose biokuro katilinėse.
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3  Strateginės partnerystės 

 _ Bendradarbiauta su kultūrine organizacija 
„Design Library Milano“ – įsteigtas naujas 
„Design Library“ padalinys KTU ir rengtas 
skaitmeninės dizaino bibliotekos projektas.

 _ Sutartis su Politecnico di Milano Dizaino 
fakultetu dėl kandidatų iš KTU priėmimo į 
dizaino srities doktorantūros studijas.

 _ MOU su Politecnico di Milano dėl bendros 
doktorantūros dizaino srityje įkūrimo KTU.

 _ UAB „Sertika, UAB „Lietuvos energijos ga-
myba“, AB „Snaigė“ AB „Achema“. AB „Lie-
tuvos energija“, partnerystės sutartis su 
UAB „Danspin“; bendradarbiavimo sutartis 
su UAB „Sapa Profiliai“.

4  Strateginės partnerystės su kitomis 
aukšto tarptautinio lygio mokslo infras-
truktūromis

 _ Bendradarbiavimas su Latvijos sertifikavi-
mo centru, Čekijos akreditacijos biuru.

 _ Su Krokuvos technologijos universite-
tu, Varšuvos technologijos universitetu, 
Baltstogės technikos universitetu, Opolės 
technikos universitetu (Lenkija) bendradar-
biaujama mokslo projektų paraiškų rengi-
mo, tyrimų srityse, organizuojant bendras 
mokslo konferencijas; su Lihajaus univer-
sitetu (JAV) bendradarbiaujama mokslo 
tyrimų projekte, Laperantos technologijos 
universitetu (Suomija), Ilmenau technikos 

universitetu, Miuncheno taikomųjų mokslų 
universitetu (Vokietija) bendradarbiaujama 
rengiant projektų paraiškas, vykdant dės-
tytojų mainus; su Bergišės universitetu, 
Štutgarto medijų universitetu (Vokietija) 
bendradarbiaujama grafinių medijų tyri-
mų ir studijų srityje; Talino technologijos 
universitetu (Estija) ir Rygos technikos 
universitetu (Latvija) bendradarbiaujama 
organizuojant bendrą mokslo konferenci-
ją; Ukrainos spaudos akademija (Ukraina) 
bendradarbiaujama grafinių medijų tyrimų 
ir studijų srityje, su Baltarusijos valstybiniu 
technologijos universitetu, A. Lykovo šilu-
mos ir masės mainų institutu (Baltarusi-
ja), Klužo-Napokos technikos universitetu 
(Rumunija), Rygos technikos universitetu, 
Maskvos valstybinio inžinerinio ekologijos 
universitetu bendradarbiaujama tyrėjų kva-
lifikacijos kėlimo srityje, vykdant bendrus 
mokslo tyrimus. 

 _ Lietuvoje bendradarbiaujama su Vytauto 
Didžio universiteto, Klaipėdos universiteto, 
Vilniaus universiteto, Aleksandro Stulgins-
kio universiteto, Vilniaus Gedimino tech-
nikos universiteto mokslininkų grupėmis 
vykdant mokslo tyrimus ir tobulinat studijų 
procesus. 

 _ Bendradarbiavimas su Politecnico di Milano 
dėl bendros doktorantūros dizaino srityje 
įkūrimo KTU.

doktorantūros studijos

2014 m. studijavusių
doktorantų skaičius

8 35 16
2014 m. įstojusių
doktorantų skaičius

2014 m.  baigusių 
studijas doktorantų 
skaičius

2014 m. gynusių 
disertacijas  
doktorantų skaičius
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Doktorantai, dirbę projektuose 2014 m.

 _ A. Lisauskaitė: 1) ESF projektas: Žmogiš-
kųjų išteklių plėtros veiksmų programos 
priemonė „Aukšto tarptautinio lygio moks-
linių tyrimų skatinimas“: Apsauginės dau-
giafunkcės medicininės silikoninio elasto-
mero dangos (SilikonDangos), mokslinė 
vadovė – dr. Virginija Jankauskaitė; 2) KTU 
ir LSMU mokslininkų grupių projektas 
„Sinergetinių sidabro/vario nanodalelių ir 
grafeno oksido nanokompozitų dangų for-
mavimas ir jų antimikrobinio aktyvumo 
vertinimas (GOtoAgCu)“, projekto vadovė – 
dr. Virginija Jankauskaitė.

 _ R. Šakalys dirbo LMT mokslininkų grupių 
projekte „Mikromechaninių periodinių sis-
temų žmogaus sveikatinimo diagnostikai 
kūrimas ir tyrimas“, projekto vadovas – A. 
Palevičius.

 _ R. Šakalys dirbo projekte „Mikrojutikliai, 
mikrovykdikliai ir valdikliai mechatroni-
nėms sistemoms (Go-Smart)“. Projekto 
dalies 4.1.2. Mini- ir mikromechatroninių 
sistemų bei mikromechaninių sistemų au-
tonominės energijos aprūpinimo sistemų 
kūrimas vadovas ir vykdytojas – prof. A. 
Palevičius.

 _ R. Šakalys dirbo LMT mokslininkų grupių 
projekte „Ekstraordinariosios pjezovaržos 
deimanto tipo anglies nanokompozitai bei 
mikro(nano)dariniai“ (2013–2015 m.), pro-
jekto vadovas – dr. R. Gudaitis.

 _ J. Malašauskienė, 7-osios BP projektas 
„Boosting Collaboration between Research 

mokslo infrastruktūra

1  Iš išorės 2014 m. gauta parama moksli-
nių tyrimų infrastruktūros plėtrai

 _ ESF – 31 615 Lt,

 _ Medžiagos magistrantų tyrimams: UAB 
„Stora Enso Alytus“ (4000 Lt).

Centres and Industry to Enhance Rapid In-
dustrial Uptake of Innovative Functional 
Textile Structures and Textile Related Ma-
terials in a Mondial Market (2BFUNTEX)“, 
vadovas – prof. R. Milašius ir COST veiklos 
projekte MP1206 „Electrospun nano-fibres 
for bio inspired composite materials and 
innovative industrial applications“, projekto 
vadovė –  A. Ragaišienė.

 _ A. Mickevičienė, 7-osios BP projektas „Bo-
osting Collaboration between Research 
Centres and Industry to Enhance Rapid In-
dustrial Uptake of Innovative Functional 
Textile Structures and Textile Related Ma-
terials in a Mondial Market (2BFUNTEX)“, 
projekto vadovas – prof. R. Milašius.

 _ L. Kot, Nacionalinės programos „Valstybė 
ir tauta: paveldas ir tapatumas“ projektas 
„Tradicinės tekstilės ir tautinio tapatumo 
išsaugojimas šiandieninėje ekologinėje 
gyvensenoje“, projekto vadovė – E. Kumpi-
kaitė.

 _ D. Sventickas, „Mikrojutikliai, mikro-
vykdikliai ir valdikliai mechatroninėms 
sistemoms (Go-Smart)“ VP1-3.1-ŠMM-
08-K-01-015, A. Valiukevičiūtė / habil. dr. R. 
P. Bansevičius.

 _ D. Mažeika, „Protingos mechatroninės tech-
nologijos ir sprendimai gamybos procesų 
efektyvinimui bei produktų padedančių tau-
soti aplinką kūrimui: nuo medžiagų iki įran-
kių (In-Smart)“ VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-012, 
projekto vadovas – prof. V. Ostaševičius.

2  Siūlomos mokslinės paslaugos (https://
apcis.ktu.edu/)

 _ Mechaninių sistemų virpesių tyrimas ne-
kontaktiniais metodais.

 _ Mechaninių, optinių ir kitų sistemų defor-
macijų tyrimas nekontaktiniais metodais.
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 _ Aukšto dažnio virpesių taikymas, tobuli-
nant technologinius procesus.

 _ Įvairių paviršių tyrimas optiniu mikroskopu 
(didinimas x1000).

 _ Kompiuteriu generuotų hologramų kūri-
mas 2D skaitmeninių nuotraukų pagrindu.

 _ Periodinių mikrostruktūrų difrakcinių efek-
tyvumų matavimai ir geometrinių parame-
trų vertinimas.

 _ Kompozitinių ir metalinių konstrukcijų at-
sparumo vertinimas, modeliavimas ir eks-
perimentiniai tyrimai.

 _ Medžiagų ir konstrukcijų statiniai bei dina-
miniai mechaniniai bandymai.

 _ Laiko ir ilgio mastelių darnos metodolo-
gijos kūrimas kristalinėse medžiagose jų 
mechaninių savybių, laikomosios gebos ir 
ilgaamžiškumo prognozavimui.

 _ Sistemų su antifrikciniais ir hidrodinami-
niais guoliais teoriniai ir eksperimentiniai 
tyrimai: mašinų techninės būklės stebė-
sena, virpesių šaltinių identifikavimas ir 
šalinimas, defektų diagnostika, netikėtų 
gedimų prevencijos metodų ir priemonių 
kūrimas ir diegimas.

 _ Periodinių ir stacionariai instaliuotų moni-
toringo, apsaugos ir diagnostikos sistemų 
(MDS), naudojamų projektuojant naujas ir 
renovuojant buvusias eksploatacijoje ypač 
brangias kritines mašinas, kūrimas. 

 _ Netiesinių rotorinių sistemų dinaminių mo-
delių kūrimas ir tyrimas.

 _ Mechaninių ir biomechaninių sistemų pa-
vienių elementų ar jų junginių statinė, kine-
matinė ir dinaminė kompiuterinė inžinerinė 
analizė veikiant nuolatinėms ir kintamoms 
jėginėms, kinematinėms, temperatūrinėms 
ir kt. apkrovoms, konstrukcijų optimizavi-
mas svorio, stiprumo, ergonominių ar kitų 
parametrų požiūriu. Skaičiuojamoji dujų ar 
skysčių srautų analizė (išorinis aptekėji-
mas bei srautai uždaruose kanaluose).

 _ Techninių gaminių ir technologinių sistemų, 
Mechaninių gamybos technologijų projek-
tavimas ir tobulinimas; kompiuterinės dar-
bo (gamybos) dokumentacijos parengimas. 
Technologinių linijų ir kitų technologinių 
sistemų techninė ekspertizė pagal funk-
cionalumo, patikimumo, ilgaamžiškumo, 
greitaveikos ir kitus kriterijus. Techninių 
projektų sprendimų įvertinimas.

 _ Neįgaliųjų poreikius tenkinančių sistemų 
kūrimas, sporto inventoriaus (reguliuoja-
mos apkrovos, nepusiausvirų treniruoklių) 
kūrimas ir tobulinimas, sportininkų judesių 
tyrimai.

 _ Precizinių mechatroninių sistemų dinami-
kos ir tikslumo tyrimai, precizinių kodinių 
poslinkių matavimo keitiklių temperatūri-
nių paklaidų įtakos matavimo neapibrėžčiai 
tyrimai.

 _ MEMS integravimas į sudėtingas sistemas; 
žmogaus būklės identifikavimo metodikų, 
karių funkcinių galimybių ir fizinės būsenos 
stebėsenos ir vertinimo sistemų, veikiančių 
mobiliojo ryšio įrangos pagrindu, kūrimas.

 _ Biokuro, durpių energetinių savybių tyrimai 
(drėgnumas, pelningumas, kaloringumas, 
elementinė sudėtis, degimo proceso tyri-
mai, degimo produktų sudėtis).

 _ Skystojo biokuro ir skystųjų naftos pro-
duktų eksploatacinių savybių (sotieji garai, 
pliūpsnio temperatūra, vandens kiekis pro-
duktuose ir kt.) tyrimai.

 _ Gamtinių ir biodujų dujų kaloringumo tyri-
mai.

 _ Kuro, kartu biokuro, durpių, naftos produk-
tų naudojimo energijai gaminti efektyvumo 
ekspertizė.

 _ Naftos produktų įrenginių mechaninių siste-
mų būklės įvertinimo ir patikimumo tyrimai.

 _ Benzino ir kitų lakiųjų naftos produktų emi-
sijų iš naftos produktų laikymo ir perpylimo 
sistemos įrenginių tyrimai.
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 _ Atliekami tyrimai:

 _ Šilumos ir masės pernešimo procesų 
sąveika dvifazėse dujų–skysčio lašelių 
sistemose;

 _ Savivaldybių šilumos ūkio specialiųjų 
planų rengimas;

 _ Ekspertiniai branduolinės saugos pro-
jektų vertinimai, norminių dokumentų 
rengimas;

 _ Šilumos gamybos įmonių ir šilumos tie-
kimo tinklų, pramonės įmonių termoin-
žinerinių sistemų analizė ir optimizavi-
mas, rekomendacijų modernizavimui 
pateikimas;

 _ Termo-hidro-mechaninių-cheminių 
procesų vertinimas požeminio vandens 
sklaidai geotechninėjė aplinkoje naudo-
jant Comsol programą;

 _ Atmosferoje išskaidytos gamma spin-
duliuotės apšvitos vertinimas naudojant 
MicroSkyshine programą;

 _ Efektyvus šilumos energijos naudoji-
mas;

 _ Biokuro ir kitų kuro rūšių energetinis 
tyrimas;

 _ Žemės ūkio, buitinių atliekų naudojimas 
energijos gamybai;

 _ Kuro degimo kokybė bei emisijų mažini-
mas degimo proceso metu, azoto oksi-
dų susidarymo mažinimo būdai;

 _ Kuro (naftos, dujų ir biokuro) sistemų 
tyrimas; 

 _ Kuro degimo ir kitų energetinių savybių 
tyrimas;

 _ Kietojo kuro drėgnumo, pelningumo ir 
elementinės sudėties (C,H, N, S) nusta-
tymas analizatoriumi „Vario EL III“;

 _ Vandens, dervų, sieros kiekio skystaja-
me kure nustatymas;

 _ Pliūpsnio temperatūros, kinematinės 
klampos, sočiųjų garų slėgio nustaty-
mas;

 _ Šalto filtro užsikimšimo temperatūros 
nustatymas;

 _ Naftos produktų distiliacinės charakte-
ristikos;

 _ Naftos produktų lakiųjų organinių jungi-
nių emisijų talpyklose tyrimai;

 _ Kuro spalvingumo nustatymas Saibolto 
prietaisu;

 _ Šilumos ir impulso pernaša dvifaziuose 
putų srautuose ir gravitacinėje skysčio 
plėvelėje;

 _ Šaldymo sistemų kūrimo bei tyrimų 
darbai.

 _ Vibracinės diagnostikos strategijų ir meto-
dikų sudarymas. Naftos, chemijos, energe-
tikos ir kt. objektų saugos ekspertizė, įren-
ginių būklės analizė ir vertinimas. 

 _ Statybinių konstrukcijų, pamatų ir virpesių 
stebėsena. 

 _ Vibracijų monitoringo ir diagnostikos siste-
mų prototipų gamyba bei įdiegimas. Mašinų 
bei kitų mechanizmų vibracijų ir akustinių 
triukšmų lygio bandymai (hidroagregatų, 
turbinų ir kt. įrenginių velenų, guolių me-
chaniniai virpesiai).

 _ Į aplinką spinduliuojamų akustinių triukš-
mų lygio bandymai. 

 _ Žmogaus rankas ir visą kūną veikiančių vi-
broakustinių procesų identifikacija ir povei-
kio įvertinimas. 

 _ Naujų gaminių kūrėjams pateikiami gami-
nio atitikties įvertinimo protokolai, priva-
lomi rengiant saugaus gaminio technines 
bylas ir sertifikavimo procedūras.

 _ Klijuotos sluoksninės medienos ir medinių 
konstrukcijų dyginių sujungimų suklijavimo 
stiprio, klijų siūlės šlyties stiprio tyrimai. 
Įvairių medienos biologinių rūšių medienos 
fizikinių (drėgnio ir tankio) ir mechaninių 
savybių (stiprio lenkiant ir gniuždymo) tyri-
mai. Medienos skydų ir smulkinių plokščių 
fizikinių (drėgnio ir tankio) ir mechaninių 
savybių (stiprio lenkiant) tyrimai. Medienos 
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apdirbimo pramonėje naudojamais klijais 
suformuotų medienos sanklijų stiprio ir 
išsisluoksniavimo tyrimai. Apdailos dangų 
ant medienos dirbtinio ir natūralaus sendi-
nimo tyrimai, ilgaamžiškumo nustatymas. 
Apdailos medžiagų adhezijos stiprio, vilgu-
mo kampo nustatymas. Medienos kietojo 
biokuro savybių tyrimai. Medienos įmirky-
mo gylio nustatymas. Statybinės medienos 
stiprio klasės nustatymas. Medinių grindų 
kokybės įvertinimas: matmenų ir formos 
tikslumo, rūšiavimo klasės ir atsparumo 
įspaudimui nustatymas. Įmonių medienos 
džiovyklų sertifikavimas pagal ISPM 15 
standartą. Medienos nuodžiūvio, išbrinkio 
įvertinimas; medienos džiovinimo, įmirky-
mo kokybės įvertinimas; biologinių kenkėjų 
medienai poveikio ir prevencijos įvertini-
mas. Natūralios ir apdailintos medienos 
sendinimas.

 _ Erdvinių gaminių iš pluoštinių medžiagų 
technologijos procesų analizė ir tobulini-
mas, naujų technologijų kūrimas.

 _ Gali būti siūloma mokslinė paslauga naujų 
ar esamų rinkoje aprangos modelių defor-
macijų ar laisvumo tyrimui atlikti, atsižvel-
giant į naudojamų tekstilės medžiagų ar 
optimalios konstrukcijos paiešką siekiant 
užtikrinti gaminio kokybę ir komfortabilumą.

 _ Medžiagų ir jų sistemų eksploatacinių pro-
cesų modeliavimas, tyrimas ir vertinimas.

 _ Erdvinių gaminių iš pluoštinių medžiagų 
technologijos procesų analizė ir tobulini-
mas, naujų technologijų kūrimas.

 _ Poligrafinės įrangos, spaudos technolo-
ginių procesų, poligrafinių ir pakavimo 
medžiagų tyrimai, mokslinės paslaugos ir 
ekspertizės.

 _ Specialiųjų gamybos procesų kūrimo ir tai-
kymo konsultacijos.

 _ Technologinių sistemų ir jų komponentų 
patikimumo gerinimo tyrimai ir konsulta-
cijos.

 _ Technologinių procesų kokybės užtikrinimo 
konsultacijos.

 _ Technologinių procesų automatizavimo, 
kontrolės ir valdymo konsultacijos.

 _ Vienalaikės inžinerijos metodų taikymo 
inovatyviems gaminiams ir technologijoms 
projektuoti konsultacijos.

 _ Sparčio prototipų gamybos ir tyrimo 
paslaugos.

 _ Design – thinking metodologija kuriant 
naujus produktus.



Nemuno g. 33, LT-37164 Panevėžys

Dekanė – Daiva Žostautienė

Tel. (8 45) 46 40 80
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El. p. ptvf@ktu.lt

ktu.edu/lt/panevezio-technologiju-ir-verslo-fakultetas
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KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultete 
moksliniai tyrimai vykdomi pagal keturias Univer-
siteto prioritetines mokslo kryptis: ,,Tvarus augi-
mas ir darni sociokultūrinė raida“, ,,Išmanios 
aplinkos ir informacinės technologijos“, ,,Nau-
jos medžiagos aukštosioms technologijoms“, 
,,Technologijos darniam vystymuisi ir energe-
tika“.

25,06 

69,37 

5,56

Universiteto mokslo 
fondas (%)

Lietuvos 
mokslo taryba

Kitos 
valstybinės 
institucijos

94,44

Nacionaliniai projektai (%)

Nacional iniai projektai 
(94,44%), iš jų:

mokslinių tyrimų 
finansavimas

mokslinių tyrimų tematika

Ekonominės aplinkos veiksnių poveikio labiausiai 
pažeidžiamiems darbo rinkos segmentams anali-
zė ir vertinimas, taip pat Lietuvos valstybės įsisko-
linimo problemų ir galimybių analizė. Tyrimai skirti 
pažeidžiamiausių darbo rinkos segmentų Lietuvos 
ekonomikos raidos laikotarpiu analizei, mikroe-
konominių ir makroekonominių veiksnių poveikio 
užimtumo analizei ir Lietuvos valstybės įsiskolini-
mo ekonominiam vertinimui.

Atlikta darnaus verslo ir socialinės atsakomybės 
analizė suinteresuotųjų šalių ryšių valdymo po-
žiūriu. Parengtas konceptualus metodologinis su-
interesuotųjų ryšių analizės pagrindas remiantis 
neraiškiosios logikos modeliu. Pateiktos įžvalgos 
identifikuojant suinteresuotųjų šalių įtaką. At-

Darbo rinkos poveikio organizacijos 
konkurencinei aplinkai tyrimai
Tyrėja doc. D. Beržinskienė.

Tvaraus verslo vystymo perspektyvų 
tyrimai
Tyrėjai: doc. D. Susnienė,  
prof. D. Žostautienė, doc. L. Kazokienė.

1  „Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida“
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Vykdomi įmonių kredito rizikos vertinimo ty-
rimai, siekiant suformuoti veiksmingus sta-
tistinius ir dirbtinio intelekto modelius įmo-
nių finansinių įsipareigojimų neįvykdymo 
tikimybei nustatyti. Atsižvelgiant į naujausias 
Bazelio bankų priežiūros komiteto rekomen-
dacijas, išdėstytas III kapitalo susitarime, ieš-
koma sprendimų, galinčių padėti bankams 

Šia tematika dirbama mokslinės analizės 
srityje, identifikuojant pokyčius visuomenės 
ir organizacijos lygmenimis. Pateiktos me-
todologinės įžvalgos, sukonstruotas tyrimų 
metodologinis pagrindas. Analitinės įžvalgos 
buvo pristatytos tarptautinės mokslo progra-
mos „Horizon 2020“ renginiuose: „Achieving 
Impact: Socio-economic Sciences and Huma-
nities (SSH) in Horizon 2020“, Atėnai; Inter-
national Conference and Brokerage Event“‚ 
„Science, Innovation and Society: achieving 
Responsible Research and Innovation (SIS-RRI 
Conference)“, ir pateiktos 3 naujos projektinės 
idėjos, apimančios šiuos socioekonominių 
reiškinių analizės objektus: „Pokyčių valdy-
mas pasirinktos ūkio šakos segmente, įtrau-
kiant Europos šalių tyrėjus bendram pilotiniam 

Kredito rizikos vertinimas ir valdymas
Tyrėjas doc. R. Mileris.

Socioekonominių pokyčių valdymas, generuojant žinias, vystant  
kompetencijas ir gebėjimus
Tyrėjai: prof. A. Valackienė, doc. D. Micevičienė, lekt. A. Dėmenienė.

įgyvendinti būtinąsias kredito rizikos valdymo 
priemones, įvertinančias makroekonominės 
aplinkos veiksnius ir jų įtaką skolininkų kredi-
to rizikos lygiui. Remiantis bankų finansinių ir 
valstybių ekonominių rodiklių statistine anali-
ze, formuojamos rekomendacijos komercinių 
bankų kredito politikai ir efektyviam kredito 
rizikos valdymui.

tyrimui“, „Pokyčių raiška organizacijų moder-
niame valdyme, aktyvinant ir įtraukiant jauni-
mą (ir kitu aspektu – įtraukiant darbuotojus)“, 
„Socialinių pokyčių komunikavimas visuome-
nei. Pokyčių brandą atspindinti visuomenė“. 
Analizės temos tiesiogiai koreliuoja su Euro-
pos tinklo tematika „Horizontas 2020“ veiklo-
se: įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė. 

Atlikta organizacinių pokyčių valdymo tinkla-
veikos aspektu analizė. Išryškinta pokyčių val-
dymo organizacijoje sąveika, identifikuojant 
verslo tęstinumo, socialinės atsakomybės sti-
prinimo, pokyčių komunikacijos ir darbuotojų 
į(si)traukimo lauką. Universiteto disertacijos 
humanitarinių ir socialinių mokslų krypties 
tematikų konkursui pateikta mokslinės temos 
paraiška. Parengta mokslo studija.

skleista suinteresuotųjų šalių ryšių valdymo 
svarba organizacijų veikloje ir ištirtos prie-
žastys, sąlygojančios ribotumus įgyvendinnt 
socialinę atsakomybę Lietuvoje ir Europos 
Sąjungoje. Tirtas organizacijų tęstinumo ir po-
kyčių valdymas kaip socialiai atsakingo verslo 
prielaida siekiant darnios plėtros. Įgyvendintas 
Lietuvos gyventojų populiacijos etnocentriz-

mo tipologinių bruožų identifikavimo tyrimas, 
padėjęs atskleisti šalies vartotojų specifines 
charakteristikas. Tyrimo rezultatas leidžia 
konceptualizuoti ir apibendrinti ne tik vartoto-
jų požiūrį ir preferencijas į vietinių gamintojų 
prekes, bet taip pat suformuoja patikimą teo-
rinį pagrindą tarptautinės rinkodaros praktikai.
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Sudarytas produktų užsakymo iš tiekėjų ir 
distribucijos matematinis-statistinis modelis, 
ištirtas jo statistinis patikimumas. Remiantis 
esamo tiekimo grandinės valdymo modelio 
parametrais, sudarytas statistinis-matemati-
nis produktų užsakymų modelis, grupuojant 
prekes pagal ABC sistemą. Analogiškai su-
konstruotas distribucijos modelis. Ištyrus šių 
modelių savybes, nustatyti įmonės tiekimo 
grandinės ribotumai, taikant agentinio mo-

Nagrinėjama lyderystės bruožų raiška siste-
minės lyderystės, pasidalytosios lyderystės ir 
transformacinės lyderystės teorijų konteks-
te. Ypatingas dėmesys skiriamas lyderystės 
raiškai švietime, akcentuojant lyderystės mo-

Siekiama pagrįsti identifikuotą teigiamą vers-
lumo įtaką nacionalinio konkurencingumo 
didinimui, išryškintą sudarytame koncepci-
niame modelyje. Remiantis gautais empyrinio 

Gilinamasi į savanorystės fenomeno koncep-
tą ir savanorystę kaip akademinio jaunimo 
judumo potencialą. Tiriamos akademinio jau-

Tiekimo grandinės valdymo ekonomika
Tyrėjai: doc. D. Micevičienė, doc. O. Purvinis.

Lyderystės raiškos tyrimai
Tyrėja doc. B. Stanikūnienė. 

Lietuvos ekonominės pažangos skatinimas antreprenerystės pagrindu
Tyrėjai: doc. R. Glinskienė, dokt. E. Petuškienė.

Lietuvos akademinio jaunimo užimtumo formos: savanorystė ir verslininkystė
Tyrėjai: doc. N. Kvedaraitė, doc. A. Repečkienė, doc. R. Žvirelienė.

deliavimo, tikimybinio tankio ir pasiskirstymo 
tikėtiniausias ypatybes, 3 sigmų pasiskirsty-
mo metodus ir kt. tikimybines vertes. Pasiūlyti 
paklausos, atsargų formavimo, distribucijos 
procesų optimizavimo sprendimai, mažinan-
tys veiklos aprūpinimo laiku tikimybę ir ten-
kinantys ekonominius apribojimus, rekomen-
duojant klientų valdymo sistemos, apskaitos 
programos patobulinimus.

kymuisi koncepciją. Rengiama mokslo mono-
grafija kartu su bendraautoriais, dalyvavusiais 
atliekant ilgalalaikį lyderystės raiškos švieti-
me tyrimą.

tyrimo rezultatais, kuriamas baigtinis Lietuvos 
konkurencingumo didinimo verslumo pagrin-
du modelis, siekiant valstybės konkurencinės 
padėties pasauliniame kontekste stiprinimo.

nimo – savanorių – dalyvavimo savanoriškoje 
veikloje subjektyvios prasmės, patirtis ir judu-
mas. Taip pat analizuojami akademinio jau-
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nimo motyvai ir kliūtys imtis nuosavo verslo. 
Parengtos akademinio jaunimo dalyvavimo 
savanorystėje ir verslininkystėje tyrimų me-

todikos, instrumentai, identifikuotos esminės 
Lietuvos akademinio jaunimo integracijos į 
darbo rinką galimybės ir prielaidos.

Tiriami ir bandomi įvairūs robotų taikymo pra-
monėje ir paslaugų sferoje būdai. Tiriamos 
galimybės valdyti mobiliuosius robotus, turin-
čius dvi valdomas 5 ir daugiau judrumo laips-

Atlikti teoriniai ir eksperimentiniai dirbtinių 
fosfolipidų membranų (DFM) ir jų pažaidos 
detektavimo technologijos tyrimai, patvirti-
nantys koncepcijos įgyvendinamumą. Taip pat 
atlikti jutiklių miniatiūrizavimo technologijos 

Vykdomi vertybinių popierių investicinių portfelių sudarymo tyrimai, taikant optimalaus investici-
nio portfelio teoriją atskirų regionų kapitalo rinkų požiūriu.

Robotų valdymas ir kompiuterinė rega
Tyrėjai: prof. V. Sinkevičius, doc. A. Česnulevičius, doc. J. Valickas, doc. L. Urbanavičiūtė, 
dokt. O. Fiodorova, lekt. A. Bartulis.

Miniatiūrizuoti fosfolipidiniai biojutikliai
Tyrėjai: doc. D.Viržonis, lekt. dr. M. Mikolajūnas, lekt. dr. G. Vanagas, lekt. J. Kaupienė, 
magistrantai: D. Barauskas, D. Pelenis, bakalaurantas G. Šergalis.

Socialinių ir ekonominių reiškinių modeliavimas, taikant agentinius metodus, 
neraiškiąją logiką ir statistiką
Tyrėjai: lekt. dr. S. Jakštienė, doc. D. Micevičienė, doc. O. Purvinis, doc. D. Susnienė.

 Investicinio portfelio optimizavimo tyrimai
Tyrėjas doc. D. Bakšys.

nių rankas. Kuriama ir bandoma robotizuota 
kompiuterinės regos sistema, skirta didelėms 
detalėms kontroliuoti.

tyrimai, sukurti ir pagaminti 0,8 mm skers-
mens elektrodus turintys biojutikliai, sukurta 
talpinių mikromontuojamų ultragarso keitiklių 
panaudojimo fosfolipidinių bisluoksnių savy-
bių detekcijai koncepcija.

2 „Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos“

3 „Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms“
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Pagrindinis rezultatas – parengti metodiniai 
ištisinio sraigtinio gręžimo (CFA) polių įrengi-
mo technologijos ir projektavimo nurodymai. 
Rezultatų poveikis aplinkos apsaugai: CFA 
poliai draugiški aplinkai, nes juos įrengiant 
nėra suardoma esama grunto sandara; nėra 
vibracijos poveikio, todėl juos galima įrengti 
miestuose, arti esamų pastatų ir komunika-
cijų; nėra triukšmo (kalimo, vibravimo); pa-
lyginti greitas pamatų įrengimo būdas; tinka 
vandeninguose gruntuose, kur nėra galimybių 

Taikant daugiatikslius sprendimo priėmimo 
metodus yra sukurta gyvenamojo pasta-
to išorinės atitvarų efektyviausių sprendinių 
prioritetų atrankos sistema. Esminė tyrimų 
sąlyga – atrinkti efektyvūs sprendiniai turi ati-
tikti pastato energinio naudingumo A++ klasės 
reikalavimus. Tyrimų rezultatai prisideda prie 

Sukurtos ir pademonstruotos dvi ImunoCMUT 
jutiklio versijos – žemo dažnio (7 MHz) jutikliai 
ir aukšto dažnio (40 MHz) jutikliai. Abi versijos 
pasižymi atsikartojančiais parodymais, selek-
tyvumu ir stabilumu. Sukurta ir eksperimen-
tiniame darbe pritaikyta CMUT integravimo 
su mikrokanalais technologija, grindžiama 
mikrokanalų liejimu ant fotocheminiu būdu 

Ištisinio sraigtinio gręžimo polių (CFA) įrengimo technologija
Tyrėjai: doc. S. Sušinskas, lekt. L. Furmonavičius, lekt. D. Aviža, lekt. R. Baltušnikienė. 

A++ energinio naudingumo pastatų efektyvių sprendinių daugiatiksliai  
atrankos metodai
Tyrėjai: lekt. D. Aviža, doc. S. Sušinskas, lekt. R. Baltušnikienė, lektorė J. Kaupienė.

Mikromembraninių įtaisų panaudojimas specifinės antigeno-antikūno  
sąveikos registravimui
Tyrėjai: doc. D.Viržonis, lekt. dr. M. Mikolajūnas, lekt. dr. G. Vanagas, dokt. E. Sapeliauskas.

įrengti apsauginių apvalkalų. Rezultatų povei-
kis ekonominei raidai – pirma, didesnis gręž-
tinių polių įrengimų našumas; antra, nereika-
lingi nei apsauginiai vamzdžiai (apvalkalai), nei 
kitos atsparos, nes gręžinio ertmė nė sekundei 
nepaliekama tuščia (ištraukiant sraigtą ją už-
pildo betonas); trečia, atpuola būtinybė valyti 
polio pado plokštumą prieš betonuojant, nes 
purvas joje negali susikaupti (įgręžus sraigtą 
iš karto betonuojama).

bendrų Europos direktyvos tikslų iki 2020 m.: 
20 proc. sumažinti energijos sunaudojimą; iki 
20 proc. energijos turi būti pagaminta iš atsi-
naujinančių energijos šaltinių; iki 20 proc. su-
mažinti bendrą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisiją.

suformuotos matricos ir vėlesniu surinkimu 
su CMUT struktūras turinčiais silicio lustais. 
Taip pat sukurtas įrenginys, skirtas automati-
zuotam, ypatingai tiksliam ir atsikartojančiam 
matricinių CMUT jutiklių funkcionalizavimui 
bei matricinei biodetekcijai. Preliminariai ištir-
ta galimybė CMUT struktūrą panaudoti biojuti-
kliuose, veikiančiuose skystoje terpėje.

4 „Technologijos darniam vystymuisi ir energetika“
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Plėtojami eismo srautų ir triukšmo matavimo 
tyrimai Panevėžio miesto sankryžose, prie-
žastingumo įvertinimai, alternatyvių ekologi-
nio kuro paieškos, ekonominiu požiūriu lygi-
namos laiko sąnaudos ir išlaidos degalams. 
Išmatuoti ir palyginti transporto priemonių pa-
rametrai siekiant atskleisti ekonominio, ekolo-
giško vairavimo principus. Šie tyrimai padeda 
spręsti vietos aplinkosaugos problemas. Atlik-
tas Panevėžio miesto transporto srautų kom-
piuterinis modeliavimas ir pagrindinių miesto 
gatvių natūriniai srautų tyrimai. Parengti Pa-

Mikrosrautų panaudojimas biocheminei ir 
mikrobiologinei diagnostikai leido sukurti la-
boratorijos viename luste koncepciją, kuri 
pagreitino ir atpigino retrovirusinių susirgimų 
diagnostiką, genų skenavimą ir kitus žmogaus 

Itin aukštos erdvinės skyros planariniams na-
nooptikos elementams formuoti tiesioginio 
lazerinio rašymo technologija bus papildoma 
ar pakeičiama elektronų pluošto litografija. 
Buvo ištirti keli metodai, taikomi tiesioginio 
EBL įrašymo ant dielektrinių pagrindų, nau-

Eismo saugos, transporto logistikos ir aplinkosaugos tyrimai
Tyrėjai: prof. Ž. Bazaras, doc. A. Tautkus, lekt. L. Pelenytė-Vyšniauskienė, doc. D. Micevičienė.

Talpinių mikromontuojamų ultragarso keitiklių panaudojimas  
mikrokanaliniuose diagnostiniuose įtaisuose
Tyrėjai: doc. D.Viržonis, lekt. dr. T. Jukna, lekt. dr. M. Mikolajūnas, lekt. dr. G. Vanagas,  
lekt. A. Bartulis, dokt. E. Sapeliauskas. 

Mikro/nanooptikos elementų formavimas lazerinės ir elektronų pluošto  
litografijos metodais
Tyrėjai: lekt. dr. T.Jukna, lekt. A.Bartulis, lekt. R.Kaliasas.

nevėžio transporto koridoriaus (Klaipėdos, 
Basanavičiaus g. kryptimi) šviesoforinio val-
dymo sistemos optimizavimo sprendimai, 
realizuojant projektą „Eismo intensyvumo ir 
sudėties Panevėžio miesto transporto korido-
riuje tyrimai kaip pagrindas koordinuoto švie-
soforinio valdymo sistemai įdiegti“ (Mokslinio 
tyrimo paslaugos teikimo sutartis Nr. 31V283). 
Sukonstruotas aerodinaminių tyrimų stendas, 
atlikti įvairių automobilių aerodinaminiai tyri-
mai. Plėtojamas elektromobilio projektas.

sveikatai svarbius tyrimus. Grupė sukūrė ir 
ištyrė dviejų tipų talpinių mikromontuojamų 
ultragarso keitiklių (CMUT) technologine plat-
forma grindžiamus biocheminius jutiklius.

dojant keletą skirtingų rezistų su alavo oksido 
pasluoksniu, su aliuminio ar PEDOT/PSS lai-
džiomis dangomis. Pateikti rezultatai naudo-
jant tiesioginiam struktūrų įrašymui SAL-601 
ir ma-N2403 fotorezistus, sudaryti receptai 
struktūroms perkelti į kvarcinį pagrindą.
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mtep projektai

1  Tarptautiniai

 _ „Miniatiūrizuoti fosfolipidiniai bioju-
tikliai“. Vadovas – doc. D. Viržonis. Nuo 
2013-04-18 iki 2015-04-17. Projekto tikslas 
yra sukurti bakterinių toksinų detekcijos 
žinių taikymo koncepciją, skirtą mikrojuti-
kliams, tinkamiems naudoti ekstremalio-
mis ribotų energijos, komunikacijos ir kitų 
išteklių sąlygomis. Atlikti teoriniai ir ekspe-
rimentiniai dirbtinių fosfolipidų membranų 
(DFM) ir jų pažaidos detektavimo techno-
logijos tyrimai, patvirtinantys koncepcijos 
įgyvendinamumą. Taip pat atlikti jutiklių 
miniatiūrizavimo technologijos tyrimai, su-
kurti ir pagaminti 0,8 mm skersmens elek-
trodus turintys biojutikliai, sukurta talpinių 
mikromontuojamų ultragarso keitiklių pa-
naudojimo fosfolipidinių bisluoksnių savy-
bių detekcijai koncepcija.

2  Nacionaliniai

 _ „Mikromembraninių itaisų panaudojimas 
specifinės antigeno-antikūno sąveikos 
registravimui (ImunoCMUT)“. LMT. Pro-
jekto vadovas – doc. D. Viržonis. 2012–
2014. Buvo sukurtos ir pademonstruotos 
dvi ImunoCMUT jutiklio versijos – žemo 
dažnio (7 MHz) jutikliai ir aukšto dažnio (40 
MHz) jutikliai. Abi versijos pasižymi atsi-
kartojančiais parodymais, selektyvumu ir 
stabilumu. Darbo metu ištirti aukšto daž-
nio CMUT jutikliai pademonstravo 205 ag/
(Hz celei) bioelementų masės matavimo 
jautrį, o žemo dažnio jutikliams šis para-
metras buvo 4,0 fg/(Hz celei). Šie techniniai 
ImunoCMUT jutiklių parametrai buvo gauti 
esant netiesiniam besiformuojančio bioele-
mentų sluoksnio poveikiui CMUT rodme-
nims – rezonansiniam dažniui ir komplek-

sinės elektromechaninės varžos realiosios 
dalies dydžiui. Sukurta ir eksperimentinia-
me darbe pritaikyta CMUT integravimo su 
mikrokanalais technologija, grindžiama 
mikrokanalų liejimu ant fotocheminiu būdu 
suformuotos matricos ir vėlesniu surin-
kimu su CMUT struktūras turinčiais silicio 
lustais. Taip pat sukurtas įrenginys, skirtas 
automatizuotam, ypač tiksliam ir atsikar-
tojančiam matricinių CMUT jutiklių funk-
cionalizavimui ir matricinei biodetekcijai. 
Preliminariai ištirta galimybė CMUT struk-
tūrą panaudoti biojutikliuose, veikiančiuose 
skystoje terpėje. Tam gali būti naudojami 
šukų tipo CMUT masyvai, sukeliantys ir 
priimantys sąsajines Scholte tipo bangas. 
Gautos naujos žinios, susijusios su gali-
mybe CMUT struktūrą panaudoti ne tik prie 
jutiklio prisijungusių bioelementų masei, 
bet ir tų elementų elastingumo bei vidi-
niams įtempiams nustatyti. Šios žinios yra 
reikšmingos išplečiant CMUT panaudojimą 
biojutikliuose. Ištirti ir optimizuoti CMUT 
biofunkcionalizavimo imuninio komplekso 
elementais (antikūnais ir antigenais) būdai, 
įskaitant hidrofobinio plazminiu būdu nu-
sodinto silicio nitrido sluoksnio paviršiaus 
modifikavimą antigenais. 

 _ „Mikro/nanooptikos elementų formavi-
mas lazerinės ir elektronų pluošto lito-
grafijos metodais (Mikrošviesa)“. LMT. 
Projekto vadovas – dr. T. Jukna. 2012–2014. 
Pagrindinis projekto tikslas – įsisavinti 
tiesioginio rašymo polimeruose technolo-
gijas, leidžiančias lanksčiai formuoti dau-
giafunkcinius ir integruotus mikrooptikos 
ir nanopotikos komponentus iš naujos 
kartos hibridinių organinių ir neorganinių 
fotopolimerų. Išnaudojant tiesioginio rašy-
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mo teikiamas galimybes, buvo pagaminti 
prototipiniai daugiafunkciniai mikrooptikos 
ir nanooptikos komponentai, turintys kele-
tą tiek refrakcinių, tiek difrakcinių funkcijų. 
Jų taikymo sritys yra labai plačios ir apima 
įvairius šviesos valdymo mikropasauly-
je atvejus: pluoštų skėsties koregavimą, 
fokusavimą/surinkimą prie šviesolaidžio 
galo mikroskopijoje ir medicinoje, optinį 
manipuliavimą mikrobiologijoje. Atliekant 
tyrimus buvo siekiama surasti optima-
lias elektronų pluošto litografijos sąlygas, 
formuojant nanooptikos elementus ant 
kvarcinio pagrindo. Kvarcinis pagrindas 
yra plačiai naudojama medžiaga optinėse 
sistemose, tačiau dėl savo dielektrinių sa-
vybių yra viena iš nepalankiausių, atliekant 
tiesioginę elektronų pluošto litografiją. Taip 
pat ištirti keli metodai, taikomi tiesiogi-
nio EBL įrašymo ant dielektrinių pagrin-
dų, naudojant keletą skirtingų rezistų su 
alavo oksido pasluoksniu, su aliuminio ar 
PEDOT/PSS laidžiomis dangomis. Pateikti 
rezultatai naudojant tiesioginiam struktūrų 
įrašymui SAL-601 ir ma-N2403 fotorezis-
tus, sudaryti receptai struktūroms perkelti 
į kvarcinį pagrindą. 

 _ „Tarpdalykinio performanso, sujungian-
čio šokį, muziką ir robotiką, idėjos plė-
tojimas“. LMT. Projekto vadovas – prof. 
V.Sinkevičius. 2013–2014 m. Šio projekto 
tikslas – ištirti tarpdalykinio performanso, 
sujungiančio šokį, muziką ir robotiką, idė-
jos kūrybinį, techninį ir ekonominį potenci-
alą ir parengti realizacijos planą. Sukurta 6 
judrumo laipsnių robotinė judėjimo platfor-
ma, šiuo metu ji yra realizuojama fiziškai.

 _ Iš Lietuvos mokslo tarybos vykdomo pro-
jekto „Studentų mokslinės veiklos skati-
nimas“ paramą 2014 m. gavo:

 _ studentė Sandra Misiūnaitė, tema 
„Įmonių socialinės atsakomybės ribo-
tumų tyrimas“, praktikos vadovė – prof.  
D. Žostautienė.

 _ studentė Ieva Misevičiūtė, tema „F. 
Herzberg dviejų veiksnių teorijos veiki-
mo Lietuvos organizacijose ypatumai“, 
praktikos vadovė – doc. D. Lipinskienė.

 _ studentė Skaistė Putauskienė, tema – 
„Pokyčių raiška organizacijų moder-
niame valdyme, aktyvinant ir įtraukiant 
darbuotojus: teorinės įžvalgos ir prak-
tinis taikomumas“, praktikos vadovė – 
prof. A. Valackienė.

 _ studentė Edita Kovarskė, tema „Lie-
tuvos akademinio jaunimo dalyvavi-
mas verslininkystėje: motyvai ir kliūtys 
pradėti verslą“, praktikos vadovė – doc.  
N. Kvedaraitė. 

 _ studentė Greta Kojutytė, tema „Savano-
rystė kaip studentų įtrauktį į darbo rinką 
stiprinanti prielaida“, praktikos vadovė – 
doc. A. Repečkienė. 

3  Ūkio subjektų

 _ Tęstinio mokymosi programa „Vairuotojų 
mokytojų ir vairavimo instruktorių kur-
sai“. Vadovas – doc. A. Tautkus. 2014 m. 
kursus baigė 14 žmonių. 

 _ Tęstinio mokymosi programa „Vairuotojų 
mokytojų ir vairavimo instruktorių kvali-
fikacijos kėlimo kursai“. Vadovas – doc. A. 
Tautkus. 2014 m. kursus baigė 32 žmonės. 

 _ Mokslinio tyrimo paslaugos teikimo su-
tartis „10-ties judrumo laipsnių valdomo 
griebtuvo prototipas ir jo panaudojimo gali-
mybių tyrimas“. Vadovas – prof. V. Sinkevi-
čius. Užsakovas – UAB „Baltgina“.

 _ Mokslinio tyrimo paslaugos teikimo sutar-
tis „Robotizuotos detalių suvirinimo celės 
modelis“. Vadovas – prof. V. Sinkevičius. 
Užsakovas – UAB „Metalistas LT“.

 _ Mokslinio tyrimo paslaugos teikimo su-
tartis „Socialinio roboto platformos 
valdymo būdų modeliavimo sistema“. 
Vadovas – prof. V. Sinkevičius. Užsakovas –  
UAB „Mertonas“. 
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 _ Mokslinio tyrimo paslaugos teikimo sutar-
tis „Paslaugų roboto dvirankio manipulia-
toriaus valdymo tyrimas“. Vadovas – prof. 
V. Sinkevičius. Užsakovas – D. Žilio įmonė.

 _ Mokslinio tyrimo paslaugos teikimo su-
tartis „Įmonės tiekimo grandinės valdymo 
modelio patobulinimo sprendimai optimi-
zuojant produktų paklausos, atsargų for-
mavimo, distribucijos procesus ir numatant 
klientų valdymo programos korekcijas“. 
Vadovas – doc. D. Micevičienė. Užsakovas – 
UAB „ Raginėnų prekyba“.

 _ Mokslinio tyrimo paslaugos teikimo sutar-
tis „Eismo intensyvumo ir sudėties Pane-
vėžio miesto transporto koridoriuje tyrimai 
kaip pagrindas koordinuoto šviesoforinio 
valdymo sistemai įdiegti“. Vadovas – doc.  
A. Tautkus. Užsakovas – UAB „Eismo val-
dymo sistemos“.

 _ Mokslinio tyrimo paslaugos teikimo su-
tartis „Daugiabučių namų modernizavimo 
investicinių planų skaičiavimo bei modelia-
vimo sistema ir bandomoji daugiavartoto-
jiška Web sąsaja“. Vadovas – doc. D. Bak-
šys. Užsakovas – UAB „Metupė“.

4  Parengtos paraiškos

 _ MIP-15136. „Didelio jautrio rezonansinių 
ultragarsinių globalinio šiltnamio efekto 
dujų jutiklių sukūrimas ir tyrimas“ (D. Vir-
žonis). Trukmė – 2015–2017 m. Partneriai: 
Lihajaus universiteto Chemijos ir biomole-
kulinės inžinerijos fakultetas. Projekto ver-
tė –414 336 Lt.

 _ „Mikroelektromechaninio ligando agliuti-
nacijos atpažinimo taikymas biojutikliui“ (G. 
Vanagas). Trukmė – 2015–2017 m. Projekto 
vertė – 345 280 Lt.

 _ „Savanorystė kaip akademinio jaunimo 
judumo fenomenas“ (N. Kvedaraitė). Tru-
kmė – 2015–2018 m. Projekto vertė –  
345 256 Lt.

 _ Parengtos ir Mokslo, inovacijų ir tyrimų 
agentūros (MITA) patvirtintos dvi paraiškų 
idėjos jungtis į Europos tinklo tarptautinę 
mokslo programą „Horizon 2020“ ir daly-
vauti atliekant tyrimus tematika „Įtrauki, 
inovatyvi ir reflektyvi visuomenė“ (A. Valac-
kienė).

1  Publikacijos

*publikacijų sąrašas pateikiamas priede (555 psl.)

Kategorija Publikacijų 
Padalinio autorių 

indėlis 

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų:

ISI Web of Science su cituojamumo rodikliu 12 6,150 

ISI Web of Science be cituojamumo rodiklio 2 1,500 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings  4 4,000 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines 
duomenų bazes  

9 7,467 

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose  29 22,883 

mokslo pasiekimai
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2  Vykdyti šeši nacionaliniai projektai, iš jų 
trys LMT projektai sėkmingai užbaigti 
(470 000 Lt).

 _ Gautos LMT lėšos mokslo renginiui „Gravi-
tacinė estetika“ organizuoti (5750 Lt).

 _ Išleista tarptautiniu mastu pripažintoje lei-
dyklos mokslo studija.

 _ Publikacijų užsienio leidyklų tarptautiniuo-
se leidiniuose su citavimo indeksu skaičius 
vienam mokslininkui per metus (pagal 
mokslinį FTE) lygus 0,84.

 _ Ūkio ministerijos inicijuotuose geriausių 
Europos Sąjungos lėšomis pasinaudoju-
sių projektų rinkimuose Panevėžio regione 
geriausiu mokslo projektu pripažintas T. 
Juknos projektas „Mikrosistemų technikos 
verslo aplinkos vystymas (MST-aplinka)“.

 _ Laimėti 7 inovaciniai čekiai.

 _ 2014 m. LMT inicijuotą mokslinę praktiką 
laimėjo 5 fakulteto studentai.

 _ 2014 m. fakulteto mokslininkai dalyvavo 
jaunųjų mokslininkų rengimo procese: da-
lyvauta doktorantūros komiteto darbe (4), 
dalyvauta disertacijų gynimo tarybose (2), 
oponuota daktaro disertacijoms (5).

 _ Fakulteto mokslininkai prof. V. Kleiza (2), 
doc. D.Viržonis (1), doc. R. Glinskienė (1) 
sėkmingai vadovauja doktorantams.

3  2014 m. padalinio rengti moksliniai se-
minarai ir konferencijos

 _ Surengta 9-oji tarptautinė konferenci-
ja „Intelektualiosios technologijos lo-
gistikoje ir mechatroninėse sistemo-
se ITELMS‘14“ (Intelligent technologies 
in logistics and mechatronics systems 
ITELMS‘2014). Konferenciją organizavo: 
KTU Panevėžio technologijų ir verslo fa-
kultetas, Rygos technikos universitetas, 
Talino technikos universitetas ir Varšuvos 
automobilių transporto institutas. 2014 m. 
gegužės 22–23 d. (Panevėžys).

 _ Surengta 14-toji studentų mokslinės drau-
gijos (SMD) konferencija „Mūsų socialinis 
kapitalas – žinios, 2014“. Konferenciją 
rengė fakulteto Studentų mokslinė draugija.

 _ Seminaras „Smulkaus verslo pradžia: es-
miniai individualios veiklos ypatumai“ (lekt. 
J. Baltušnikienė).

 _ Seminaras „Organizacijos įvaizdžio ir repu-
tacijos valdymas“.

 _ Seminaras „Kokybė darbui su klientais“.

 _ Seminaras „Korupcijos prevencija viešaja-
me sektoriuje“.

4  Mokslinės veiklos rezultatų sklaida vi-
suomenei

 _ Dalyvauta Panevėžio „Pulso“ rytinėje ra-
dijo laidoje. Kalbėta apie PTVF vykdomus 
mokslinius tyrimus ir vykdomas studijų 
programas.

 _ PTVF Robotikos laboratorijoje vyko Lietu-
vos mokyklų vadovų asociacijos Pane-
vėžio skyriaus išvažiuojamasis posėdis, 
kuriame dalyvavo 18 Panevėžio miesto 
mokyklų vadovų. Posėdžio metu prof. Vy-
tenis Sinkevičius vadovams demonstravo 
pramoninių ir mobiliųjų robotų galimybes, 
kalbėjo apie fakultete vykdomų mokslinių 
tyrimų svarbą ir aktualumą. 2014-02-05.

 _ Suorganizuotas ekonomikos ir verslo kon-
kursas „Jaunasis ekonomistas 2014“. 
2014-03-18.

 _ PTVF dekanė prof. D. Žostautienė dalyva-
vo susitikime su Panevėžio miesto meru 
Vitalijumi Satkevičiumi ir Savivaldybės 
administracijos direktoriaus pavaduoto-
ja Janina Gaidžiūnaite. Susitikime disku-
tuota apie glaudesnį fakulteto ir savivaldos 
bendradarbiavimą mokslinių projektų srity-
je. 2014-05-27.

 _ Fakulteto bendruomenės susitikimas su 
Lietuvos pramoninkų konfederacijos pre-
zidentu Robertu Dargiu (prie susitikimo 
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organizavimo prisidėjo Panevėžio miesto 
tarybos narys Gintaras Šileikis). Susitikime 
buvo diskutuota apie pasaulinę pramonės 
situaciją, energetinį ūkį ir apie Europos Są-
jungos (ES) šalių situaciją, mokslinių tyri-
mų perspektyvas su partneriais iš Europos. 
2014-03-19.

 _ Vaikų universitetas. KTU Vaikų univer-
sitete rengiamos paskaitos ir praktiniai 
užsiėmimai 8–12 metų vaikams, siekiant 
sužadinti jaunųjų klausytojų mokslo ir mus 
supančio pasaulio pažinimo džiaugsmą. 
Dalyviai turėjo galimybę bendrauti ir su-
sipažinti su žymiais dėstytojais, sužinoti 
daug įdomių dalykų apie mokslą, aplankyti 
įvairias laboratorijas. Lekt. J. Baltušnikienė 
dalyviams skaitė paskaitą „Mano teisės ir 
pareigos“ (parengtas reportažas GNTV). 
2014-04-04.

 _ Lekt. J. Baltušnikienė skaitė paskaitą 
Panevėžio pataisos namuose „Smegenų 
mankšta“, taip pat vedė paskaitas įvairių 
mokyklų moksleiviams „Laiko planavi-
mas“, rengė pranešimą Kokybės dienos 
renginiui KTU „Studentų praktinė veikla sti-
prinant KTU Panevėžio technologijų ir vers-
lo fakulteto įvaizdį“. 

 _ Fakulteto dėstytojai ir studentai dalyvavo 
Ukmergės miesto šventėje. Šventės metu 
ukmergiškiams buvo pristatytos PTVF stu-
dijų programos, atliekami moksliniai tyri-
mai, taip pat miestelėnams buvo demons-
truojami mobilieji robotai ir jų panaudojimo 
galimybės. 2014-05-31.

 _ PTVF mokslininkų susitikimas su Pane-
vėžio rajono švietimo įstaigų vadovais ir 
Panevėžio rajono savivaldybės Švietimo, 
kultūros ir sporto skyriaus vadovu A. K. 
Rimkumi. Susitikime fakulteto mokslinin-
kai kartu su svečiais diskutavo apie tech-
nologinių mokslų ir tyrimų svarbą, taip pat 
pristatė universitete vykdomą veiklą su 

moksleiviais. Dalyviai lankėsi Robotikos 
laboratorijoje, kurioje prof. Vytenis Sinke-
vičius demonstravo pramoninių ir mobilių 
robotų galimybes ir paaiškino, kodėl rei-
kalingas Technologinio mokymo centro 
moksleiviams įsteigimas. 2014-05-31.

 _ Fakulteto bendruomenė dalyvavo Panevė-
žio Laisvės aikštėje vykusiame renginyje 
„Susitikime penktadienį“, kuriame prista-
tė ne tik fakultete vykdomas studijų pro-
gramas, mokslinius tyrimus bei projektus, 
bet ir KTU PTVF kaip atsakingą, tausojančią 
aplinką ir išteklius instituciją „KTU – žaliasis 
universitetas. Ir tu būk žalias“. 2014-06-06

 _ PTVF iniciatyva įvyko fakulteto mokslinin-
kų ir Panevėžio pramoninkų asociacijos 
narių susitikimas. Susitikime kalbėta apie 
tai, kaip integruoti naujausius mokslo pa-
siekimus į gamybą, kaip fakultetui, tobu-
linančiam studijų programas ir plėtojant 
mokslinius tyrimus, atitikti Aukštaitijos 
pramonės poreikius. 2014-06-10.

 _ PTVF dekanė prof. D. Žostautienė dalyva-
vo Ūkio ministerijos viceministrų Rasos 
Noreikienės ir Mariaus Skarupsko orga-
nizuotoje atviroje diskusijoje apie verslo 
ir mokslinių tyrimų finansavimo galimybes. 
2014-06-18.

 _ Mokslo festivalis „Erdvėlaivis „Žemė“ 
2014, kuriame buvo surengta fizikinių reiš-
kinių mugė, „Verslumo ringas“ ir „Roboti-
ka Babilone“. Fizikinių reiškinių mugėje 
fakulteto mokslininkai aiškiai ir supran-
tamai demonstravo fizikinius ir technolo-
ginius reiškinius. Mugės svečiai buvo su-
pažindinti su atsinaujinančiais energijos 
šaltiniais, galėjo nusifotografuoti ir stebėti 
save iš šalies per termovizorių, išmatuo-
ti skleidžiamą triukšmą, vibracijas ir vėjo 
greitį. „Verslumo ringe“ dalyvavo penkios 
ryžtingų, smalsių ir kūrybingų jaunų žmo-
nių komandos. Jos varžėsi tarpusavyje 
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atlikdamos verslumo kompetencijas ir įgū-
džius atskleidžiančias užduotis. Renginyje 
„Robotika Babilone“ buvo demonstruoja-
mos šiuolaikinės techninės galimybės (ro-
botas Humonoidas atliko užprogramuotus 
mankštos pratimus, Avataras nuotoliniu 
būdu per kamerą perduodavo vaizdą į kom-
piuterį, demonstruoti LEGO NXT robotai). 
2014-09-12–13.

 _ Mokslo renginys „Tyrėjų naktis“ 2014. 
Panevėžio miesto ir rajono jaunimas buvo 
supažindintas su šiuolaikinėmis kompiu-
terinio modeliavimo ir projektavimo siste-
momis ir jų galimybėmis, aptarti kompiu-
terinio projektavimo etapai. Taip pat buvo 
demonstruojamas nesudėtingo gaminio 
kompiuterinis projektavimas ir gamyba. 
Seminaro „Smulkaus verslo pradžia: es-
miniai individualios veiklos ypatumai“ metu 
dalyviai buvo supažindinti su individualios 
veiklos pagal pažymą ir verslo liudijimą 
įregistravimo, apskaitos, mokesčių ir so-
cialinio draudimo įmokų skaičiavimo, de-
klaravimo ir mokėjimo tvarkos principais. 
2014-09-26.

 _ Tarptautinė pasiekimų ir verslo paroda 
„Expo Aukštaitija‘ 2014“. Parodoje buvo 
pristatytos fakulteto studijų programos ir 
vykdomi moksliniai tyrimai. 2014-09-26–28.

 _ Lietuvos mokslo akademijoje (LMA) 
vyko Panevėžio miesto diena. Profesorė  
A. Valackienė pristatė keturias universiteto 
mokslo strategines kryptis, kurios plėto-
jamos glaudžiai bendradarbiaujant su Pa-
nevėžio verslo įmonėmis, rengiant ir daly-
vaujant nacionaliniuose ir tarptautiniuose 
projektuose. 2014-10-15.

 _ Lekt. A. Dėmenienės Panevėžio miesto ir 
rajono bendrojo ugdymo mokyklų teori-
nės-praktinės konferencijos metu skaitė 
pranešimą „Robotai ne tik programavimui, 
bet ir ...“. 2014-05-13. Taip pat Europos pro-
gramavimo savaitės metu vedė paskaitą 
„Programuok su Python“. 2014-10-16.

 _ PTVF pristatė savo vykdomus mokslinius 
tyrimus ir laboratorinė bazę vokiečių įmo-
nės „Schmitz Cargobull AG“ valdybos pir-
mininkui Roland Klement ir UAB „Schmitz 
Cargobull Baltic“ generaliniui direktoriui 
Raimundui Petrauskui. 2014-10-19.

 _ Per „Danpower Baltic“ biokuro kogenera-
cinės elektrinės Kaune statybų pradžios 
atidarymo ceremoniją fakulteto Robotikos 
laboratorijos mokslininko prof. Vytenio Sin-
kevičiaus ir vyr. laboranto Raimondo Klem-
kos patobulintas mobilusis robotas įkasė 
kapsulę. 2014-10-28.

 _ Prof. A. Valackienė vedė viešąją paskaitą 
bendrovėje „Lifosa“ tema „Pokyčių strate-
gijos įgyvendinimas, įmonės įvaizdžio ir re-
putacijos valdymas“. 

 _ Prof. A. Valackienė taip pat parengė ir 
vedė seminarų ciklą Panevėžio apskrities 
darbo biržos darbuotojams tema „Organi-
zacijos įvaizdžio ir reputacijos valdymas“. 
Skaitė paskaitų ciklą moksleiviams tema 
„Profesijos pasirinkimas, asmeninis karje-
ros planavimas ir valdymas“.

 _ PTV fakultete pasirašyta mokslo, savival-
dos ir verslo institucijų Bendradarbiavimo 
deklaracija, kurios pagrindinis tikslas – su-
vienijus įvairių institucijų jėgas, gerinti są-
lygas regiono gyventojams, ypač jaunimui, 
mokytis, dirbti, gyventi, kurti Panevėžio re-
gione. Deklaracijai pritarė 16 Panevėžio re-
giono švietimo, verslo ir valdžios institucijų 
vadovų. 2014-12-05.

5  Dalyvavimas tarptautiniuose mokslo 
renginiuose

 _ Prof. A. Valackienė dalyvavo tarptauti-
niuose mokslo renginiuose: 1) „Achieving 
Impact: Socio-economic Sciences and Hu-
manities (SSH) in Horizon 2020“ Internati-
onal Conference and Brokerage Event, Atė-
nai (programos kvietimo kodas¬_¬ NET 4 
SOCIETY; The Network of National Contact 
Points for research in the field of Socio-eco-
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nomic Science and Humanities (SSH) in 
the 7th European Framework Programme 
(FP7); International Conference and Broke-
rage Event „Horizon 2020“. 2014 m. vasa-
rio mėn. 26–27 d.). 2) „Science, Innovation 
and Society: achieving Responsible Rese-
arch and Innovation (SIS-RRI Conference)“, 
Roma (2014 m. lapkričio 19–21 d.). Prista-
tytos projekto idėjos naujam kvietimui, vie-
šuose ekspertų susitikimuose „European 
Social Model-Sustainability for Tomorrow‘s 
Generation“; „European Social Model and 
the Strategy „EUROPE 2020“; „Inclusive So-
cieties: the Young Generation“ išsamiai pri-
statyta vykdomų tyrimų tematika.

 Dalyvavo tarptautinėje konferencijoje 10th 
European Conference on Management Lea-
dership and Governance (ECMLG‘14), Vern‘ 
University of Applied Sciences, Zagreb 
(Kroatija), lapkričio 13–14, 2014. Vadovavo 
šios konferencijos darbinei sekcijai „Di-
fferentiation, Conflict and Competencies“ 
ir skaitė pranešimą „Design of Corporate 
Social Responsibility: Case Study of Private 
Limited Liability Company in Lithuania“.

 _ Doc. D. Susnienė vykdomus mokslinius ty-
rimus pristatė konferencijose:

 _ Using Fuzzy Cognitive Map Approach to 
model the casual relationships in sta-

keholder management at companies // 
CogInfoCom 2014: 5th IEEE international 
conference on cognitive infocommuni-
cations, Vietri sul Mare (Italija), lapkričio 
5–7, 2014. 

 _ Developing a new method to model the 
causal relationships in stakeholder ma-
nagement at companies by using Fuzzy 
Cognitive Map Approach // Proceedings 
of the 6th Győr Symposium and 3rd Hun-
garian-Polish and 1st Hungarian-Roma-
nian joint conference on computational 
intelligence, Széchenyi István University, 
Győr, (Vengrija), rugsėjo 5–18, 2014.

 _ Dovydas Barauskas, lekt. dr. Gailius Va-
nagas, doc. Darius Viržonis; Asta Maka-
ravičiūtė; Almira Ramanavičienė. Capaci-
tive micromachined ultrasound transducers 
(CMUT) for resonant gravimetric immuno-
sensing // 2014 IEEE international ultra-
sonics symposium, Chicago, Illinois (JAV): 
proceedings. New York, rugsėjo 3–6, 2014.

 _ Evaldas Sapeliauskas, Dovydas Baraus-
kas, lekt. dr. Gailius Vanagas, doc. Darius 
Viržonis. Surface micromachined CMUTs 
for liquid phase sensing // 2014 IEEE inter-
national ultrasonics symposium, Chicago, 
Illinois, (USA): proceedings. New York, rug-
sėjo 3–6, 2014.

1  Nacionaliniai ir tarptautiniai apdovano-
jimai; narystė aukšto tarptautinio lygio 
institucijose ir asociacijose; kiti individu-
alūs pasiekimai

 _ Prof. Ž. Bazaras – Tarptautinių konferenci-
jų programų komiteto narys ir pirmininkas: 
„Producing Engineering Development and 
Modernization of Production (RIM)“ (Bos-
nija ir Hercegovina); „Transport problems“ 
(Lenkija); Rygos technikos universiteto 
,,Transport and engineering“ (Latvija); „Me-

tyrėjai

chanika“ (Lietuva); „Transporto priemonės“ 
(Lietuva); „Intelektualios technologijos 
logistikoje ir mechatroninėse sistemose“ 
(Lietuva); Baltechmash konferencija (Kali-
ningradas, Rusija). Mokslo žurnalų redakci-
nės kolegijos narys: „Transport problems“ 
(Lenkija); „Mechanika“ (Lietuva); „Trans-
portas“ (Lietuva); Kaliningrado valstybinio 
technikos universiteto ,,Baltijos regiono 
mechanikos inžinerijos“ mokslo darbai 
(Kaliningradas, Rusija); Rygos technikos 
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universiteto mokslo darbai ,,Transport and 
Engineering (Railway transport)“ (Latvija). 
Dalyvauta Maskvoje vykusiame Lietuvos 
geležinkelio transporto tarptautinio moks-
linio-technologinio komplekso tarybos na-
rių plenariniame posėdyje. 

 _ Prof. J. Bareišis – Tarptautinės konferen-
cijų programos komiteto narys: „Intelligent 
Technologies in Logistics and Mechatroni-
cs Systems“ (Lietuva). Mokslo žurnalų re-
dakcinės kolegijos narys: „Journal of Civil 
Engineering and Management“ (Lietuva), 
„Statybinės konstrukcijos ir technologijos“ 
(Lietuva).

 _ Prof. V. Kleiza – Tarptautinių konferencijų 
programų komiteto narys ir pirmininkas: 
„Diferencialinės lygtys ir jų taikymai“ (Lie-
tuva); „Intelligent Technologies in Logis-
tics and Mechatronics Systems“ (Lietuva). 
Mokslo žurnalo „Nonlinear Analysis: Mo-
delling and Control“ (Lietuva) redakcinės 
kolegijos narys.

 _ Doc. R. Glinskienė – Panevėžio kolegijos 
periodinio leidinio ,,Taikomieji tyrimai stu-
dijose ir praktikoje“ redakcinės kolegijos 
narė.

 _ Doc. N. Kvedaraitė – mokslinio periodi-
nio leidinio „Mokslas ir edukaciniai proce-
sai“ (ISSN 1822-4644) redakcinės kolegijos 
narė; elektroninio mokslo darbų leidinio 
„Wellness Education and Management“ = 
„Sveikatingumas: ugdymas ir vadyba“ (ISSN 
2345-069X) redakcinės kolegijos narė. 

 _ Doc. D. Lipinskienė – „The Journal of In-
dustrial Relations and Human Resources“ 
konsultacinio komiteto narė.

 _ Doc. A. Repečkienė – žurnalo „Manage-
ment – Journal of Contemporary Manage-
ment Issues“ (Splito universitetas, Kroatija) 
recenzentė. Tarptautinės mokslinės konfe-
rencijos „VII International Scientific Confe-
rence Knowledge Society“ (ISCKS) moks-
linio komiteto narė (Varna, Bulgarija, 2014 
m. rugsėjo 8–12 d.).

 _ Doc. B. Stanikūnienė – jungtinio pro-
jekto 543727-TEMPUS -12013-1-IT-TEM-
PUS-SMGR „On-line Quality Assurance of 
Study Programmes – EQUASP“ KTU grupės 
vadovė. Projektas vykdomas kartu su Uni-
versita’ Degli Studi di Genova (USGIT) (Itali-
ja), Universitat Politecnica de Catalunya (Is-
panija); Slovak University of Technology in 
Bratislava (Slovakija); Ministry of Education 
& Science of Russian Federation ir 8 Rusi-
jos universitetais.

 _ Doc. D. Susnienė – tarptautinės verslo 
akademijos (JAV) / Academy of Internati-
onal Business (USA) ir Lietuvos kokybės 
vadybos ir inovacijų asociacijos (LKVIA) 
narė. Tarptautinių mokslo žurnalų „Journal 
of Business and Management Sciences“, 
„Journal of Business and Management Sci-
ences“, „Business and Management Stu-
dies“ redaktorių tarybos narė, mokslinių 
straipsnių recenzentė. Tarptautinių moksli-
nių konferencijų programos komiteto narė 
UK ir USA asociacijoms: „The International 
Business Information Management Asso-
ciation“ (IBIMA, USA); „Academic Confe-
rences and Publishing International“ (ACPI, 
UK); „European Academy of Management“ 
(EURAM). KTU Panevėžio verslo ir techno-
logijų fakulteto tarptautinės konferencijos 
„Changes in Social and Business Environ-
ment“ CISABE‘13 pirmininkė ir organiza-
torė. Mokslinės informacijos instituto (ISI) 
pagrindinio sąrašo leidinių Transportati-
on Research Part A: „Policy and Practice“, 
„Transport Policy“, „Journal of Business 
Economics and Management”, recenzentė. 

 _ Prof. A. Valackienė – tarptautinių mokslo 
žurnalų redaktorių tarybos narė, mokslinių 
straipsnių recenzentė: „China-USA Business 
Review and Chinese Business Review“; „Jo-
urnal of Business and Economics“; „Electro-
nic Journal of Business Research“. Mokslinės 
informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąra-
šo leidinio „Journal of Business Economics 
and Management“ recenzentė. Tarptautinių 
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mokslo konferencijų asociacijos tinklo „Aca-
demic Conferences and Publishing Internati-
onal“ (ACPI, UK) programos komiteto narė, 
atstovaujanti konferencijoms: „European 
Conference on Management Leadership and 
Governance“ (ECMLG); „European Conferen-
ce on Research Methodology for Business 
and Management Studies“ (ECRM); šiose 
konferencijose vadovauja mokslinėms sek-
cijoms, yra mokslinių straipsnių recenzentė. 
Taip pat yra JAV ir Lietuvos alumnų asocia-
cijos narys. 

 _ Prof. D. Žostautienė – mokslinės informa-
cijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo lei-
dinio „Journal of Business Economics and 
Management“ recenzentė. KTU Panevėžio 
verslo ir technologijų fakulteto tarptautinės 
konferencijos „Changes in Social and Busi-
ness Environment“ CISABE‘ 13 mokslinio 
komiteto narė.

 _ Doc. S. Sušinskas – teismo ekspertas, 
kvalifikacija – Statybos techninės veiklos 
ekspertizė.

 _ Lektoriai: D. Aviža ir R. Baltušnikienė – 
pastatų energinio naudingumo sertifikavi-
mo ekspertai ir energijos vartojimo pasta-
tuose auditoriai.

 _ Lekt. T. Jukna – gautas nacionalinis apdo-
vanojimas mokslinių tyrimų ir technologinės 
plėtros kategorijoje už sėkmingai įgyven-
dintą projektą – „Mikrosistemų technikos 
verslo aplinkos vystymas (MST-aplinka)“.

 _ Doc. J. Valickas – Lietuvos medžiagotyri-
ninkų asociacijos narys. 

 _ Doc. A. Taukus – Kvalifikacijos ir profesinio 
mokymo plėtros centro ekspertas; Lietuvos 
vairavimo mokyklų asociacijos ekspertas.

 _ Doc. S. Sušinskas – Tarptautinės geotech-
ninės draugijos narys (Nr. LT028), Lietuvos 
standartų komiteto 59-ojo poskyrio narys.

 _ Prof. V. Sinkevičius – Lietuvos taikomųjų 
mokslų akademijos narys.

 _ Doc. D. Viržonis – Tarptautinės elektros ir 
elektronikos inžinerijos instituto narys. 

 _ Doc. O. Purvinis – Lietuvos mokslininkų 
sąjungos narys; Europos inžinierių ruošimo 
organizacijos SEFI, Matematikos darbinės 
grupės korespondentas; Lietuvos šeimos 
ūkininkų sąjungos tarptautinių ryšių eks-
pertas.

 _ Lekt. D. Aviža – Pastatų energinio nau-
dingumo sertifikavimo asociacijos tarybos 
narys.

 _ Lekt. A. Dėmenienė – Lietuvos kompiute-
rininkų sąjungos tarybos narė.

 _ Prof. Vyteniui Sinkevičiui, doc. Jonui Va-
lickui, doc. Ojarui Purviniui, doc. Brigi-
tai Stanikūnienei ir lekt. Elvyrai Zacha-
rovienei už ilgametį nuoširdų ir sąžiningą 
pedagoginį darbą bei vykdomus mokslinius 
tyrimus Seimo narys P. Narkevičius įteikė 
LR švietimo ir mokslo ministro Dainiaus 
Pavalkio pasirašytus padėkos raštus.

2  Tyrėjai, 2014 m. kėlę kvalifikaciją tarp-
tautinėse įmonėse ir institucijose

 _ Doc. D. Viržonis balandžio 13–20 d. atliko 
mokslinius tyrimus Tventės universiteto 
laboratorijoje MESA+, Enschedė (Olandija).

 _ Projekto specialistas D. Barauskas liepos 
4–13 d. atliko mokslinius tyrimus Tventės 
universiteto laboratorijoje MESA+, Ensche-
dė (Olandija).

 _ Dokt. E. Sapeliauskas rugsėjo 2–8 d. Či-
kagoje, JAV, IEEE International Ultrasonic 
Symposium Chicago, IL skaitė pranešimą 
„Capacitive Micromachined Ultrasound 
Transducers (CMUT) for Resonant Gravi-
metric Immunosensing“.

 _ Doc. D. Viržonis lapkričio 15–22 d. atliko 
mokslinius tyrimus Tventės universiteto 
laboratorijoje MESA+, Enschedė (Olandija).

 _ Doc. D. Susnienė ir prof. D. Žostautienė. 
2014 m. rugsėjo 07–14 d. Socrates / Era-
smus pedagoginio personalo mainų pro-
grama, Szechenui Istvan universitetas, HU 
GYOR01, Vengrija. Vizito metu buvo pasira-
šyta bendradarbiavimo sutartis, skatinanti 
universitetus vykdyti bendrus mokslinius 
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tyrimus ir sudaryti sąlygas studentams, ne-
galintiems dalyvauti judumo programoje, 
pasinaudoti dėstytojų žiniomis ir kompe-
tencijomis. Fakulteto dekanė prof. D. Žos-
tautienė Szechenyi Istvan universiteto stu-
dentams skaitė paskaitą tema „Marketingo 
komunikacijos – procesas ir jo ypatumai“. 
Doc. D. Susnienė studentams pristatė temą 
„Kūrybiškumas ir inovacijos versle“. 

 _ Prof. A. Valackienė. Dalyvavo dvejose 
dėstymo stažuotėse pagal Erasmus+ pro-
gramą: Tomas Bata universitete, Čekija, 
ir VERN‘ Taikomųjų mokslų universitete, 
Kroatija. Skaitė paskaitų ciklus magistran-
tams: „Crisis Management in Organizati-
ons“; „Corporate Communication in Chan-
ge Management: Theoretical and Practical 
Perspective“. Taip pat inicijavo dvi Eras-
mus+ programos tarpinstitucines sutar-
tis: Kaunas University of Technology and 
Tomas Bata University in Zlin, Faculty of 
Ecomonics and Management; Kaunas Uni-
versity of Technology and VERN’ University 
of Applied Sciences, Zagreb, Faculty of En-
trepreneurship and Management. 

 _ Doc. B. Stanikūnienė. Tempus projektas 
„Studijų kokybės užtikrinimas virtualioje 
aplinkoje“ (543727 – TEMPUS – 1 – 2013 – 
1 – IT – TEMPUS- SMGR), „Online Quality As-
surance of Study Programmes“, Italija (Ge-
nuja) – Genujos universitetas. 2014-01-19.

 _ Doc. B. Stanikūnienė. Tempus projektas 
„Studijų kokybės užtikrinimas virtualioje 
aplinkoje“ (543727 – TEMPUS – 1 – 2013 – 
1 – IT – TEMPUS- SMGR), „Online Quality 
Assurance of Study Programmes“, Sankt 
Peterburgas (Rusija) – Sankt Peterbur-
go valstybinis politechnikos universitetas. 
2014-06-22.

 _ Doc. D. Susnienė ir prof. D. Žostautienė. 
Tempus projektas „Studijų kokybės užtikri-
nimas virtualioje aplinkoje“ (543727 – TEM-
PUS – 1 – 2013 – 1 – IT – TEMPUS- SMGR), 
„Online Quality Assurance of Study Pro-
grammes“, Astrachanė (Rusija) –Astracha-
nės valstybinis universitetas. 2014-10–14.

 _ Doc. B. Stanikūnienė. Tempus projektas 
„Studijų kokybės užtikrinimas virtualioje 
aplinkoje“ (543727 – TEMPUS – 1 – 2013 – 
1 – IT – TEMPUS- SMGR), „Online Quality 
Assurance of Study Programmes“, Barse-
lona (Ispanija) – Katalonijos politechnikos 
universitetas. 2014-11-11.

3  Tyrėjai, atstovaujantys KTU, mokslo ir 
inovacijų politiką kuriančiose bei įgyven-
dinančiose institucijose

 _ Prof. Ž. Bazaras – MOSTA, Nacionalinis 
akreditacijos biuras; Lietuvos mokslų aka-
demijos Transporto tyrimo tarybos prezidi-
umo narys; Nacionalinio akreditacijos biuro 
techninis ekspertas; Lietuvos intermoda-
linio transporto technologinės platformos 
geležinkelio sekcijos primininkas; KTU at-
stovas Europos geležinkelių universitetų 
tinklo asociacijoje (EURNEX); Lietuvos at-
stovas geležinkelio transporto tarptautinio 
mokslinio-technologinio komplekso tary-
boje narys. 

 _ Prof. J. Bareišis – SKVC ekspertas verti-
nant transporto inžinerijos studijų progra-
mas; LR mokslo ir studijų fondo ekspertas.

 _ Doc. J. Valickas ir prof. D. Žostautienė – 
Panevėžio miesto savivaldybės Švietimo, 
kultūros, sporto ir jaunimo reikalų srities 
darbo grupės nariai „Panevėžio miesto plė-
tros 2014–2020 metų strateginio plano pro-
jektui parengti“.
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bendradarbiavimas

1  Padalinio bendradarbiavimas tarptauti-
niu ir šalies mastu su kitomis mokslinių 
tyrimų grupėmis ar institucijomis

 _ Fakultete pagal Erasmus mainų programą 
lankėsi mokslininkė dr. Regina Demjaniuk 
iš Siedlce University of Natural Sciences 
and Humanities (Lenkija). Mokslininkė 
skaitė paskaitą tema „Logistikos veiklos 
rodikliai: Lenkijos ir Centrinės bei Rytų Eu-
ropos šalių atvejai“. 2014-04-28–30. 

 _ Fakultete lankėsi verslininkas, filantropas, 
politikas A. Guoga ir skaitė pranešimą apie 
jaunimo verslumo ir įtraukimo į mokslinius 
tyrimus skatinimo iniciatyvas. 2014-05-13.

 _ Fakultete vyko Rygos technikos universi-
teto (Latvija) doktoranto Andrew Mor-Ya-
roslavtsev daktaro disertacijos „Modeling 
the Intelligent Electrical Transport Control 
Systems with Immune Algorithms“ svars-
tymas. 2014-05-23.

 _ Fakultete pagal Erasmus mainų programą 
lankėsi mokslininkas Engin Erdogan iš Co-
nakkale Mart Onsekiz University (Turkija). 
Mokslininkas skaitė paskaitą tema „Euro-
pos Sąjungos ir Turkijos santykiai istori-
niu, ekonominiu, sociokultūriniu aspektu“, 
2014-05-26–30.

 _ Fakultete lankėsi investuotojas iš Vokieti-
jos Mario Shaaf. Vizito tikslas – jo gamybos 
plėtra Lietuvoje bei universitetų ir profesi-
nių mokyklų, su kuriomis M. Shaaf norėtų 
bendradarbiauti, vykdant mokslinius tyri-
mus, paieška. 2014-11-04.

 _ Fakultete lankėsi A. Žebriūnas (Rytų Lie-
tuvos filialo centro valdytojas) ir skaitė 
paskaitą pirmosios ir antrosios pakopos 

studentams tema „Socialinė atsakomybė 
„Swedbanke“. Lektorius pristatė sociali-
nės atsakomybės politiką banke, pasidali-
jo socialinių iniciatyvų diegimo patirtimi ir 
pavyzdžiais bendradarbiaujant su klientais, 
darbuotojais, tiekėjais ir kitomis suintere-
suotosiomis šalimis, akcentavo mokslinių 
tyrimų svarbą šioje srityje. 2014-11-17.

 _ Fakultete vyko Rygos technikos universite-
to (Latvija) doktorantės Ludmila Lavrinovi-
cha daktaro disertacijos „Design and opti-
mization of brushless synchronous motors 
for use in low-power electrical equipment“ 
svarstymas. 2014-11-26. 

 _ 2013–2014 m. m. pavasario semestre fa-
kulteto Robotikos laboratorijoje priešdiplo-
minę praktiką ir mokslinius tyrimus atliko 
keturi Latvijos žemės ūkio universiteto 
(ŽŪU) studentai: Edgars Eglitis, Kristaps 
Upenieks, Baiba Dumpe, Elina Baranovska.

2  Įmonės, su kuriomis buvo bendradar-
biaujama vykdant projektus, rengiant 
paraiškas 2014 m.

 _ UAB „Baltgina“;

 _ UAB „Metalistas LT“;

 _ UAB „Mertonas“;

 _ D. Žilio įmonė;

 _ UAB „Raginėnų prekyba“;

 _ UAB „Eismo valdymo sistemos“;

 _ UAB „Metupė“;

 _ UAB „Norac“;

 _ AB „Lifosa“;

 _ UAB „Palink“;

 _ UAB „Rifas“.
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3  Strateginės partnerystės

 _ 2014 m. pasirašyta 11 bendradarbiavimo 
sutarčių su: Szechenui Istvan universitetu 
(Vengrija, 2014-09-07), Panevėžio darbo 
rinkos mokymo centru (2014-10-23), Pa-
nevėžio miesto apylinkės teismu (2014-10-
10), Panevėžio krašto pramonininkų aso-
ciacija (2014-09-04), Panevėžio pataisos 
namais (2014-06-25), Panevėžio „Vyturio“ 
progimnazija (2014-06-12), Panevėžio Vy-
tauto Žemkalnio gimnazija (2014-04-22), 
Joniškio rajono Skaistgirio vidurine moky-
kla (2014-04-07), Juozo Balčikonio gimna-
zija ir „Nevėžio“ pagrindine mokykla (2014-
04-07), Panevėžio „Žemynos“ progimnazija 
(2014-03-04). 

4  Partnerystė su Lietuvos mokslo institu-
cijomis

 _ Vilniaus universitetu, Vilnius;

 _ Klaipėdos universitetu, Klaipėda;;

 _ KTU Fizikinės elektronikos institutu, Kaunas;

 _ Šiaulių universitetu, Šiauliai;

 _ Panevėžio mechatronikos centru, Panevėžys;

 _ Medžiagų mokslo institutu, Kaunas;

 _ VU Lazerių centru, Vilnius;

 _ Vilniaus Gedimino technikos universitetu, 
Vilnius;

 _ Fizinių ir technologijos mokslų centru, Vil-
nius.

5  Partnerystė su kitomis Lietuvos institu-
cijomis

 _ Lietuvos darbo birža;

 _ Panevėžio darbo rinkos mokymo centru;

 _ Lietuvos mokslo taryba;

 _ Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra;

 _ Panevėžio miesto savivaldybė;

 _ Panevėžio miesto savivaldybės visuome-
nės sveikatos biuru;

 _ Panevėžio prekybos ir amatų rūmais;

 _ Panevėžio krašto pramonininkų asociacija;

 _ Panevėžio profesinio rengimo centru.

6  Strateginės partnerystės su kitomis 
aukšto tarptautinio lygio mokslo infras-
truktūromis

 _ University of Twente, Nyderlandai;

 _ Lehigh University, JAV;

 _ Wismar universitetu, Vokietija;

 _ Centre for Education and Innovation Rese-
arch, Latvija; 

 _ Universita’ Degli Studi di Genova (USGIT), 
Italija;

 _ Slovak University of Technology in Bratisla-
va, Slovakija;

 _ University of Iowa, Central Microscopy Re-
search Facility, JAV;

 _ Stanford University, JAV;

 _ Chalmers University of Technology, Švedija;

 _ Helsinki University of Technology, Suomija;

 _ Seinajoki University of Applied Sciences, 
Suomija;

 _ Munich University of Applied Sciences, Vo-
kietija;

 _ Wismar University, Vokietija;

 _ Polytechnic University of Catalina, Ispanija;

 _ Brno University of Technology, Čekijos Res-
publika;

 _ Czeck Technical University, Čekijos Respu-
blika;

 _ Bradford University, Didžioji Britanija;

 _ Prometey Central Scientific Research Insti-
tute of Structural Materials, Rusija;

 _ Ternopil Ivan Pul’uj National Technical Uni-
versity, Ukraina;

 _ Pavel Sukhoi State Technical University of 
Gomel, Baltarusija;
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doktorantūros studijos

2014 m. studijavusių
doktorantų skaičius

3
Doktorantai, dirbę projektuose 2014 m.

Dokt. E. Sapeliauskas dalyvavo vykdant projektus:

 _ „Mikromembraninių įtaisų panaudojimas specifinės antigeno-antikūno 
sąveikos registravimui“. Finansavimo šaltinis – Lietuvos mokslo taryba. 
Projektas vyko iki 2014-12-31. Vadovas – doc. D. Viržonis; 

 _ „Miniatiūrizuoti fosfolipidiniai biojutikliai – „MiniFOB“. Finansavimo šal-
tinis – Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama. Projekto trukmė – 
2013-04-19– 2015-04-18. Vadovas – doc. D. Viržonis.

mokslo infrastruktūra

1  Siūlomos mokslinės paslaugos (https://apcis.ktu.edu/)

Taikomieji moksliniai tyrimai

 _ Pramoninių ir mobilių robotų valdymas ir kompiuterinė rega.

 _ Gruntų konsolidaciniai vandens laidumo ir valkšnumo bandymai.

 _ Eismo saugos, transporto logistikos ir aplinkosaugos tyrimai.

 _ Medžiagų ir konstrukcinių elementų stiprumo, standumo ir ilgaamžišku-
mo tyrimai.

 _ Mechaninio apdirbimo technologijos procesų tyrimai.

 _ Techninių sistemų 2D ir 3D modeliavimas bei analizė.

 _ Dvimačių ir trimačių mikro- bei nanostruktūrų formavimas polimeruose 
bei tyrimai.

 _ Naujų bei įprastinių medžiagų kokybės, jų cheminės sudėties kontrolės 
bei aplinkosaugos tyrimai.

 _ Prikarpation Vasil Stefanik National University, Ivano – Frankivsk, Ukraina;

 _ Institute of Polymer Material, Latvija;

 _ Riga Technical University, Latvija;

 _ Latvia University of Agriculture, Jelgava;

 _ Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE);

 _ University of Iowa, Central Microscopy Research Facility, JAV

2014 m. įstojusių
doktorantų skaičius

2014 m.  baigusių 
studijas doktorantų 
skaičius

2014 m. gynusių 
disertacijas  
doktorantų skaičius
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 _ Polimerinių mikro- ir nanostruktūrų perkė-
limo į silicį bei kvarcą tyrimai.

 _ Mikrotechnologijų ir mikronano darinių pa-
viršinių struktūrų tyrimas.

 _ Mikroelektromechaninių sistemų ir jų tech-
nologijų tyrimai.

 _ Verslo duomenų analizė.

 _ Žmogiškųjų išteklių vadybos tyrimai.

 _ Koučingo metodų taikymo poreikio ir gali-
mybių tyrimai.

 _ Kredito rizikos vertinimas ir valdymas.

 _ Įmonių krizių prevencinės sistemos mode-
liavimas.

 _ Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros tyrimai:

 _ naujo produkto / paslaugos poreikio ty-
rimas; 

 _ eksporto galimybių tyrimas;

 _ produkto / paslaugos kokybės tyrimas;

 _ marketingo komunikacijos priemonių 
parinkimas.

 _ Įmonės finansinės veiklos efektyvumo didi-
nimo galimybių analizė.

 _ Elektroninio verslo modelių vystymo gali-
mybių tyrimai.

 _ Pastatų energinio naudingumo tyrimai bei 
energijos suvartojimo pastatuose auditas.

2  Eksperimentinė plėtra

 _ Mobilių robotų, jų valdymo ir navigacijos 
sistemų kūrimas ir eksperimentinis tyri-
mas.

 _ Naujų skaičiavimo metodų įdiegimas, pro-
jektuojant daugiasluoksnius konstrukci-
nius elementus.

 _ Racionalaus gamybos technologinio proce-
so ruošimas pažangių techninių, ekonomi-
nių, organizacinių ir kt. sprendimų požiūriu 
tyrimai.

 _ Techninių gaminių ir jų sistemų projektavi-
mas.

 _ Dvimačių ir trimačių struktūrų formavimas 
polimere ir perkėlimas į silicį ar kvarcą.

 _ Dvimačių ir trimačių struktūrų Fotolitogra-
fijos bei elektroninės litografijos procesai.

 _ Mikroelektromechaninių sistemų bei tech-
nologijų kūrimas.

 _ Integruotos elektronikos grandynų kons-
travimas.

3  Techninės galimybių studijos

 _ Kompiuterinės regos taikymas aplinkos ir 
objektų atpažinimui.

 _ Eismo srautų valdymo ir saugumo priemo-
nių diegimo galimybių studijos.

 _ Daugiasluoksnių vamzdžių, veikiamų slėgio 
ir temperatūros, stiprumo tyrimų studija.

 _ Gamybos technologinio proceso inovatyvu-
mo įvertinimo ir technologinio proceso ino-
vacijų diegimo techninių galimybių studijų 
rengimas.

 _ Techninių sistemų galimybių studijų rengi-
mas.

 _ Eksperimentiniais tyrimais grindžiamų 
techninių galimybių studijų rengimas.

 _ Teoriniais ir eksperimentiniais tyrimais 
grindžiamų techninių galimybių studijų ren-
gimas, technologinių modulių parengimas, 
fotošablonų gamyba, veikimo principo de-
monstravimas.

 _ Įmonės finansinės veiklos efektyvumo didi-
nimo galimybių analizė.

 _ Elektroninio verslo modelių vystymo gali-
mybių tyrimai.

4  Siūlomos konsultacijos

 _ Daugiasluoksnių konstrukcinių elementų 
skaičiavimo klausimais.
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 _ Pjovimo įrankių projektavimo ir eksploata-
cijos klausimais.

 _ Energijos taupymo pastatuose klausimais.

 _ Projektavimas ir programavimas AutoCAD 
terpėje.

 _ Statistinių metodų taikymas pedagogi-
niams ir socialiniams tyrimams.

 _ Intelektualiųjų informacinių technologijų 
taikymas modeliuojant.



A. Mickevičiaus g. 37, LT-44244 Kaunas 

Dekanė – doc. dr. Eglė Butkevičienė

Tel. (8 37) 30 01 00

El. p. shmmf@ktu.lt

ktu.edu/lt/socialiniu-humanitariniu- 

mokslu-ir-menu-fakultetas

Edukologijos katedra
Vedėja – prof. dr. Brigita Janiūnaitė

Filosofijos ir psichologijos katedra
Vedėjas – doc. dr. Nerijus Čepulis

Audiovizualinių menų katedra
Vedėjas – lekt. Vytautas Kederys

Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės 
komunikacijos katedra
Vedėja – doc. dr. Saulė Petronienė

Europos institutas
Direktorius – lekt. Jonas Urbanavičius

Semiotikos institutas
Direktorus – prof. dr. D. Martinelli

Viešosios politikos ir administravimo 
institutas
Direktorius – prof. dr. Algis Krupavičius

Užsienio kalbų centras
Direktorė – Inga Janavičienė

Edukacinės kompetencijos centras
Direktorė – Nijolė Putrienė

Savivaldos mokymo centras
Direktorė – Jolanta Vaičiūnienė

fakulteto struktūraS
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Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulte-
to mokslininkai 2014 m. vykdė tyrimus, susijusius 
su prioritetine universiteto mokslo kryptimi „Tva-
rus augimas ir darni sociokultūrinė raida“ ir jos 
pokryptėmis: „Inovacijos, augimas, ir konkuren-
cingumas“; „Darni, inovatyvi ir saugi visuomenė“; 
„Tapatybės ir valdymas Europoje ir pasaulyje“.

62,02 

2,33
2,69 

67,04

10,07

Užsakomieji MTEP 
darbai (%)1,35

Tarptautinės mokslo 
programos  (%) 21,54

Universiteto mokslo 
fondas  (%)

Lietuvos 
mokslo taryba

Mokslo, inovacijų ir  
technologijų agentūra

Kitos valstybinės 
institucijos

Nacionaliniai projektai  (%)

Nacional iniai projektai 
(67,04%), iš jų:

mokslinių tyrimų 
finansavimas

mokslinių tyrimų tematika

Pagrindiniai rezultatai: pagrįstas skirtumas tarp 
mokymosi kooperuojantis ir mokymosi bendra-
darbiaujant; teoriškai pagrįsta ir empiriškai pa-
tikrinta edukacinė studentų mokymąsi bendra-
darbiaujant įgalinanti universitetinėse studijose 
sistema; pagrįstas abiturientų studijų pasirinkimo 
racionalaus sprendimo procesas ir šiam procesui 
darantys įtaką veiksniai; pagrįstas universiteto ka-
tedros studijų veiklos žinių valdymo procesas; at-
likta ilgalaikės Lietuvos mokslo ir studijų plėtros 
ateities vizijos „Mokslioji Lietuva 2030“ analizė, 
įvertinanti galimas aukštojo mokslo vystymo(si) 
alternatyvas ir veiksnius; išryškinti pagrindiniai 
multidalykiškumo, tarpdalykiškumo ir transdaly-
kiškumo skirtumai, nustatyti esminiai aspektai, 
leidžiantys identifikuoti multi-, tarp-, transdalyki-
nes studijų programas, ir išryškinti šių studijų pro-
gramų ypatumai.

Aukštojo mokslo partnerystės, 
ugdančios sumanią ir demokratišką 
visuomenę bei atsakingus ir veiklius 
profesionalus, problemų tyrimai
Tyrėjai: prof. P. Jucevičienė, dokt.  
E. Bačiauskienė, A. Eidimtas, N. Putrienė.
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Pagrindiniai rezultatai: teoriškai pagrįsti ir 
empiriškai patikrinti tėvų kompetencijų taikyti 
IKT priešmokyklinio amžiaus vaikų rengimui 
skaityti kriterijai ir charakteristikos; teoriškai 
pagrįstos ir atskleistos informacinių komu-
nikacinių technologijų edukacinės galimybės 
mokinių karjeros vizijai formuotis; pagrįsti 
IKT diegimo lygiai universiteto dėstytojo edu-

Pagrindiniai rezultatai: nustatyta mokyklos 
vadovo inovacinės veiklos raiška ir jos sąsajos 
su švietimo prieinamumo kriterijais; atskleis-
ti ugdymo karjerai proceso ir jame veikiančių 
subjektų ypatumai 1940–1990 m.; empiriškai 
nustatyti netiesos sakymo internetinėse ap-

Pagrindiniai rezultatai: pagrįstos socialinio 
antreprenerio charakteristikos; išskirtos so-
cialinių antreprenerių ugdymo(-si) strategijos; 
pristatyta Lietuvos pedagogų supervizijos pa-
tirtis ir atskleista, kokias profesinio tobulėjimo 
galimybes supervizija teikia dirbantiems pe-
dagoginį darbą; empiriškai pagrįsta, kad su-
pervizijos srityje dalyvavę pedagogai pripažįs-

kacinėje veikloje ir nustatyta jų raiška; nu-
statytos patyrusių mokytojų savikūros raidos 
dimensijos reversinės mentorystės procese 
ir pagrįstos sąveikos bei bendradarbiavimo, 
kaip profesinio tobulėjimo veiksnių, funkcijos; 
pagrįstas konceptualus studentų individualų 
ir kolektyvinį mokymąsi įgalinantis organiza-
cinio mokymosi edukacinės aplinkos modelis.

klausose veiksniai, remiantis multidisciplininiu 
požiūriu (ekologinės psichologijos, komunika-
cijos, socialinių sistemų teorijos, robotikos ir 
matematikos) pagrįsta sumanumo koncepcija 
šiose plotmėse: individo, socialinės sistemos.

ta superviziją kaip tinkamą būdą profesiniam 
tobulėjimui; išskirti asmenybiniai pabėgėlių 
vaikų bruožai, darantys įtaką jų socializacijai 
bei nustatyti nepilnamečių pabėgėlių mokykli-
nės socializacijos ypatumai; nustatyti ikimo-
kyklinių ugdymo įstaigų socialinių pedagogų 
profesinio tobulinimosi raiškos ypatumai.

Inovatyvių/modernių edukacinių ir ugdymosi aplinkų ir technologijų,  
skatinančių mokymąsi visą gyvenimą, kūrybiškumą, atsakingumą ir  
veiklumą, tyrimai
Tyrėjai: doc.V. Brazdeikis, doc. A. Augustinienė, doc. N. Čiučiulkienė, prof. B. Janiūnaitė, 
prof. P. Jucevičienė, asist. G. Valinevičienė.

Sumanių, žinių ir besimokančių regionų bei miestų vystymo, sumanios  
valdysenos, žinių ir švietimo vadybos problemų tyrimai
Tyrėjai: prof. B. Janiūnaitė, prof. N. Bankauskienė, prof. P. Jucevičienė, doc. G. Cibulskas, 
dokt. J. Surgėlienė.

Sumanių įtraukties sprendimų mobilumo, atskirties įveikimo ir įtraukties bei 
verslumo skatinimo sąlygomis edukacinio įgalinimo tyrimai 
Tyrėjai: prof. E. Štuopytė, prof. N. Bankauskienė, prof. B. Janiūnaitė, doc. L. Abromaitienė, 
dokt. E. Gelbūdienė, V. Demidenko-Bereznaja.
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Pagrindiniai rezultatai: sukurtas atramos ir 
judėjimo sistemos biomechaninis skaitinis 
modelis, atlikta atramos ir judėjimo aparato 
kompiuterinė skaičiuojamioji analizė; nusta-
tyta, kad: a) šuolio aukštis nepriklauso nuo 
dinaminės jėgos, bet priklauso nuo jėgos im-
pulso; b) šuolio trukmė priklauso nuo dinami-
nės jėgos; c) šoklumas kaip žmogaus fizinis 
gebėjimas turi būti apibūdinamas ne tik šuolio 
aukščiu, bet ir šuolio greičiu. Šios dvi kokybiš-
kai skirtingos šoklumo ypatybės parodo skir-
tingas greitumo ir jėgos ypatybes; d) šoklumą 
kaip kompleksinį žmogaus fizinį gebėjimą 
geriausiai vertinti santykine šuolio galia; nu-
statyta miesto ir rajono kūno kultūros moky-

Buvo vykdomas LMT projektas „Lietuvos 
jaunimo emocinis intelektas ir jo veiksniai“ 
(MIP106/12). Sukurta emocinio intelekto (EI) 
vertinimo metodika EI-DARL, turinti dvi for-
mas – trumpąją (EI-DARL-V1) ir ilgąją (EI-
DARL-V2). Trumpąją versiją sudaro penkių 
skalių („Savo emocijų supratimas“, Savo 
emocijų valdymas“, „Kitų emocijų suprati-
mas“, „Kitų emocijų valdymas“ ir „Manipulia-

Palyginus 1998–1999 m. ir pastarojo dešim-
tmečio tyrimų rezultatus, nustatyta, jog per šį 
laikotarpį įvyko tam tikrų studentų socialinės 
kompetencijos lygį atspindinčių socialinių įgū-
džių pokyčių. Per dešimtmetį studentai įgijo 

tojų kūno masės indekso ir fizinio aktyvumo 
pamokų metu sąsaja; laboratorinėmis sąly-
gomis taikyta 20 dienų šalčio streso aklima-
cijos programa sumažino fiziologinius streso 
rodiklius, įgimtos imuninės sistemos aktyvu-
mą, nuslopino specifinio imuniteto laipsnį ir 
sumažino organizmo jautrumą šalčiui; nusta-
tyta, kad organizmo atsakas į šalčio stresą as-
menims greitai šalančių grupėje buvo labiau 
insuliacinio-hipoterminio nei metabolinio-in-
suliacinio pobūdžio; nustatyta, kad suaktyvėjo 
įgimtos imuninės sistemos rodikliai ir susil-
pnėjo specifinio imuniteto laipsnis asmenims, 
turintiems mažesnį šalčio streso indeksą; nu-
statytas karščio streso poveikis organizmui.

cijos“) 73 testo žingsnių klausimynas, kuriame 
tiriamieji atskleidžia savo sutikimo su teigi-
niais laipsnį. Testo psichometrinės kokybės 
charakteristikos atitinka reikalavimus. Ilgoji 
versija EI-DARL-V2, palyginti su trumpąja 
versija EI-DARL-V1, turi papildomų subtestų: 
neverbalinę 20-ies veidų išraiškų identifikavi-
mo skalę ir 10-ies emocinių socialinių ir tar-
pasmeninių situacijų skalę.

daugiau pasitikėjimo savimi, tapo ryžtinges-
ni ir mažiau priklausomi nuo kitų žmonių. 
Jie geba spontaniškiau reikšti savo jausmus. 
Kartu šiuolaikiniai jaunuoliai mažiau linkę iš 
kitų žmonių prašyti paslaugos arba informa-

Biomedicininiai tyrimai: fiziologija, visuomenės sveikata
Tyrėjai: doc. I. Klizienė, doc. L. Daniusevičiūtė, A. Astrauskienė.

Emocinis intelektas ir jo veiksniai
Tyrėjai: R. Lekavičienė, D. Antinienė.

Lietuvos studentų socialinės kompetencijos pokyčiai laiko perspektyvoje
Tyrėjai: R. Lekavičienė, D. Antinienė.
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cijos, o tai gali būti susiję tiek su pozityviomis 
priežastimis (pvz., jau minėtu išaugusiu pa-
sitikėjimu savo pačių galimybėmis), tiek su 
negatyviomis priežastimis (pvz., atstūmimo 
arba įsipareigojimų kitiems žmonėms baime). 
Svarbu pažymėti, kad nustatyti ir studentų so-
cialinės kompetencijos (socialinių įgūdžių) bei 
socialinių-demografinių sąryšių pokyčiai (p < 
0,05). Gausiausi sąryšiai ir pokyčiai pastebėti 
tarp gyvenamosios vietovės (miesto, mies-
telio, kaimo), iš kurios yra kilęs studentas, ir 

įvairių socialinės kompetencijos faktorių. Am-
žiaus veiksnys, skirtingai nei prieš dešimtme-
tį, yra reikšmingai susijęs su bendruoju pasi-
tikėjimu savimi. Sumažėjo sąsajų tarp lyties 
ir socialinės kompetencijos faktorių. Šeimos 
pilnumo veiksnys nebėra reikšmingas stu-
dentų socialinei kompetencijai. Šeimos finan-
sinio pajėgumo veiksnys, skirtingai nei prieš 
dešimtmetį, yra susijęs su vienu iš socialinės 
kompetencijos faktorių – bendruoju pasitikė-
jimu savimi.

Analizuota mokslinė problema: aukšto lygio 
kūrybiškumą ir lyderystę lemiančių vidinių 
veiksnių identifikavimas, prielaidos apie šių 
veiksnių bendrumą tikrinimas atliekant em-
pirinį tyrimą. Kartu tirta praktinė problema: 
galimybė prognozuoti aukšto lygio kūrybinį 

2014 m. buvo atliekama nuosekli literatūros 
analizė, susijusi su patyčių darbe reiškiniu ir 
individualiomis bei organizacinėmis patyčių 
darbe priežastimis. Siekiant identifikuoti trans-
formacinio vadovavimo, dviejų organizacinės 
demokratijos principų, darbo charakteristikų 
(pagal Hackmano ir Oldhamo kritinių darbo 
charakteristikų modelį, 1976) ir patyčių darbe 
ryšį, buvo analizuoti dviejų empirinio tyrimo 
duomenys. Pirmojo empirinio tyrimo duo-
menų analizės rezultatai atskleidė, jog trans-
formacinis vadovavimas prevenciškai veikia 

produktyvumą ir lyderystę verslo srityje. In-
terpretuojant tyrimo duomenis, kaip pagrin-
dinis veiksnys, lemiantis ir kūrybiškumą, ir 
lyderystę versle, įvardytas darbo ir gyvenimo 
būdo ryšys, pasireiškiantis per stiprų emocinį 
įsitraukimą.

patyčias darbe skatindamas darbuotojų da-
lyvavimą priimant sprendimus ir didindamas 
jų galimybes mokytis. Tačiau tarp darbuotojų, 
kurių atsargumo poreikis labai aukštas, da-
lyvavimas priimant sprendimus ir galimybės 
mokytis nebeturi prevencinio efekto. Antrojo 
empirinio tyrimo duomenų rezultatai parodė, 
kad transformacinis vadovas skatina dar-
buotojų autonomiškumą ir taip prevenciškai 
veikia patyčių darbe atžvilgiu. Abu tyrimai iš-
ryškina svarų vadovo indėlį užkertant patyčias 
darbe organizacinėje aplinkoje.

Taikomoji socialinė psichologija
Tyrėja J. Almonaitienė.

Individualios ir organizacinės patyčių darbe priežastys ir psichosocialinė  
patyčių darbe prevencija
Tyrėja M. Perminienė.
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2014 m. plėtoti vizualumo, rašto ir naratyvumo 
tyrinėjimai tiek tradicinėje, tiek skaitmeninėje 
terpėse. Tyrimai aktualūs vykdomoms „Me-
dijų filosofijos“ pirmosios ir antrosios studijų 

2014 m. plėtoti Kauno miesto istorijos tyrimai 
siekiant rekonstruoti įvairius miesto gyveni-
mo tarpsnius, jų kasdienybę, galimus tų laiko-
tarpio miesto gyventojų mentalitetus. Apiben-
drinti tyrimų rezultatai paskelbti elektroninėje 

Atliekami gretinamieji šiuolaikinių anglų, 
prancūzų, vokiečių, rusų, lietuvių ir kitų Eu-
ropos kalbų tyrimai. Taikomas gretinamosios 
analizės metodas, gilinamasi į gramatikos, 

2014 m. atliktų tyrimų rezultatai publikuoti 
lietuvių ir rusų kalbomis. Tirta daiktavardžių 
normų kaita dabartinės lietuvių kalbos žo-
dynuose, frazeologizmų vartojimas moks-
lo populiarinamuosiuose tekstuose, lietuvių 

pakopos programoms. Šios temos rezultatai 
yra svarbūs darniai kultūrinei visuomenės rai-
dai, nes atskleidžiamas įvairių medijų poveikis 
skleidžiant vertybines nuostatas.

duomenų bazėje (http://kaunosenamiestis.
autc.lt) lietuvių ir anglų kalbomis. Rezultatai 
svarbūs darniai visuomenės raidai, jie rodo 
Kauno miesto įvairių Kauno miesto kultūros 
procesų genealogijas.

semantikos, leksikologijos, stilistikos ypatu-
mus tradiciniuose ir skaitmeniniuose (naujųjų 
medijų) tekstuose ir kontekstuose. 

kalbos ir identiteto santykis (doc. dr. J. Dže-
žulskienė), pastoviųjų veiksmažodinių žodžių 
junginių vartosena (doc. dr. J. Jonušas), etno-
lingvistiniai rusų kalbos ir diskurso ypatumai  
(dr. L. Kravcova).

Medijų filosofijos tyrimai
Tyrėjai: doc. dr. L. Vidauskytė, doc. dr. N. Čepulis, prof. dr. S. Keturakis, doc. M. Paulikaitė.

Tapatybės transformacijų rekonstrukcija remiantis materialiniais artefaktais
Tyrėjas dr. M. Bertašius.

Gretinamieji šiuolaikinių kalbų tyrimai
Tyrėjai: prof. dr. D. Eigirdienė, doc. dr. D. Švenčionienė, doc. dr. R. Kasperavičienė. 

Vienos šiuolaikinės kalbos (lietuvių, anglų, prancūzų ir kt.) tyrimai
Tyrėjai: doc. dr. J. Jonušas, doc. dr. V. Celiešienė, dr. L. Kravcova, doc. dr. J. Džežulskienė.
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Humanitarinių, socialinių ir technologinių 
mokslų jungtyje gimstanti skaitmenizuota 
kultūra kelia klausimą apie esmines skai-
tmeninės kartos elgsenos ir gyvensenos 
transformacijas, kultūros, komunikacijos ir 
kalbos pokyčius. Šiame kontekste atsiveria 
platus mokslinių tyrimų laukas. Analizuotos 

Tai plati vertimo tematikos kryptis, apimanti 
kiekybiškai ir kokybiškai pasikeitusios šiuo-
laikinės vertimo praktinės ir teorinės paradi-
gmos tyrimus. 2014 m. atlikti vertimo tyrimai 
publikuoti lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. 
Analizuotos lietuvių kultūrinių realijų, fraze-
ologizmų, intertekstinių vienetų, sociokultū-
rinę reikšmę turinčių deminutyvų vertimo į 
prancūzų kalbą strategijos, išleista mokslo 

Analizuojamas tradicinės ir virtualios komu-
nikacinės terpės panaudojimas užsienio kalbų 
mokymui(-si) tiek tradiciniais, tiek inovatyviais 
aspektais. 2014 m. šios krypties tyrimai skelbti 
lietuvių ir anglų kalbomis. Publikuotuose tyri-
muose analizuoti kalbos technologijų taikymo 

tapatybės transformacijos fizinio ir virtualaus 
pasaulio erdvėje, filosofinis televizijos medi-
jos fenomenalumas, internetiniai menai, kaip 
tarpkultūrinės komunikacijos fenomenas, iš-
maniųjų telefonų operacinių sistemų pritaiky-
mas lietuviškoje kalbinėje terpėje.

monografija „Kultūrinių teksto reikšmių inter-
pretacija ir vertimas“, nagrinėti lietuvių kalbos 
zooniminių frazeologizmų vertimo į rusų kal-
bą klausimai, vokiečių kalbos realijų vertimas 
į lietuvių kalbą, animacinių filmų ir programi-
nės įrangos lokalizacijos klausimai, medijų 
kalbos tekstų vertimo ypatumai, pastoviųjų 
žodžių junginių ir terminų vertimo problemos.

lietuvių kaip svetimai kalbai mokyti, užsienio 
kalbų mokymo technologiniame universitete 
klausimai, žaidimais grįsto kalbų mokymosi 
klausimai, testavimo ypatumai mokantis už-
sienio kalbos, vaizdo medžiagos naudojimas 
anglų kalbos paskaitose.

Skaitmeninės kultūros ir naujųjų medijų kalbos tyrimai
Tyrėjai: prof. dr. V. Liubinienė, prof. A. Poškienė, doc. dr. V. Celiešienė.

Vertimo tyrimai
Tyrėjai: prof. dr. A. Leonavičienė, prof. dr. D. Eigirdienė, doc. dr. R. Kasperavičienė, doc. dr. 
Saulė Petronienė, doc. dr. J. Horbačauskienė, doc. dr. J. Mikelionienė, dr. D. Maumevičienė, 
doc. dr. J. Jonušas ir kt.

Kalbų didaktikos tyrimai
Tyrėjai: prof. dr. A. Poškienė, doc. dr. J. Horbačauskienė, doc. dr. J. Mikelionienė, doc. dr.  
S. Juzelėnienė, doc. dr. S. Petronienė, doc. dr. J. Džežulskienė, E. Jaleniauskienė,  
R. Petrylaitė, T. Vėžytė, M. Blonskytė, A. Meškauskienė, V. Šestakova.
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Tematikos tyrimai siejami su kultūriniu dar-
nios raidos aspektu. Vykdyti tyrimai trijų po-
temių: muzikos tekstologijos, natų leidybos ir 
muzikos įrašų pianolai. 1. Muzikos tekstolo-
gijos potemė. Vykdomas LMT finansuojamas 
projektas „M. K. Čiurlionio muzikos kūrinių 
urtekstas. Kūriniai fortepijonui ir vargonams“. 
Buvo tęsiami Čiurlionio muzikos kūrinių teks-
tologiniai tyrimai, parengti ir publikuoti forte-
pijoninės ir vargoninės muzikos urtekstai. 2. 
Natų leidybos potemė. Vykdomas kitas LMT 
finansuojamas projektas „Lietuviškų natų 

Tyrimai siejami su kultūriniu darnios raidos 
aspektu. Tęsiami akustinės fonetikos tyrimai, 
tirti specifiniai priebalsių balsingumo ir pala-

Atskleista, su kokiomis pagrindinėmis pro-
blemomis, susijusiomis su piliečių teisėmis, 
įtvirtintomis Europos Sąjungos teisėje, susi-

Tyrimai siejami su kultūriniu darnios raidos aspektu. Gilintasi į muzikos kaip rezistencijos ir po-
litikos praktiką, muzikos ir technologijų sąsajas, dainų kūrimo ir kultūrinio paveldo semiotiką.

leidyba 1990–2015 m. Bibliografinis tyrimas“. 
Atlikta spausdintų ir elektroninių šaltinių re-
gistracija ir tipologinis grupavimas, parengta 
preliminari leidinių duomenų bazė, atliktas 
muzikologinis ir knygotyrinis dalies leidinių 
tyrimas. 3. Muzikos įrašų pianolai potemė. Ty-
rimus atliko prof. D. Kučinskas. Pirmą kartą 
Lietuvos muzikos istorijos tyrimuose nuodu-
gniai ištirti, apibendrinti ir įvertinti lietuviškos 
muzikos įrašai pianolai, parengtas sisteminis 
visaapimantis šių įrašų katalogas, senieji įra-
šai perrašyti į skaitmenines laikmenas (7 CD).

talizavimo aspektai, nustatyti šių savybių di-
ferenciniai požymiai. Šios tematikos tyrimai 
siejami su kultūriniu darnios raidos aspektu.

duria piliečiai, gyvenantys Lietuvoje ir kito-
se ES valstybėse narėse. 2014 m. parengta 
mokslo studija.

Lietuvių muzikinės kultūros istorijos tyrimai
Tyrėjai: vyr. m. d. D. Kučinskas ir specialistas R. Misiukevičius, dirbo vyr. m. d.  
D. Kučinskas, tyrėjos: Ž. Časaitė, A. Bielinskienė, U. Varankaitė, J. Paliukėnaitė.

Lietuvių tradicinės muzikos dermės tarpkultūriniame kontekste: akustiniai ir 
kognityviniai aspektai 
Tyrėjai: vyr. m. d. R. Ambrazevičius, j. m. d. R. Budrys ir j. m. d. I. Višnevska.

Populiariosios muzikos ir jos sociokultūrinių aspektų tyrimai 
Tyrėjas prof. D. Martinelli.

Europos Sąjungos piliečių teisės: problemos ir sprendimai
Tyrėjai: prof. A. Krupavičius, doc. dr. A. Balžekienė, doc. dr. E. Butkevičienė,  
prof. A. Junevičius, dokt. J. Ražanauskaitė.
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Toliau buvo tęsiami Lietuvos parlamentarų 
balsavimo tyrimai. 2014 m. dėmesys buvo 
sutelktas į daugiamačių skalių ir klasterinės 
analizės integravimą vizualizuojant rezultatus 
ir matuojant parlamentinių grupių (frakcijų) 
balsavimo sutelktumą. Taip pat pradėti auto-
matinio balsavimų klasifikavimo pagal temas 
tyrimai. Balsavimams klasifikuoti pasirinkta 

Išaiškinti bendri sąryšiai tarp urbanistinės 
formos ir nusikalstamumo remiantis 10 di-
džiausių Lietuvos miestų situacijos analize. 
Nustatyta bendra priklausomybė tarp sintaksi-
nių urbanistinės struktūros savybių, gyventojų 
tankumo ir užstatymo morfotipų bei dides-
nio nusikalstamumo viešosiose erdvėse viso 

Suformuotos teorinės, metodologinės ir infor-
macinės prielaidos, įgalinančios sukurti jau-
nimo perėjimo iš švietimo sistemos į darbo 
rinką stebėsenos sistemą; atlikta Lietuvos jau-
nimo situacijos analizė, jaunimo, užimtumo ir 

Parengta socialinių sistemų sumanaus vys-
tymo vertinimo metodologija, akcentuojant 

pasaulyje pripažinta „Policy Agendas“ temi-
nio politinių tekstų klasifikavimo schema (žr. 
www.agendasetting.dk) ir atlikti pirmieji eks-
perimentiniai tyrimai, naudojant skirtingus na-
tūralios kalbos apdorojimo („žodžių maišas“, 
„n-gramos“ ir kt.) ir tekstų klasifikavimo (k-ar-
timiausių kaimynų, SVM ir kt.) algoritmus.

miesto (makro-) lygiu. Nustatyti dėsningumai, 
atkreipiantys miesto planuotojų dėmesį į po-
tencialias didesnės nusikalstamumo rizikos 
erdves. Remiantis tyrimais, pateiktos išsamios 
rekomendacijos miestų vadovams ir planuoto-
jams. 2014 m. rengta šios tematikos mokslo 
studija.

švietimo politikos (teisės aktų, strateginių do-
kumentų) tiriamos temos aspektu analizė, taip 
pat užsienyje atliktų mokslinių tyrimų apžval-
ga. 2014 m. rengta šios tematikos monografija.

viešojo valdymo, ekonomikos ir visuomenės 
posistemes bei jų funkcionavimą lemiančias 

Lietuvos elitų nuostatų, vertybių ir elgsenos analizė
Tyrėjas dr. Vaidas Morkevičius. 

Erdvinė miesto struktūra ir gyventojų saugumas
Tyrėjai: doc. dr. J. Sinkienė, prof. K. Zaleckis (KTU SAF), doc. dr. I. Matijošaitienė  
(KTU SAF), dr. I. Stankevičė (KTU SMF), K. Navickaitė (KTU SAF).

Lietuvos jaunimo perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką 
Tyrėjai: doc. dr. R. Brazienė, prof. dr. G. Merkys, dr. I. Mikutavičienė, dokt. A. Dorelaitienė ir 
dokt. U. Žalkauskaitė.

Sumanus socialinių sistemų vystymas
Tyrėjai: doc. dr. J. Sinkienė, doc. dr. E.Gaulė, doc. dr. J.Šiugždinienė, dokt. J.Stanislovaitienė.



259

K a u n o 
t e c h n o l o g i j o s 
u n i v e r s i t e t a s

S o c i a l i n i ų , 
h u m a n i t a r i n i ų 

m o k s l ų  i r  m e n ų 
f a k u l t e t a s

m o k s l i n i ų 
t y r i m ų 

a t a s k a i t a

2 0 1 4

Korupcijos apraiškų identifikavimo vertinant 
procedūras ir reglamentavimą metodikos pa-
rengimas bei įvairių grupių (visuomenės, vers-

Dalyvauta su pranešimu „Expression of Stra-
tegic Competencies of Leaders in Civil Service: 
the Case of Municipalities in Lithuania“ 11-oje 
tarptautinėje mokslinėje konferencijoje HU-

Rengtas Lietuvos socialinių problemų stebėse-
nos instrumentas, įgalinantis fiksuoti esmines 
socialines problemas bei vykdomos socialinės 
politikos rezultatus ir vertinimus. Atlikta tarp-
tautinė lyginamoji socialinių problemų analizė. 

Kaimiškųjų regionų turistinio potencialo vertinimo metodika ir turimų turizmo plėtrai aktualių 
išteklių vertinimas bei topografinis pozicionavimas naudojant GIS.

Korupcijos apraiškų prevencija savivaldoje 
Tyrėjai: doc. dr. R. Dapkus (su partneriu prof. dr. R. Burda iš Kazimiero Simonavičiaus 
universiteto).

Vadovų kompetencijos valstybės tarnyboje
Tyrėjai:  doc. dr. R. Petrauskienė (kartu su Mykolo Romerio universiteto prof. habil. dr.  
R. Adamoniene).

Tarptautinė socialinio tyrimo programa: Lietuvos socialinių problemų  
stebėsena
Tyrėjai: prof. A. Krupavičius, doc. dr. E. Butkevičienė, doc. dr. A. Balžekienė,  
dokt. M. Bartuškaitė, doc. dr. A. Telešienė, dr. G. Žvaliauskas.

Turizmo plėtros galimybės kaimiškuosiuose regionuose
Tyrėjai: doc. dr. R. Dapkus (su partneriais iš Tauragės regiono savivaldybių bei verslo ir 
turizmo informaciniais centrais).

charakteristikas (pagrįsta sumanaus viešojo 
valdymo koncepcija ir jos dimensijos), pradėta 
rengti mokslo monografija; mokslo leidiniuo-

se ir tarptautinėse mokslo konferencijose pa-
skelbti tarpiniai tyrimo rezultatai.

lo ir savivaldos) atstovų nuomonės anketinio 
tyrimo rezultatų vertinimas.

MAN POTENTIAL DEVELOPMENT. An inno-
vative trends and conclusions for XXI century  
(2014 m. birželio 25–26, Slupskas, Lenkija); 
parengtas straipsnis.

2014 m. Lietuvos socialinių problemų stebė-
senai pritaikyta Tarptautinės socialinio tyrimo 
programos metodologija, metodika ir instru-
mentas „Pilietybė“. 2014 m. rengta šios tema-
tikos kolektyvinė monografija.
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Vykdyta tarptautinė kartotinė apklausa, lei-
džianti matuoti Lietuvos visuomenės nuosta-
tas, vertybes, padėtis ir elgsenos modelius eu-
ropinėje perspektyvoje ir analizuoti, kaip šios 
nuostatos, vertybės, padėtys ir elgsena kinta 
einant laikui. Atlikta Lietuvos visuomenės 

KTU Viešosios politikos ir administravimo ins-
titutas yra numatytasis ESS ERIC paslaugų tei-
kėjas Lietuvoje. Projekto vertė – 1 148 245 Lt. 
Projekto trukmė – 2013–2016 m. 2014 m. buvo 
parengti ESS 7-osios bangos vykdymo Lietu-
voje instrumentai: pagrindinio ir papildomo 
klausimyno kintančių modulių vertimai į lietu-
vių ir rusų kalbas, pagrindinio klausimyno pa-
keitimų adaptavimas į lietuvių ir rusų kalbas. 
Taip pat parengta lauko darbų vykdymo me-
džiaga, lauko darbų įgyvendinimo dizainas ir 
planai. Siekiant didinti socialinių mokslų srities 

Analizuotas valstybinio socialinio draudimo motinystės (tėvystės) išmokų reglamentavimas ir re-
miantis analize publikuotas mokslinis straipsnis. 

Europos socialinis tyrimas (ESS): šiuolaikinės Lietuvos visuomenės  
nuostatos, vertybės ir elgsena
Tyrėjai: prof. A. Krupavičius, dr. V. Morkevičius, dr. L. Šarkutė, doc. dr. A. Telešienė,  
dr. G. Žvaliauskas. 

Narystės planas tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje ESS ERIC 
(Europos socialinis tyrimas)
Tyrėjai: prof. A. Krupavičius, dr. V. Morkevičius, dr. L. Šarkutė, doc. dr. E. Butkevičienė,  
dr. G. Žvaliauskas.

Priežiūros atostogų politikos tyrimai
Tyrėjai:  doc. dr. R. Brazienė, doc. dr. Audronė Telešienė. 

nuostatų, vertybių ir elgsenos kaitos analizė 
2008–2014 m. laikotarpiu tarptautinėje palygi-
namojoje perspektyvoje, remiantis ESS 4-oje, 
5-oje ir 6-oje bangose surinktų empirinių duo-
menimis. 2014 m. pasirengta ESS 7-ajai ban-
gai vykdyti. Parengtos dvi publikacijos.

mokslininkų ir kitų tyrėjų analitines kompe-
tencijas bei duomenų analizės gebėjimus buvo 
surengti du ESS duomenų analizės seminarai. 
ESS duomenų pagrindu parengtos dvi moksli-
nės publikacijos, skaityti pranešimai naciona-
linėse ir tarptautinėse mokslo konferencijose. 
Projekto rezultatų sklaida užtikrinta surengus 
viešinimo seminarą ir publikavus du mokslo 
populiarinimo straipsnius. Taip pat į lietuvių 
kalbą išverstas ir parengtas publikuoti pagrin-
dinių ESS rezultatų informacinis leidinys „Kaip 
europiečiai supranta ir vertina demokratiją“.
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Corvinus universiteto žurnale publikuotas 
straipsnis apie maisto rizikų suvokimą Lietu-
voje palyginti su kitomis Pabaltijo ir Europos 
šalimis. Tyrinėtas aplinkosaugos aktyvumas ir 
jį lemiantys faktoriai Centrinėje ir Rytų Europo-
je. Remiantis šia analize rengiamas straipsnis 
Masaryko universiteto moksliniam žurnalui. 
Taip pat atliekama ekologinių ir technologinių 
rizikų suvokimą lemiančių struktūrinių ir ma-
krolygmens veiksnių analizė, remiantis tarp-

Atskleista, su kokiais organizacinės, politinės 
ir ypač teisinės aplinkos trikdžiais susiduria-
ma įgyvendinant inovacinius procesus vieša-
jame sektoriuje Lietuvoje ir kitose ES šalyse. 
Tuo remiantis parengtas mokslo straipsnis. 
Teisinės kalbos aiškumo poreikiui Lietuvoje 
įvertinti atliekamas Valstybinės vartotojų tei-
sių apsaugos tarnybos analizuotų sutarčių, 
kuriose konstatuojama esant neaiškių sąlygų, 

Išanalizuotas Prancūzijos civilinis (Napoleono) kodeksas ir jo galiojimas Lietuvoje. Išvados reikš-
mingos egzistuojančiai Lietuvos teisinei sistemai ir privatinei teisei.

Nagrinėtas laisvalaikio ir įsitraukimo į hobį poveikis tokiai darbuotojų savybei, kaip atsparumas 
profesiniam perdegimui (angl. burnout).

Tęstiniai visuomenės aplinkosauginių nuostatų ir elgsenos bei technologijų ir 
rizikos suvokimo tyrimai 
Tyrėjai: doc. dr. A. Balžekienė, doc. dr. A. Telešienė, doc. dr. E. Butkevičienė.

Viešoji teisė
Tyrėjai: dr. P. Veršekys, doc. dr. A. Šenavičius, lekt. V. Giedraitytė, lekt. R. Miežanskienė. 

Privatinė teisė
Tyrėjai: doc. dr. A. Tartilaitė, doc. dr. A. Šenavičius. 

Laisvalaikio poveikio tyrimai
Tyrėjai: prof. habil. dr. G. Merkys, dr. D. Bubelienė (ŠU).

tautiniais duomenimis. Remiantis šia anali-
ze rengiama tarptautinė publikacija. Atlikta 
pirminė ekologinio kompensavimo ir rizikos 
suvokimo tyrimų Švedijoje analizė ir pateikta 
mokslinio tyrimo projekto paraiška į LMT MIP. 
Analizuojant kultūrinę darnaus vystymosi di-
mensiją parengta mokslinė publikacija apie 
darnaus vystymosi principų taikymą Vilniaus 
kultūriniuose renginiuose.

tyrimas. Atlikta analize ir tyrimo rezultatais pa-
grindžiamas poreikis nustatyti aiškaus teisinio 
komunikavimo standartus viešųjų paslaugų 
teikimo sutartyse. Analizuotas notaro teisinis 
statusas ir jo sąsajos su baudžiamąja justicija. 
Tirta nusikalstamo veikos sudėtis ir jos požy-
miai. Gilintasi į nusikalstamų padarinių požy-
mio raišką baudžiamajame įstatyme.
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Sukurtas ir išbandytas tyrimo instrumentas, paremtas anonimine vyresniųjų mokinių apklausa.

Atliktas Seimo plenarinių posėdžių stenogramų individualių autorių autorystės nustatymo  
tyrimas.

Mokyklos ir vaiko saugumo vertinimo inventarijus
Tyrėjai: prof. habil. dr. G. Merkys, dr. D. Bubelienė (ŠU).

Automatiniai autorių ir autorių grupių individualaus stiliaus nustatymo tyrimai
Tyrėja dr. L. Šarkutė.

Projekto koordinatorius – Ateities visuomenės 
institutas. Projektą finansavo Lietuvos kultū-
ros taryba. Atlikta teorinė filantropijos ir mece-
navimo koncepcijų genezės analizė, atlikta 20 
pusiau struktūruotų giluminių interviu, kuriais 
remiantis atskleisti skirtingų mecenavimo 

Išplėtotas ekonominis, socialinis ir kultūrinis darnios raidos aspektas.

Analizuoti ekonomiškai efektyvios plėtros aspektai.

Sistemintos ES vidaus rinkos funkcionavimo socialinės ir ekonominės pasekmės.

Nacionalinės kultūros mecenavimo strategijos sukūrimas
Tyrėja doc. dr. Eglė Vaidelytė.

Žinių ekonomika ir jos plėtros procesai Europos Sąjungoje
Tyrėjai: prof. habil. dr. K. Kriščiūnas; J. Barynienė; dr. R. Jucevičienė; Ž. Paužaitė;  
doc. dr. J. Greblikaitė.

Europos integracijos įtakos ekonominių vienetų funkcionavimui analizė
Tyrėjai:  doc. dr. R. Daugėlienė, prof. dr. L. Žitkus; dr. M. Mickevičienė. 

ES vidaus rinkos teisės aktų įgyvendinimas ir pasekmių tyrimų rezultatų 
sisteminimas
Tyrėjai: Ž. Paužaitė; doc. dr. R. Daugėlienė, prof. dr. L. Žitkus.

proceso dalyvių (donorų, tarpininkų ir gavėjų) 
požiūriai į esamą mecenavimo praktiką Lie-
tuvoje ir ateities lūkesčiai. Remiantis tyrimo 
rezultatais parengtas nacionalinės kultūros 
mecenavimo strategijos projektas.
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D. Martinelli vykdė projektą „Muzika ir politi-
ka“. Atlikta esamos literatūros analizė, skaity-
tas pranešimas tarptautinėje konferencijoje. 
Skaityti pranešimai kongrese: 1st Internatio-
nal Congress of Numanities (ICoN 2014), „The 
Role of Humanities in Contemporary Society: 
Semiotics, Culture, Technologies“. Kaunas, 
2–7, 2014: „From Crisis to Krisis – a Manifesto 
for Numanities“, „Left“ and „Right“ as Cultural 
Models in Popular Music“, „The Strange Case 
of Dr. Human and Mr. Animal“. R. Povilionie-
nė parengė straipsnius: References to Lithu-
anian Musical Life in Lithuanian Periodicals, 
1914–1915. A Review of the Lithuanian News 

Parengtas tarpdisciplininių instrukcijų vadovas internete „HOWTO“ (http://www.howto-things.
com) ir surengta praktinė sesija „OP-LAB! Mobilios aplikacijos benduomenei“ ICoN kongreso da-
lyviams.

Socialinė-kultūrinė tematika
Tyrėjai: D. Martinelli, R. Povilionienė, A. Daubarienė. 

Tarpdisciplininė meno-mokslo tematika 
Tyrėjai: M. Gapševičius, Paulius Paškevičius. 

Daily. In: New Sound International Journal of 
Music, ed. Mirjana Veselinović-Hofman. Bel-
grade, 2014. ISSN: 0354-818X (atiduota spau-
dai); „Vilties“ dienraštis Pirmojo pasaulinio 
karo pirmaisiais metais, 1914–1915 m.: muzi-
kinio gyvenimo apžvalga kaip tautinės savimo-
nės atspindys. In: Lietuvos muzikologija, t. 15, 
2014. ISSN 1392-9313 (atiduota spaudai). A. 
Daubarienė skaitė pranešimą „The Culture of 
Secondary Orality in Online Communities“, 1st 
International Congress of Numanities (ICoN 
2014), „The Role of Humanities in Contempo-
rary Society: Semiotics, Culture, Technologies“. 
Kaunas, 2–7, 2014.

mtep projektai

1  Tarptautiniai

 _ 7BP projektas „Antrosios kartos Europos 
mokslinių tyrimų atvirosios prieigos inf-
rastruktūra – OpenAIREplus“ (2nd-Ge-
neration Open Access Infrastructure for 
Research in Europe). 
Vadovė – G. Tautkevičienė. Projekto tru-
kmė – 2011-12-01–2014-12-30. Sutartis – 
Nr. 283595; 41 projekto partneris. Atliekami 
atvirosios prieigos mokslo publikacijų ir di-
desnio matomumo bei poveikio mokslinių 
tyrimų plėtrai sąsajų ir poveikio identifika-

vimo tyrimai. „OpenAIRE“ projekte pertvar-
kyta ir patobulinta infrastruktūra mokslo 
publikacijoms įkelti į atvirąją prieigą ir joms 
susieti su mokslinių tyrimų duomenimis ir 
mokslo informacinėmis sistemomis (CRIS). 
Visi projekto partneriai atliko panaudoja-
mumo tyrimą, įvertindami atnaujintos inf-
rastruktūros tobulinimo elementus ir kryp-
tis. Kartu su partneriais tęsiamas tyrimas, 
įvertinantis mokslo publikacijų naudojamu-
mo pokyčius, kuriant praturtintas (angl. en-
hanced publications) mokslo publikacijas. 
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Publikacijos praturtinamos informacija apie 
finansuojančias institucijas, autorių, moks-
linių tyrimų duomenis. Atliekama prieigos 
ir panaudos sąsajų nustatymo analizė.

 _ „Horizon 2020“ projektas „OpenAIRE2020“
Vadovė – G. Tautkevičienė. Projekto tru-
kmė – 2014–2017. Programa – Call: 
H2020-EINFRA-2014-1, Topic – EINF-
RA-2-2014 e-Infrastructure for Open 
Access. Paraiškos registracijos nume-
ris – SEP-210148861. Projekto numeris – 
ID643410. Biudžetas – 13 000 000,00 Eur 
(KTU dalis – 80 463 Eur)

 _ Summer school „Promoting Open Scien-
ce among Young Researchers: Challen-
ges and Opportunities“
Programa – FOSTER training events on 
open access, open data and open science. 
Koordinuojančioji institucija – KTU (dalyva-
vo: Edukologijos katedra, Viešosios politi-
kos ir administravimo institutas). Projekto 
vadovė – Gintarė Tautkevičienė. Projekto 
trukmė – 2014–2015 m. Projekto lėšos – 
5200 Eur (iš jų KTU – 5200 Eur)

 _ Mokymosi visą gyvenimą programos 
projektas ,,GABALL: Žaidimais grįstas 
kalbų mokymas“ (Game based Language 
Learning, Nr. 531327-LLP-1-2012-1-PT-
KA2-KA2MP). Numatyta sukurti platformą 
ir skaitmeninius scenarijus, prieinamus 
internete ir mobiliosiomis technologijomis, 
2013–2015 m. Projekto vertė – 30 528 Eur. 
Projekto tikslas – sukurti kalbų ir profesinio 
mokymo platformą, skirtą mažų ir vidutinių 
įmonių darbuotojams. Lietuvos projekto 
dalies vadovė – doc. S. Juzelėnienė, daly-
viai: doc. J. Mikelionienė, prof. A. Poškienė.

 _ ES „Mokymosi visą gyvenimą“ progra-
mos projektas ,,Elos – kokybės peržiūra 
ir pripažinimas politiniame lygmenyje“ 
(Elos – Quality review & recognition at policy 
level/ Elos QR). Nr. 517920-LLP-2011-NL-
COMENIUS-CMP. 2012–2014 m. su partne-
riais iš 17 šalių vykdyto projekto rezulta-

tas – sukurta ir validuota mokyklų, ugdymo 
procese diegiančių europinę ir tarptautinę 
orientaciją, kokybės vertinimo procedūra. 
Bendras biudžetas – 414 264 Eur, ES dota-
cija – 298 260 Eur. Projekto nacionalinė ko-
ordinatorė – prof. P. Jucevičienė. 

 _ KTU kartu su partneriais VDU, VU ir KU 
2014 m. spalio 30 d. baigė vykdyti dvejų 
metų (nuo 2012-09-12) Aukštojo mokslo 
tarptautiškumo plėtros projektą ,,Litu-
anistikos (baltistikos) centrų, lietuvių 
bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir 
studijų institucijų bendradarbiavimo sti-
prinimas“ pagal VP1 Žmogiškųjų išteklių 
plėtros veiksmų programos prioritetą VP1-
2 „Mokymasis visą gyvenimą“. Projekto Nr. 
VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006. KTU dalies 
projekto vadovė – doc. J. Džežulskienė. 
Projekto komanda: A. Leonavičienė, S. Ke-
turakis, V. Liubinienė, E. Dzežulskis-Duo-
nys, T. Vėžytė, E. Zmuida, Ž. Kemeklienė, L. 
Kupčiūnienė. Projekto vertė – 203 394,39 Lt. 
Projekto trukmė –2012-09-12–2014-09-12. 
Projekto tikslas – skleisti Lietuvos kultūrą, 
lituanistikos mokslo pasiekimus užsienyje 
ir stiprinti bendradarbiavimą. Projekto vyk-
dymo laikotarpiu buvo bendradarbiauta su 
užsienio universitetais Rygoje, Daugpilyje, 
Krokuvoje, Poznanėje, Vienoje, Peterburge, 
Tasmanijoje. Projekto rezultatai: 1) išleista 
10 knygų su kitais universitetais ir jos iš-
dalytos KTU darbuotojams, atiduotos KTU 
bibliotekai ir kt.; 2) išleisti lietuvių kalbos 
mokymo vadovėliai ir kita mokomoji meto-
dinė literatūra.

 _ „Europos socialinis tyrimas: šiuolaikinės 
Lietuvos visuomenės nuostatos, verty-
bės ir elgsena“ (ESS-LT)
Vadovas – prof. dr. A. Krupavičius. Finan-
savimo šaltinis – Lietuvos mokslo taryba, 
Mokslininkų grupių projektų programa 
(sutarties Nr. MIP-022/12). Projekto vertė – 
349 900 Lt. Projekto trukmė – 2012-05-01–
2014-04-30. Rezultatai: įgyvendinant Lietu-
voje ESS 6-ąją bangą ir remiantis ESS 4, 5 
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bei 6 bangose surinktais duomenimis, at-
likta diachroninė ir tarptautinė palyginamoji 
šiuolaikinės Lietuvos visuomenės nuosta-
tų, vertybių ir elgsenos analizė. Atlikta ESS 
6-iosios bangos apklausa, kurioje pagrindi-
nės temos buvo demokratijos suvokimas ir 
vertinimas, asmeninė ir socialinė gerovė po 
2008–2011 m. ekonominio nuosmukio, su-
rinkti apklausos vykdymo laikotarpiui svar-
būs kontekstiniai įvykiai. Lygiagrečiai atlik-
ta ESS empirinių duomenų apie Lietuvos 
visuomenės nuostatas, vertybes ir elgseną 
analizė. ESS 6-ios bangos metu surinkti 
duomenys parengti publikuoti LiDA apklau-
sų duomenų kataloge (lietuvių kalba, www.
lidata.eu) ir ESS Duomenų archyve (anglų 
kalba, Norvegijoje – ess.nsd.uib.no).

 _ „Tarptautinė socialinio tyrimo progra-
ma: pilietiškumas, darbo ir socialinės 
gerovės vertinimai Lietuvoje“ (CIWO). 
Projekto vadovas – prof. A. Krupavičius. 
Finansavimo šaltinis – Lietuvos mokslo ta-
ryba, Mokslininkų grupių projektų progra-
ma (registracijos Nr. MIP-082/14). Projekto 
vertė – 299,9 tūkst. Lt. Rezultatai: rengtas 
Lietuvos socialinių problemų stebėsenos 
instrumentas, įgalinantis fiksuoti esmines 
socialines problemas bei vykdomos socia-
linės politikos rezultatus ir vertinimus. At-
likta tarptautinė lyginamoji socialinių pro-
blemų analizė. 2014 m. Lietuvos socialinių 
problemų stebėsenai adaptuota Tarptauti-
nės socialinio tyrimo programos metodo-
logija, metodika ir instrumentas „Pilietybė“.

 _ „Virtualaus darbo dinamika“
Vadovė – doc. dr. E. Butkevičienė. Finan-
savimo šaltinis – COST Veikla IS1202. Pro-
jekto trukmė – 2013–2016 m. Rezultatai: 
susistemintos žinios apie virtualaus darbo 
dinamiką, perduotos politiką formuojan-
čioms ir vykdančioms institucijoms, sie-
kiant išvystyti efektyvias strategijas naujo 
pobūdžio darbo rinkai bei ekonomikai vys-
tytis Europoje.

 _ „Tyrimus ir inovacijas remiančių fondų 
Europos Sąjungoje studija: kiekybinis ir 
kokybinis vertinimas, lyginamoji analizė, 
tendencijos ir potencialas“ (EUFORI)
Projekto koordinatorius – VU University 
Amsterdam, Nyderlandai. Padalinio dar-
buotojai, dirbę vykdant projektą: E. Vaide-
lytė – nacionalinė ekspertė. Finansavimo 
šaltinis – Europos Komisijos DG Tyrimų ir 
inovacijų direktoratas. Projekto vertė – in-
dividualus biudžetas 13 196 Lt. Projekto 
trukmė – 2011–2014 m. Rezultatai: 2014 m. 
baigtas kokybinis tyrimas ir publikuoti pa-
rengta tyrimo ataskaita.

 _ „Narystės planas tarptautinėje mokslinių 
tyrimų infrastruktūroje ESS ERIC“ (Euro-
pos socialinis tyrimas)
KTU Viešosios politikos ir administravimo 
institutas yra numatytasis ESS ERIC pas-
laugų teikėjas Lietuvoje. Vadovas – prof. dr. 
A. Krupavičius. Projekto vertė – 1 148 245 
Lt. Projekto trukmė – 2013–2016 m. Rezul-
tatai: 2014 m. buvo parengti ESS 7-osios 
bangos vykdymo Lietuvoje instrumentai: 
pagrindinio ir papildomo klausimyno kin-
tančių modulių vertimai į lietuvių ir rusų 
kalbas, pagrindinio klausimyno pakeitimų 
adaptavimas į lietuvių ir rusų kalbas. Taip 
pat parengta lauko darbų vykdymo me-
džiaga, lauko darbų įgyvendinimo dizainas 
ir planai. Siekiant didinti socialinių mokslų 
srities mokslininkų ir kitų tyrėjų analitines 
kompetencijas bei duomenų analizės gebė-
jimus, buvo surengti du ESS duomenų ana-
lizės seminarai. Remiantis ESS duomeni-
mis parengtos dvi mokslinės publikacijos, 
skaityti pranešimai nacionalinėse ir tarp-
tautinėse mokslo konferencijose. Projekto 
rezultatų sklaida užtikrinta surengus vie-
šinimo seminarą ir publikavus du mokslo 
populiarinimo straipsnius. Taip pat išvers-
tas į lietuvių kalbą ir parengtas publikuoti 
pagrindinių ESS rezultatų informacinis lei-
dinys „Kaip europiečiai supranta ir vertina 
demokratiją“. 
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 _ „Narystės planas tarptautinėje mokslinių 
tyrimų infrastruktūroje CESSDA“ (Euro-
pos socialinių mokslų duomenų archyvų 
konsorciume)
KTU Viešosios politikos ir administravimo 
institutas yra numatytasis CESSDA paslau-
gų teikėjas Lietuvoje. Planui pritarė Lietu-
vos mokslo taryba. Projekto vertė – 2 391 
057 Lt. Projekto trukmė – 2014–2017 m. 
Vadovas prof. A. Krupavičius.

2  Nacionaliniai

 _ „Lietuvos jaunimo emocinis intelektas ir 
jo veiksniai“ 
Projekto vadovė – prof. R. Lekavičienė. 
Finansavimo šaltinis – Lietuvos mokslų 
taryba (sutarties Nr. MIP106/12). Projekto 
trukmė – 2012–2014 m. Projekto vertė – 
165 900 Lt (2014 m. – 29,8 Lt). Sukurta 
emocinio intelekto (EI) vertinimo metodi-
ka EI-DARL, turinti dvi formas – trumpąją 
(EI-DARL-V1) ir ilgąją (EI-DARL-V2). Trum-
pąją versiją sudaro penkių skalių („Savo 
emocijų supratimas“, Savo emocijų val-
dymas“, „Kitų emocijų supratimas“, „Kitų 
emocijų valdymas“ ir „Manipuliacijos“) 73 
testo žingsnių klausimynas, kuriame tiria-
mieji atskleidžia savo sutikimo su teiginiais 
laipsnį. Testo psichometrinės kokybės cha-
rakteristikos atitinka reikalavimus. Ilgoji 
versija EI-DARL-V2, palyginti su trumpąja 
versija EI-DARL-V1, turi papildomų subtes-
tų: neverbalinę 20-ies veidų išraiškų identi-
fikavimo skalę ir 10-ies emocinių socialinių 
ir tarpasmeninių situacijų skalę. 

 _ „Kauno senamiesčio architektūrinės-ur-
banistinės erdvės: istorinis palikimas ir 
jo interpretacijos“ 
Projekto vadovas – M. Bertašius. Finan-
savimo šaltinis – Lietuvos mokslų taryba 
(sutarties Nr. MIP-089/2013). Projekto tru-
kmė – 2013-09-01–2014-12-31. Projekto 
vertė – 108 500 Lt (2014 m. – 80,9 tūkst. 
Lt). Projektas skirtas Kauno senamiesčio 
architektūrinio ir urbanistinio palikimo tyri-
mams atlikti ir šiems tyrimams įprasminti 

plačiojoje visuomenėje ir paveldosaugos 
darbuose. Tyrimo objektas pasirinktas at-
sižvelgiant į kultūrinę Kauno senamiesčio 
reikšmę ir Kultūros paveldo departamento 
darbų eigą. Projekte siekiama sukurti pre-
cedentinį procesą, kurio metu architektūros 
paveldo mokslinis tiriamasis darbas bus 
tiesiogiai siejamas su praktine paveldo-
sauga. Projektas – tarpdisciplininis, vienoje 
erdvėje bus sujungti ir pateikti įvairių gimi-
ningų, tačiau tradiciškai atskirose moks-
linio diskurso orbitose veikiančių mokslo 
krypčių: istorijos, menotyros ir archeologi-
jos, duomenys.

 _ „Automatiniai autorių ir autorių grupių 
individualaus stiliaus nustatymo tyrimai“ 
(ASTRA)
Finansavimo šaltinis – Lietuvos mokslo 
tarybos finansuojamas „Nacionalinės Litu-
anistikos plėtros 2009–2015 metų progra-
mos“ (VIII kvietimas) (sutarties Nr. LIT-8-
69) projektas. Projekto vertė – 150 000 Lt. 
Projekto trukmė – 2014-03-01–2015-12-
31. Projekto vadovė – dr. L. Šarkutė. Pro-
jekto tikslas – sukurti stilometrius automa-
tinius metodus, skirtus iš lietuviškų tekstų 
atpažinti jų autorius ir tų autorių priklausy-
mą grupėms (pagal amžių ar lytį). Atliekant 
tyrimą nagrinėjami įvairūs funkciniai stiliai 
(grožinis, administracinis, šnekamasis) ir 
kalbos rūšys: grožinė literatūra, Seimo po-
sėdžių stenogramos, interneto komentarai. 
2014 m. rezultatai: atlikta analogiškų dar-
bų ir metodų, skirtų automatinei individu-
alių autorių kalbinių išraiškų analizei ir jų 
atpažinimui, analizė, taip pat skirtumų tarp 
užsienio kalbų ir lietuvių kalbos analizė; su-
darytas tekstynas, skirtas individualių auto-
rių autorystės nustatymo tyrimams atlikti; 
sukurtas ir ištestuotas individualių autorių 
autorystės nustatymo metodas lietuvių 
kalbai. 

 _ „Sumanus socialinių sistemų vystymas“ 
(SMART)
Vadovas – prof. R. Jucevičius. Finansavimo 
šaltinis – Lietuvos mokslo taryba, 2007–



267

K a u n o 
t e c h n o l o g i j o s 
u n i v e r s i t e t a s

S o c i a l i n i ų , 
h u m a n i t a r i n i ų 

m o k s l ų  i r  m e n ų 
f a k u l t e t a s

m o k s l i n i ų 
t y r i m ų 

a t a s k a i t a

2 0 1 4

2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiks-
mų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėji-
mų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonė 
„Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų moksli-
nei veiklai (visuotinė dotacija)“. Sutarties Nr. 
VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-063. Projekto vertė 
– 829 971 Lt. Projekto trukmė – 2013-05-
01–2015-06-30. 2014 m. rezultatai: pagrįsta 
teorinė sumanaus vystymosi koncepcija, ją 
lyginant su kitomis susijusiomis koncepci-
jomis, ieškant bendrų požymių ir konceptu-
alių skirtumų, pradėta gerosios sumanaus 
vystymosi pasaulinės praktikos pavyzdžių 
analizė, siekiant atrinkti tinkamiausius 
tolesniam tyrimui atvejus; teoriškai ar-
gumentuotos miesto, regiono, valstybės 
socialinių sistemų sumanaus vystymosi 
koncepcijos, išskirti šių sistemų sumanaus 
vystymosi bruožai ir raiškos kriterijai.

 _ „Lietuvių tradicinės muzikos dermės 
tarpkultūriniame kontekste: akustiniai ir 
kognityviniai aspektai“ 
Projekto vadovas – R. Ambrazevičius. Fi-
nansavimo šaltinis – Lietuvos mokslo ta-
ryba (Europos socialinis fondas – Visuotinė 
dotacija, Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-154). 
Projekto trukmė – 2011-05–2015-09. Pro-
jekto vertė – 363 045 Lt (2014 m. – 91 000 
Lt). Trumpa rezultatų anotacija: 2014 m. 
tirti lietuvių vokalinės homofonijos ir poli-
fonijos pavyzdžiai, nustatyti jų dermių dės-
ningumai. Taip pat tirtos naujesnio sluoks-
nio ir kaimyninių tautų muzikinės tradicijos 
dermės, nustatyti jų ypatumai.

 _ „M. K. Čiurlionio muzikos kūrinių urteks-
tas. Kūriniai fortepijonui ir vargonams“ 
Projekto vadovas – D. Kučinskas. Finan-
savimo šaltinis – Lietuvos mokslo taryba 
(pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 
2009–2015 m. programą). Projekto tru-
kmė – 2013-03–2014-09. Projekto vertė – 
65 000 Lt (2014 m. – 30 300 Lt). Trumpa 
rezultatų anotacija: 2014 m. parengti ir pu-
blikuoti du muzikos kūrinių urtekstų leidi-
niai su išsamiu moksliniu aparatu (komen-

tarai, šaltinių analizė, redagavimo principai, 
urtekstų rengimo metodologija), Čiurlionio 
muzikos urtekstų rengimo klausimai ap-
tarti tarptautinėje konferencijoje „Čiurlionis 
ir pasaulis“ (Druskininkai).

 _ „Lietuviškų natų leidyba 1990–2015 m. 
Bibliografinis tyrimas“
Projekto vadovas – D. Kučinskas. Finan-
savimo šaltinis – Lietuvos mokslo taryba 
(pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 
2009–2015 m. programą). Projekto tru-
kmė – 2014-03–2015-12. Projekto vertė – 
140 000 Lt (2014 m. – 65 000 Lt). Trumpa 
rezultatų anotacija: 2014 m. atlikta spaus-
dintų ir elektroninių šaltinių registracija ir ti-
pologinis grupavimas, parengta preliminari 
leidinių duomenų bazė, atliktas muzikolo-
ginis ir knygotyrinis dalies leidinių tyrimas, 
paskelbtas vienas mokslinis straipsnis, 
perskaitytas pranešimas tarptautinėje 
IAML konferencijoje (Antverpenas, Belgija).

 _ „Music and Politics: An Analysis of Pro-
test Songs and Lithuanian Singing Revo-
lution“
Projekto vadovas – D. Martinelli. Finan-
savimo šaltinis – Lietuvos mokslo tary-
ba, Mokslininkų grupių projektai. Projekto 
trukmė – 2014–2016. Projekto vertė – 57 
142,03 Eur (2014 m. – 16 131,84 Eur). Re-
zultatai. Projekto tikslas – pateikti semio-
tinę ir muzikologinę populiariausio muzi-
kos socialinio protesto dainų sampratos 
ir repertuaro analizę, ypatingą dėmesį su-
telkiant į lietuvių muzikos ir vadinamosios 
„Dainuojančios revoliucijos“ atvejį. 2014 m. 
atlikta esamos litaratūros analizė; pareng-
tas ir perskaitytas pranešimas XII Tarptau-
tinėje muzikų praktikų konferencijoje Bel-
grado menų universitete (2014 balandžio 
23–26 d.). Pranešimo tema „Modelling the 
continuities and the Transitions of the „Pro-
test Song“ Genre – Methodological and The-
oretical Reflections“.

 _ „HOWTO“. Projekto vadovas – M. Gapševi-
čius. Finansavimo šaltinis – Lietuvos kul-
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tūros taryba. Projekto trukmė – 2014 m. 
Projekto vertė – 10 278,62 Eur (2014 m. 10 
278,62 Eur). Rezultatai. Projekto tikslas – 
sukurti tarpdisciplinių instrukcijų vadovą 
internete. Projekto pagrindinis uždavinys – 
ištirti tarpsritinį lauką, kuriame specialistai 
sprendžia problemas, susijusias su socia-
liniais, ekonominiais, politiniais ar meni-
niais iššūkiais, naudodamiesi įvairiomis 
praktikomis; jas pristatyti jauniems moks-
lininkams ir menininkams. Remiantis šiais 
tyrimais buvo parengta interneto svetainė, 
kurioje pateikti pokalbiai su specialistais, jų 
atliekamų tyrimų apžvalga ir taikomi me-
todai.

3  Ūkio subjektų

 _ „Kauno rajono Vilkijos miesto archeolo-
giniai tyrimai bei priežiūra“
Projekto vadovas – M. Bertašius. Projekto 
trukmė – 2013-10-12–2014-04-30.

 _ „Archeologiniai tyrimai projektuojamoje 
Marvelės prieplaukoje“ 
Projekto vadovas – M. Bertašius. Projekto 
trukmė – 2013-05-01–2014-02-15.

 _ „Detalieji archeologiniai tyrimai Kauno 
senamiestyje, Nemuno g. 19“ 
Projekto vadovas – M. Bertašius. Projekto 
trukmė –2014–2015 m.

 _ „Dujotiekio jungties tarp Lenkijos ir Lie-
tuvos dalies Lietuvos Respublikos te-
ritorijoje statyba“ moksliniai istoriniai 
tyrimai ir archeologiniai žvalgymai apie 
nekilnojamąsias kultūros paveldo vert.“
Projekto vadovas – M. Bertašius. Projekto 
trukmė – 2014–2015 m.

 _ „Dujotiekio jungties tarp Lenkijos ir Lie-
tuvos dalies Lietuvos Respublikos te-
ritorijoje statyba“ moksliniai istoriniai 
tyrimai ir archeologiniai žvalgymai apie 
nekilnojamąsias kultūros paveldo verti-
nimą“
Projekto vadovas –M. Bertašius. Projekto 
trukmė – 2014–2015 m.

 _ „MITA kofinansavimo lėšos projektui 
31V82/1408“ 
Projekto vadovas – M. Bertašius. Projekto 
trukmė – 2014 m. 

 _ „MITA kofinansavimo lėšos projektui 
31V82/1421“ 
Projekto vadovas – M. Bertašius. Projekto 
trukmė – 2014 m.

4  Parengtos paraiškos

 _ „Entrepreneurial Learning City Regions“ 
Programa: Erasmus+ antro pagrindinio 
veiksmo programai „Strateginės partnerys-
tės projektai švietimo, mokymo ir jaunimo 
srityse“. Partnerio statusu. Koordinuojan-
čioji institucija – Swansea University (Jung-
tinė Karalystė). Projekto vadovė KTU – prof. 
P. Jucevičienė. Projekto trukmė – 36 mėn. 
Projekto lėšos – 423 578 Eur (iš jų KTU –  
34 026 Eur). 

 _ „European Literacy and Citizenship Edu-
cation-ELlClT+“ 
Programa: Erasmus+ antro pagrindinio 
veiksmo programai „Strateginės par-
tnerystės projektai švietimo, mokymo ir 
jaunimo srityse“. Partnerio statusu. Ko-
ordinuojančioji institucija – University of Li-
moges (Prancūzija). Projekto vadovė – prof.  
P. Jucevičienė. Projekto trukmė – 36 mėn., 
2014-09-01–2017-08-31. Projekto lėšos – 3 
229 425 Eur (iš jų KTU – 9520 Eur)

 _ „Developing programs for Access of di-
sadvantaged groups of people and Regi-
ons to higher Education“ (DARE)
Programa: Erasmus+ KA2 – Cooperation 
for innovation and the exchange of good 
practices. Capacity Building in Higher Edu-
cation. Koordinuojančioji institucija – Uni-
versity of Haifa. Projekto vadovas – prof. 
Hanan Alexander. Projekto trukmė – 36 
mėn., 2015-10-15–2018-10-14. Projekto 
lėšos – 942 876 Eur (iš jų KTU – 30 901 Eur).

 _ „Teachers Continuing Professional Deve-
lopment: Qualified Teachers= Successful 
Learners“
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Programa: Erasmus+ antro pagrindinio 
veiksmo programai „Strateginės partnerys-
tės projektai švietimo, mokymo ir jaunimo 
srityse“. Partnerio statusu. Koordinuojan-
čioji institucija – Xunta de Galicia (Ispanija). 
Projekto vadovė – doc. A. Augustinienė. 
Projekto trukmė – 24 mėn., 2014-09-01–
2016-08-31. Projekto lėšos – 230 257 Eur 
(iš jų KTU – 34 026 Eur) (dar nepasirašyta 
institucinė sutartis, tiksli suma nėra aiški).

 _ „Digitally and Culturally Cool“ 
Programa: Erasmus+ antro pagrindinio 
veiksmo programai „Strateginės partnerys-
tės projektai švietimo, mokymo ir jaunimo 
srityse“. Koordinuojančioji institucija – KTU 
(dalyvavo: Edukologijos katedra, Viešosios 
politikos ir administravimo institutas, E. 
mokymosi technologijų centras). Projekto 
vadovė – V. Staskevičienė. Projekto lėšos – 
148 390 Eur (iš jų KTU – 37605 Eur)

 _ Summer school „Promoting Open Scien-
ce among Young Researchers: Challen-
ges and Opportunities“
Programa: Call for proposals to host FOS-
TER training events on open access, open 
data and open science. Koordinuojančioji 
institucija – KTU (dalyvavo: Edukologijos 
katedra, Viešosios politikos ir administravi-
mo institutas). Projekto vadovė – G. Tautke-
vičienė. Projekto trukmė – 2015. Projekto 
lėšos – 10 000 Eur (iš jų KTU – 10 000 Eur) 

 _ Summer school „Promoting Open Scien-
ce among Young Researchers: Challen-
ges and Opportunities“
Programa: Call for proposals to host FOS-
TER training events on open access, open 
data and open science. Koordinuojančioji 
institucija – KTU (dalyvavo: Edukologijos 
katedra, Viešosios politikos ir administravi-
mo institutas). Projekto vadovė – G. Tautke-
vičienė. Projekto trukmė – 2015. Projekto 
lėšos – 5200 Eur (iš jų KTU – 5200 Eur)

 _ „Horizon 2020“ projektas „OpenAIRE2020“
Call: H2020-EINFRA-2014-1. Topic: EINF-
RA-2-2014 e-Infrastructure for Open Ac-

cess. Type of action: RIA. Projekto paraiš-
kos numeris – SEP-210148861. Projekto 
numeris – ID643410. Laikotarpis – 42 mėn. 
Projekto lėšos – 13 000 000 Eur (iš jų KTU – 
80 463 Eur)

 _ „Studentų pažangos įsivertinimo taikant 
el.portfolio įtaka gilesniam mokymuisi“
Projekto vadovė – N. Ambrasė. Kiti projek-
to tyrėjai: A. Augustinienė, B. Brazdeikis, G. 
Valinevičienė. Finansavimo šaltinis – Lie-
tuvos mokslo taryba, Mokslininkų grupių 
projektai. Projekto trukmė – 2015–2018. 
Projekto vertė – 8646 Eur.

 _ „Asmens sveikatos ugdymas naudojant 
informacines technologijas“
Projekto vadovė – I. Klizienė. Finansavimo 
šaltinis – Lietuvos mokslo taryba, Moksli-
ninkų grupių projektai. Projekto trukmė – 
2015–2018. Projekto vertė – 86 638 Eur.

 _ „Specialistų edukacinis įveiklinimas dar-
bui su klientais bendruomenėje“
Projekto vadovė – E. Štuopytė. Finansavimo 
šaltinis – Lietuvos mokslo taryba, Moksli-
ninkų grupių projektai. Projekto trukmė – 
2015–2017. Projekto vertė – 88 444 Eur.

 _ „Darbo aplinkybių, gerovės ir patyčių 
darbe sąsajos: lietuvių darbuotojų situ-
acija Lietuvoje, Didžiojoje Britanijoje ir 
Airijoje“
Projekto vadovė – M. Perminienė. Finansavi-
mo šaltinis – Lietuvos mokslo taryba, Moks-
lininkų grupių projektai. Projekto trukmė – 
2015–2016. Projekto vertė – 49 919 Eur.

 _ „Baltų visuomenės struktūrinė analizė: 
kultūros istorijos, antropologijos, gamy-
bos technologijų tyrimai – lokalios Mar-
velės grupės atvejis“
Projekto vadovas – M. Bertašius. Partneris – 
Lietuvos istorijos institutas. Finansavimo 
šaltinis – Lietuvos mokslo taryba, Moksli-
ninkų grupių projektai. Projekto trukmė – 
2015–2017. Projekto vertė – 65 917 Eur. 

 _ „Sociokultūrinių pokyčių atspindžiai lie-
tuvių kalbos leksikoje“ 



270

K a u n o 
t e c h n o l o g i j o s 
u n i v e r s i t e t a s

S o c i a l i n i ų , 
h u m a n i t a r i n i ų 
m o k s l ų  i r  m e n ų 
f a k u l t e t a s

m o k s l i n i ų 
t y r i m ų 
a t a s k a i t a

2 0 1 4

Pateiktos Lituanistikos projekto paraiškos 
registracijos Nr. LIT-15085. Vadovė – J. Mi-
kelionienė. Projekto vertė – 19607,27 Eur.

 _ „Naujųjų medijų kalba: tikrovės trans-
formacijos ir polilogai“
Finansavimo šaltinis – Lietuvos mokslo ta-
rybos finansuojama „Nacionalinei Lituanis-
tikos plėtros 2009–2015 metų programa“) 
(registracijos Nr. LIT-15079). Projekto tru-
kmė – 2015 m. Projekto vadovė – S. Petro-
nienė. Paraiškos vertė – 19 462,47 Eur.  

 _ „Building active European citizenship in 
the Baltic sea area:  values, identities, 
languages, cultural and social cons-
traints“
Projektas bus vykdomas kartu su partne-
riais iš Švedijos universitetų: Björn Bihl, 
Karlstad University (projekto vadovas), Pa-
trik Wikström, Helge Räihä (koordinatorius) 
Örebro University ir Christina von Post, Da-
larna University. Paraiška priduota 2014-
11-30 fondui: Riksbankens Jubileumsfond. 
Projekto trukmė – 2015–2018 m. KTU ats-
tovauja: prof. V. Liubinienė ir doc. J. Dže-
žulskienė.

 _ „OUALETRA II: Quality in Legal Translation“ 
Europos Komisijos tarptautinio projekto 
„Call JUST/2014/JTRA/AG/EJTR – Action 
grants to support European judicial trai-
ning“ paraiška pateikta 2014 m. lapkričio 
17 d. Europos Komisijai. Projekto koordi-
natorius – Katalikiškasis Liuveno universi-
tetas (Belgija). Projekto partnerio Lietuvoje 
(KTU) projekto vadovė – dr. D. Maumevi-
čienė. Projekto trukmė –2014–2016 m. 
Projekto vertė – 168 901,75 Eur.

 _ „Tarpkultūrinės kompetencijos valdymo 
modelis Lietuvos universitetuose“
Projekto vadovė – doc. dr. J. Greblikaitė. Fi-
nansavimo šaltinis – Lietuvos mokslo tary-
ba, Mokslininkų grupių projektai. Projekto 
trukmė – 2015–2017. Projekto vertė – 91 
849 Eur.

 _ Paraiška JM moduliui „Cultural dimen-
sion in the European Union integration 
processes“ (CDEUint)
Doc. J. Greblikaitė; lekt. Ž. Paužaitė. Finan-
savimo šaltinis – Erasmus+ programa. Pa-
raiškos pateikimo data – 2014-03-26. Pro-
jekto vertė – 35 616 Eur

 _ „Pilnas M. K. Čiurlionio muzikos katalogas“
Projekto vadovas – D. Kučinskas. Finan-
savimo šaltinis – Lietuvos mokslo taryba 
(pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 
2009–2015 m. programą). Planuojama pro-
jekto trukmė – 2015-03–2015-12. Projekto 
vertė – 60 800 Lt (17 609 Eur).

 _ „M. K. Čiurlionio simfoninės poemos 
„Dies irae“ rekonstrukcija ir natų leidyba“
Projekto vadovas – D. Kučinskas. Finansavi-
mo šaltinis – Lietuvos kultūros taryba. Pla-
nuojama projekto trukmė – 2015-01–2015-
10. Projekto vertė –18 700 Lt (5416 Eur).

 _ „Youth as an Active Citizen in New Euro-
pean Democracy“
Partneris ir vadovas – A. Krupavičius. Fi-
nansavimas – „Horizon 2020“: H2020-EU-
RO-SOCIETY-2014 call. Projekto vertė – 180 
000 Eur.

 _ „OEPSS – for the identification and eva-
luation of the effectiveness of innovati-
ve public social services and the esta-
blishment of an Observatory for Evidence 
in Public Social Services“
Partnerė ir vadovė – E. Butkevičienė. Finan-
savimas – „Horizon 2020“ Call: H2020-EU-
RO-SOCIETY-2014, Topic: EURO-3-2014 Type 
of action: RIA. Projekto vertė – 837 59 Eur.

 _ „The economic recovery and public finan-
ces in the EU Countries in the Central Eu-
rope, the Balkans and the Baltics“
Partnerė ir vadovė – E. Butkevičie-
nė. Finansavimas: „Horizon 2020“ Call: 
H2020-EURO-SOCIETY-2014 Topic: EURO-
2-2014 Type of action: RIA. Projekto vertė –  
185 000 Eur.
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 _ „Mažėjančių miestų vystymosi valdymas“
Vadovė – J. Sinkienė. Finansavimas – LMT 
mokslininkų grupių projektai. Projekto ver-
tė – 81 896 Eur.

 _ „Ekologinio kompensavimo suvokimas ir 
praktikos: miesto infrastuktūros projek-
tai Lietuvoje ir Švedijoje“
Vadovė – A. Balžekienė. Finansavimas – 
LMT mokslininkų grupių projektai. Projekto 
vertė – 65 822 Eur.

 _ „Jaunimo situacijos kaita Rytų ir Vidu-
rio Europoje: tarptautinė palyginamoji  
analizė“
Vadovė – R. Brazienė. Finansavimas – LMT 
mokslininkų grupių projektai. Projekto ver-
tė – 92 994 Eur.

 _ „Partijų ir interesų grupių sąveika: pobū-
dis, priežastys, pasekmės“
Vadovė –: L. Šarkutė. Finansavimas – LMT 
mokslininkų grupių projektai. Projekto ver-
tė – 98 246 Eur.

 _ „Piliečių įtraukties į viešąjį valdymą ba-
rometras“ 
Vadovė – R. Šnapštienė. Finansavimas – 
LMT mokslininkų grupių projektai. Projekto 
vertė – 98924 Eur.

 _ „Regionų plėtra: inovatyvumas versus 
konservatyvumas“
Vadovas – R. Dapkus. Finansavimas – LMT 
mokslininkų grupių projektai. Projekto ver-
tė – 59 812 Eur.

 _ „Vargonų registro Unda maris genezė ir 
įsitvirtinimas Vilniaus vėlyvojo baroko 
vargondirbystės pavelde“
Projekto vadovas – G. Povilionis. Finansavi-
mo šaltinis – Lietuvos mokslo taryba, Moks-

lininkų grupių projektai. Projekto trukmė – 
2015–2018. Projekto vertė – 77 179 Eur.

 _ „Sounds and the Cities“
Projekto vadovė – R. Povilionienė. Kiti 
projekto tyrėjai: tarptautiniai partneriai – 
Krokuvos muzikos akademija, Lenkija; 
Aix-Marseille universitetas, Prancūzija. 
Finansavimo šaltinis – ES programa „He-
ritage Plus“. Projekto trukmė – 2014–2016. 
Projekto vertė – 531 923 Eur.

 _ „Tarp meno ir mokslo: žaliosios techno-
logijos ir „Phytomining“ sąvoka“
Projekto vadovas – M. Gapševičius. Finan-
savimo šaltinis – Lietuvos Kultūros taryba. 
Projekto trukmė – 2015 m. Projekto vertė – 
24 183,28 Eur.

 _ „Migrating academies“
Projekto vadovas – M. Gapševičius. Finan-
savimo šaltinis – ES Education, Audiovisu-
al and Culture Executive Agency. Projekto 
trukmė – 2015–2016 m. Projekto vertė –  
260 000 Eur.

 _ „New forms of knowledge, social relati-
ons and economic value in the age of the 
Internet“
Projekto vadovas ir koordinuojančioji ins-
titucija – Kristian Bankov, New Bulgarian 
University. Kiti projekto tyrėjai: D. Martinel-
li, A. Daubarienė. Finansavimo šaltinis – ES 
Europos Komisija. Projekto trukmė – 2015 
m. Projekto vertė – 81 000 Eur (KTU dalis – 
9000 Eur).

 _ „HOWTO“
Projekto vadovas – M. Gapševičius. Finan-
savimo šaltinis – Lietuvos kultūros taryba. 
Projekto trukmė – 2014 m. Projekto vertė – 
10 278,62 Eur.
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mokslo pasiekimai

*publikacijų sąrašas pateikiamas priede (536 psl.)

Kategorija Publikacijų 
 Padalinio autorių 

indėlis 

Monografijos (kitų Lietuvos ir užsienio leidyklų) 4 3,500 

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų:

ISI Web of Science su cituojamumo rodikliu 6 1,539 

ISI Web of Science be cituojamumo rodiklio 7 7,000 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings  15 9,750 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines 
duomenų bazes  

65 56,500 

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose  68 56,050 

2 Mokslo rezultatų pristatymas tarptauti-
niu mastu pripažintose mokslinėse kon-
ferencijose ir parodose

 Edukologijos katedra 

 _ G. Čižauskas, I. Klizienė, Š. Klizas, S. Si-
pavičienė. „Strength and vertical jumping 
performance characteristics“ // Vibroengi-
neering Procedia: international conference 
Vibroengineering – 2014, Katowice (Lenki-
ja), spalio 13–15, 2014. Kaunas: JVE Inter-
national. 

 _ A. Eidimtas, P. Jucevičienė. „Factors influ-
encing school-leavers decision to enrol in 
higher education“ // Procedia social and 
behavioral sciences: 5th World conference 
on educational sciences. Amsterdam. 

 _ V. Jakštienė, B. Janiūnaitė. „Informacinių ir 
komunikacinių technologijų diegimo lygiai 
universiteto dėstytojo edukacinėje veiklo-
je“ // ALTA‘14: Advanced learning technolo-
gies = Pažangios mokymosi technologijos. 

 _ B. Janiūnaitė, V. Budreckienė. „The edu-
cational accessibility and innovative activity 
of the school principal: can we talk about 
interrelations?“ // EDULEARN14: 6th inter-

national conference on education and new 
learning technologies [elektroninis ište-
klius], Barcelona, liepos 7–9, 2014. 

 _ P. Jucevičienė, R. Jucevičius. „What does it 
mean to be smart?“ // Business and ma-
nagement 2014: the 8th international scien-
tific conference, Vilnius (Lietuva), gegužės 
15–16, 2014. Vilnius Gediminas Technical 
University, Riga Technical University, Tal-
linn University of Technology, Brno Uni-
versity of Technology, Cracow University of 
Economics. 

 _ P. Jucevičienė, V. Mozūriūnienė. „The or-
ganisation’s learning in the multinational 
company: what kind of knowledge sources 
does influence it?“ // ECKM 2014: procee-
dings of the 15th European Conference on 
Knowledge Management, Santarém (Por-
tugalija), rugsėjo 4–5, 2014.

 _ P. Jucevičienė, G. Valinevičienė. „A con-
ceptual model of organizational learning 
educational environment empowering stu-
dent individual and collective learning“ // 
INTCESS14 – International Conference on 
Education and Social Sciences, Istanbul 
(Turkija), vasario 3–5, 2014. 

1  Publikacijos
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 _ J. Vizgirdaitė, P. Jucevičienė. „Designing 
and implementing a didactic system as an 
educational empowerment of student col-
laborative learning in the university studi-
nes“ // Procedia social and behavioral sci-
ences: 5th World conference on educational 
sciences. Amsterdam. 

 Filosofijos ir psichologijos katedra

 _ 5nd Global Conference: Sorytelling (Portu-
galija, S. Keturakis).

 _ 9th Global Conference: Cybercultures (Por-
tugalija, S. Keturakis).

 _ Phenomenology and Media (Vokietija, L. Vi-
dauskytė).

 _ 26th International Congress of Individual 
Psychology (Prancūzija, M. Perminienė).

 _ 9th International Conference on Workplace 
Bullying and Harassment: Promoting Dignity 
and Justice at work (Italija, M. Perminienė).

 _ 11th International conference of the Euro-
pean Academy of Occupational Health Psy-
chology: „Looking at the past – planning for 
the future: Capitalizing on OHP multidisci-
plinarity“ (Didžioji Britanija, M. Perminienė).

 Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės ko-
munikacijos katedra

 _ M. Blonskytė. „Case study of the use of vi-
deo material in an English classroom“ // 
The role of humanities in contemporary 
society: semiotics, culture, technologies: 
1st international congress of numanities 
(ISoN2014), Kaunas, birželio 2–7, 2014.

 _ V. Celiešienė, V. Stankevičienė. „Daiktavar-
džių normų kaita Dabartinės kalbos žody-
nuose“ / The alternation of the Norms of 
the Nouns in the Modern dictionaries of 
the Lithuanian Language // International 
scientific conference XXIV SCIENTIFIC REA-
DINGS, Daugpilis, sausio 30–31, 2014. 

 _ V. Celiešienė, V. Stankevičienė. „Frazeo-
logizmai mokslo populiarinamuosiuose 
tekstuose“ / Usage of phraseological units 
in academic style popular science texts 
// International scientific conference XXIV 

SCIENTIFIC READINGS, Daugpilis, sausio 
30–31, 2014.

 _ A. Daubarienė. „The culture of secondary 
orality is online communities“ // The role 
of humanities in contemporary society: se-
miotics, culture, technologies: 1st interna-
tional congress of numanities (ISoN2014), 
Kaunas, birželio 2–7, 2014.

 _ J. Džežulskienė. „Towards the change of 
Lithuanian identity“. Tarptautinė mokslinė 
konferencija Identity and globalization: ethi-
cal implications, Klaipėdos universitetas ir 
Vertybių ir filosofijos mokslinių tyrimų cen-
tras (JAV), 2014. 

 _ D. Eigirdienė. „Человек как интеллекту-
альная личность в русских и литовских 
фразеологизмах“ // Tarptautinė mokslinė 
konferencija Vietos genijus – asmenybė ir 
kūryba kaip erdvės vaizdinys, Vilnius, gegu-
žės 8, 2014.

 _ D. Eigirdienė. „Отражение внеязыковой 
действительности в зоонимной фразео-
логии русского и литовского языков“ // 
VI Tarptautinė mokslinė konferencija Rusų 
kalba Europos ir pasaulio kultūrinėje er-
dvėje, Leuvenas (Belgija), gegužės 22–25, 
2014.

 _ J. Horbačauskienė, S. Petronienė. „The is-
sue of mission in the translation of media 
texts“ // The role of humanities in contem-
porary society: semiotics, culture, technolo-
gies: 1st international congress of numani-
ties (ISoN2014), Kaunas, birželio 2–7, 2014.

 _ J. Horbačauskienė, S. Petronienė. „Fos-
tering Liberal Education Through Forei-
gn Language Studies in a Technological 
University: Case Study“. 6th International 
Conference on Education and New Lear-
ning Technologies, International Academy 
of Technology, Education and Development 
(IATED), Barselona (Ispanija), 2014.

 _ J. Horbačauskienė, S. Petronienė. „Langu-
age Studies Impact on Personal Develop-
ment of Students Majoring in Technological 
Sciences: Case Study“. 4th International 
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Conference on Foreign Language Teaching 
and Applied Linguistics, International Burch 
University, Sarajevo, Bosnia and Herzego-
vina, gegužės 9–10, 2014.

 _ J. Horbačauskienė, D. Gudaitytė. „Studen-
tų ir dėstytojų požiūris į bendrųjų gebėjimų 
ugdymą specializuoto universiteto studijo-
se“ // 15-oji respublikinė mokslinė konfe-
rencija Kalbų studijos aukštojoje mokyklo-
je, LSMU, spalio 7, 2014.

 _ J. Jonušas. „Pastoviųjų veiksmažodinių 
žodžių junginių vartosenos ir vertimo klau-
simai“. LEU ir Vroclavo universiteto VI tarp-
tautinė mokslinė konferencija Lingvistiniai, 
didaktiniai ir sociokultūriniai kalbos funkci-
onavimo aspektai, balandžio 24–25, 2014.

 _ S. Juzelėnienė. GABALL Project: Serio-
usGgames Based Language Learning // 
ECGBL 2014: 8th European conference on 
games based learning, Berlin, spalio 9–10, 
2014. 

 _ R. Kasperavičienė, J. Motiejūnienė. „On La-
tin Terms in EU Documents“. Tarptautinis 
kongresas 1st International Congress of 
Numanities ICoN, Kauno technologijos uni-
versitetas, 2014-06-02–07.

 _ R. Kasperavičienė. „Towards British or 
American English: Translation from Lithu-
anian To English across Genres“. Tarptau-
tinė konferencija Sixth Brno Conference On 
Linguistics Studies In English 2014, Brno, 
Masaryk universitetas, 2014-09-11–12.

 _ L. Kravcova. „Названия лиц, принадле-
жащих к потустороннему миру или име-
ющих с ним связь, как фрагмент картины 
мира носителя русского языка“ // Czło-
wiek, świadomość, komunikacja, internet, 
22–25 maja, 2014, Leuven, Belgium = 6th 
international conference The Russian lan-
guage in the linguistic and cultural space of 
Europe and the world.

 _ L. Kravcova. „Отражение коммунисти-
ческих и либерально-демократических 
идей в зеркале существительных со зна-

чением лица“ // Žmogus kalbos erdvėje, 
gegužės 15–16, 2014. Vilniaus universiteto 
Kauno humanitarinis fakultetas.

 _ L. Kravcova. „Cуществительные называ-
ющие служителей культа, как фрагмент 
картины мира“. VI tarptautinė konferenci-
ja // Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultū-
riniai kalbos funkcionavimo aspektai. Lie-
tuvos edukologijos universiteto Filologijos 
fakultetas ir Vroclavo universiteto Filologi-
jos fakultetas, Vilnius (Lietuva), balandžio 
24–25, 2014. 

 _ A. Leonavičienė. „Stratégies de la traduc-
tion des diminutifs lituaniens en français“. 
International Conference on Translation and 
Interpreting Discussing Translation: Art, 
Mediation or Professionalization? Commu-
nication présentée à l’Université de Mur-
cia (University of Murcia, Spain), rugsėjo  
10–12, 2014. 

 _ A. Leonavičienė, J. Valeikaitė. Prancū-
zų kosmetikos produktų etikečių vertimo 
į lietuvių kalbą strategijos. Tarptautinė 
mokslinė konferencija General Linguisti-
cs: Language System and Language Use. 
Pranešimas skaitytas Latvijos universitete 
Rygoje, 2014-03-20–21.

 _ A. Leonavičienė. Kristijono Donelaičio 
„Metų“ ištraukos vertimas į prancūzų kal-
bą teksto visumos požiūriu. International 
Book Science Conference „Book Culture of 
the Life-Time of Kristijonas Donelaitis in 
the Multicultural Society of Prussia“. Prane-
šimas skaitytas Lietuvos mokslų akademi-
joje (Lithuanian Academy of Sciences, Vil-
nius (Lithuania)), 2014 m. rugsėjo 25–26 d. 

 _ V. Liubinienė. „Reinventing one’s Identity 
and Simulacra of Private Life in Cyberspa-
ce“ // 9-toji pasaulinė konferencija Cyber-
cultures, Lisabona (Portugalija), 2014 m. 
gegužės mėn. 

 _ V. Liubinienė. „The Genre is the Message, or 
about Genres of New Media Narratives“ // 
6-oji pasaulinė konferencija Storytelling, Li-
sabona (Portugalija), 2014 m. gegužės mėn.
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 _ V. Liubinienė. „Reconstructing Self-Identity: 
Local, Global and Technological Drives“ // I 
tarptautinis kongresas (ICoN2014) The Role 
of Humanities in Contemporary Society: 
Semiotics, Culture, Technologies, Kaunas, 
KTU, 2014 m. birželio mėn. 

 _ J. Maksvytytė. „Zur Neutralisierung bei der 
Wiedergabe der deutschen Realienbezeich-
nungen ins Litauische“. XXIV Scientific Re-
adings, Faculty of Humanities Daugavpils 
University, Latvia, 2014 m. sausio 30–31 d.

 _ J. Maksvytytė. „Zu Besonderheiten bei der 
Wiedergabe der deutschen Realienbezeich-
nungen ins Litauische“. International Sci-
entific Conference „Modern Language and 
Modernity in Language“ to commemorate 
the 141 st anniversary of academic Janis 
Endzelins, Latviešu Valodas Instituts, Riga, 
(Latvija), 2014 m. vasario 20–21 d.

 _ J. Maksvytytė. „Vokiečių kultūros objektų 
pavadinimų perteikimo lietuvių kalba ypa-
tybės“. Tarptautinė mokslinė konferencija 
Tarp eilučių: lingvistikos, literatūrologijos, 
medijų erdvė: TELL ME 2014, VU Kauno hu-
manitarinis fakultetas (reg. nr. 29), 2014 m. 
balandžio 3d.

 _ A. Meškauskienė. „Theoretical and Practical 
Aspects of Different Testing and Vocabulary 
Types“ // VII tarptautinė Lietuvos kalbų pe-
dagogų asociacijos konferencija Kalbų mo-
kymo ir mokymosi modernizavimas Euro-
poje: įvairovė, kokybė, reikšmė mobilumui 
ir darbui, Vilnius, 2014-06-9–10.

 _ D. Maumevičienė. „Communication of Cul-
tures by Means of Localisation“. 1rst Inter-
national Congress of Humanities: The role 
of Humanities in Contemporary Society; 
Semiotics, Culture, Technologies, 2014-06-
02–07, Kaunas.

 _ D. Maumevičienė. „Lithuanisation of Soft-
ware Metaphors“. International Scientific 
Conference „Modern Language and Moder-
nity“, Latvijos kalbos institutas ir Latvijos 
universitetas, 2014-02-20–21.

 _ A. Poškienė. „An internet meme as an ele-
ment of intercultural communication“ // 
INTED 2014 [elektroninis išteklius]: 8th In-
ternational Technology, Education and De-
velopment Conference, Valencia (Ispanija), 
kovo 10–12, 2014. 

 _ A. Rudžionis. ICEM 2014 konferencija. The 
migration flow of teachers at tertiary level 
with a focus in economic factors // ICEM 
2014 konferencija, Riga (Latvija), balandžio 
23–25, 2014. 

 _ A. Rudžionis. „Spain in the Lithuanian Mar-
ket. The European trade expectations“ // 
4th Internation scientific conference „Whi-
ther Our Economies“, Mykolas Romeris 
University (Lietuva), lapkričio 12–13, 2014, 

 _ V. Šestakova. „Variants causing dichotomy 
in translation the terminology of economi-
cs“ // International Congress of Numani-
ties, Kaunas, birželio 2–7, 2014.

 _ V. Šestakova. „Theoretical and Practical As-
pects of Different Testing and Vocabulary 
Types“ // 8-oji Lietuvos kalbų pedagogų 
asociacijos tarptautinė konferencija, Vil-
nius, 2014 m. birželio 9–10 d. 

 _ D. Švenčionienė. „Variants causing dichoto-
my in translation“ // The role of humanities 
in contemporary society: semiotics, culture, 
technologies: 1st international congress of 
numanities (ISoN2014), Kaunas, June 2–7, 
2014: program and abstracts / Internation 
p. 111.

 _ D. Švenčionienė. „The contrastive analysis 
of the structural type of the grammatical 
predicate with the verbal component“ // 
International scientific conference XXIV 
SCIENTIFIC READINGS, Daugpilis, sausio 
30–31, 2014. 

 _ T. Vėžytė, E. Jaleniauskienė, R. Petrylaitė. 
„Online Tools for the English Classroom“ // 
Metodinė-praktinė konferencija Iššūkiai 
ir kompetencijos mokant(is) anglų kalbos 
(Challenges and Competences in Teaching 
and Learning English), Šiaulių Juliaus Jano-
nio gimnazija, Šiauliai, 2014 m. vasario 18 d.
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 Audiovizualinių menų katedra 

 _ R. Ambrazevičius. Tarptautinė konferenci-
ja „Contemporary Research in Phonetics 
and Phonology: Methods, Aspects and Pro-
blems“, Ryga (Latvija), 2014 m. vasario 6 d. 
Skaitytas žodinis pranešimas „Vocalization 
of End Consonants: Effect of Spoken Dialect 
on Singing Dialect“.

 _ R. Ambrazevičius. Jungtinė tarptautinė 
konferencija „ICMPC13- APSCOM5 - 13th 
International Conference on Music Percep-
tion and Cognition and the 5st Conference 
for the Asian-Pacific Society for Cognitive 
Sciences of Music“, Seulas (Pietų Korėja), 
2014 m. rugpjūčio 8 d. Skaitytas žodinis 
pranešimas „Singing Indoors and Singing 
Outdoors: Formant Tuning“.

 _ R. Budrys ir I. Višnevska. Tarptautinė kon-
ferencija „Menas istorijoje, istorija mene“, 
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vil-
nius (Lietuva), 2014 m. balandžio 10–11 
d. Skaitytas žodinis pranešimas „Lietuvių 
tradicinio dainavimo dermės. Praeitis ir nū-
diena“.

 _ D. Kučinskas. Tarptautinė konferencija 
„Menas istorijoje, istorija mene“, Lietuvos 
muzikos ir teatro akademija, Vilnius (Lie-
tuva), 2014 m. balandžio 10–11 d. Skaitytas 
žodinis pranešimas „Lietuviškos muzikos 
istorija perfortuoto popieriaus ritinėliuose 
(lietuviška muzika pianolai)“.

 _ D. Kučinskas. Tarptautinė konferencija 
„Čiurlionis ir pasaulis“, Druskininkai (Lietu-
va), 2014 m. liepos 28–29 d. Skaitytas žodi-
nis pranešimas „Čiurlionis ir šiaurės šalių 
muzikai“.

 _ D. Martinelli. Metinis 39-asis Amerikos se-
miotikų draugijos susirinkimas. Skaitytas 
žodinis pranešimas „Digital Technologies 
as Relations“, Seattle, WA (JAV), 2014 m. 
spalio 3 d.

 _ Y. Nunokawa. Dvyliktoji respublikinė esteti-
kos ir meno filosofijos konferencija „Meno 
psichologijos sąlyčiai su estetika ir meno 

filosofija“, Vilnius, 2014 m. kovo 22 d., Lie-
tuvos Kultūros tyrimų institutas. Skaitytas 
žodinis pranešimas „The Reception of Ja-
ponisme from the Late 19th to Early 20th 
Century Europe and its Aesthetic Influence 
on the Art of M. K. Čiurlionis“.

 _ Y. Nunokawa. Tarptautinė konferencija 
„Menas istorijoje, istorija mene“, Vilnius, 
2014 m. balandžio 10 d., Lietuvos muzikos 
ir teatro akademija. Skaitytas žodinis pra-
nešimas „The theme of death in Čiurlionis’ 
art and music“.

 _ Y. Nunokawa. The 5th International Musi-
cological Student Conference-Competition, 
Tbilisi (Georgia), 2014 m. balandžio 25 d.. 
Skaitytas žodinis pranešimas „M. K. Čiur-
lionis and his Contemporaries. Interrelati-
ons between Arts and its Influence to an 
Artistic Creative Process“.

 _ Y. Nunokawa. The 1st International Con-
gress on Numanities (ICoN), Kaunas, 2014 
m. birželio 2–7 d. Skaitytas žodinis praneši-
mas „The theme of the sea in the works of 
Čiurlionis and Rimsky-Korsakov“.

 _ Y. Nunokawa. Respublikinė estetikos ir 
meno filosofijos konferencija „Čiurlionio 
fenomenas: naujų interpretacijų galimy-
bės“, Vilnius, 2014 m. birželio 14 d., Lietu-
vos kultūros tyrimų institutas. Skaitytas žo-
dinis pranešimas „M. K. Čiurlionis and his 
Symphonic poem „Dies Irae“: Interrelations 
between arts on the theme of death and its 
influence on his artistic creative process“.

 _ Y. Nunokawa. Tarptautinė konferencija 
„Čiurlionis ir pasaulis“, Druskininkai, 2014 
m. liepos 28–29 d. Skaitytas žodinis prane-
šimas „The concept of the sea in the works 
of M. K. Čiurlionis and Rimsky-Korsakov 
and its influence on Čiurlionis’ unfinished 
opera „Jūratė“.

 _ Y. Nunokawa. Tarptautinė tarpdalykinė 
mokslo konferencija „Christian World and 
East Asian Traditions: Symbols, Concepts, 
Practices“, Kaunas, 2014 m. rugsėjo 18 d. 
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Skaitytas žodinis pranešimas „The Influen-
ce of Japanese woodblock prints ukiyo-e 
on Čiurlionis’ paintings“.

 _ U. Varankaitė. The 1st International Con-
gress on Numanities (ICoN), Kaunas, 2014 
m. birželio 2–7 d. Skaitytas žodinis praneši-
mas „Title Influence on Musical Meaning - A 
socio-psychological experiment“. 

 _ E. Gelažiūtė. The 1st International Congress 
on Numanities (ICoN), Kaunas, 2014 m. bir-
želio 2–7 d. Skaitytas žodinis pranešimas 
„In search of a Pure Voice: Authentic Folk 
Songs as a Physical and Mental Praxis“.

 _ M. Bisigirskytė. The 1st International Con-
gress on Numanities (ICoN), Kaunas, 2014 
m., birželio 2–7 d. Skaitytas žodinis pra-
nešimas „It’s a kind of Queen-esque: The 
influence of Queen on popular music“.

 Viešosios politikos ir administravimo 
institutas

 _ Stendinis pranešimas „Kriminalizuotas so-
cialinis protestas ir jo koreliatai: jaunuolių 
apklausos duomenys“. Antroji tarpdiscipli-
ninė socialinio protesto konferencija. Ken-
to universitetas, 2014 m. kovo 28–29 d. // 
2nd Interdisciplinary Conference on Social 
Protest. Presenting a research poster titled: 
„The Correlates of Criminalizing Social Pro-
test: Young People Survey‘s Data“. Univer-
sity of Kent 28–29th March 2014. 

 _ Doc. dr. R. Brazienė 2014 m. spalio mėn. da-
lyvavo tarptautinio ekspertų tinklo „Leave 
Policies&Research“ seminare ir skaitė ple-
narinį pranešimą tema „Comparing Leave 
Policies across the Baltic States“. 

 _ Doc. dr. R. Brazienė 2014 m. rugsėjo mėn. 
3–6 d. dalyvavo tarptautinio ekspertų tinklo 
seminare (22 nd Annual Workshop Transi-
tions In Youth (TiY) ir skaitė pranešimą „Yo-
uth not in Education, Employment or Trai-
ning in Lithuania: Subjective Evaluation of 
Experiences and Possibilities in the Labour 
Market“. 

 _ Doc. dr. R. Brazienė 2014 m. kovo 26–29 d. 
dalyvavo tarptautiniame seminare „Expan-
sion of Higher Education – New Students, 
more Problems?“ Konstanco universitete 
Vokietijoje ir skaitė pranešimą „Expansion 
of Higher Education in Lithuania: Challen-
ges and Opportunities“. 

 _ Doc. dr. R. Brazienė ir dokt. U. Žalkauskaitė 
2014 m. lapkričio 26 d. dalyvavo tarptauti-
nėje konferencijos „Jaunimas globalioje 
visuomenėje: pokyčiai ir iššūkiai“ ir skaitė 
pranešimą ,,Sėkmingo įsitraukimo į darbo 
rinką kliūtys Lietuvoje: sensorinę negalią 
turinčio jaunimo patirtys“. 

 _ Doc. dr. E. Butkevičienė 2014 m. balandžio 
3–4 d. dalyvavo 11-ajame tarptautiniame 
kolokviume (Internationalen NPO-Col-
loquium) „Ressourcenmobilisierung durch 
Nonprofit-Organisationen“ (Lincas, Austri-
ja). Skaitytas plenarinis pranešimas (key-
note) „Social Enterprises and Social Inno-
vations: Challenges and Opportunities in 
Lithuania“.

 _ Doc. dr. E. Butkevičienė. 2014 m. balandžio 
16 d. dalyvavo tarptautinėje konferencijoje 
„Advanced Learning Technologies“ ALTA’ 
2014 (Kaunas, Lietuva). Skaitytas plenari-
nis pranešimas (keynote) „Social Innovati-
ons in education“.

 _ Doc. dr. E. Butkevičienė. 2014 m. birželio 
13–17 d. IIAS (Tarptautinio administravimo 
mokslų instituto) tarptautinis kongresas 
„Permąstant viešojo administravimo at-
sakomybę ir atskaitomybę globalizacijos, 
decentralizacijos ir privatizacijos laikmety-
je“ (Ifrane (Meknes), Marokas). Pranešimas 
„Virtual interaction between government 
and citizens as an opportunity to improve 
accountability“.

 _ Doc. dr. E. Butkevičienė. 2014 m. birželio 
12–18 d. dalyvavo tarptautinėje konferen-
cijoje „The Dynamics of Virtual Work: the 
Transformation of Labour in a Digital Glo-
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bal Economy“ (Hatfield, Jungtinė Karalys-
tė). Pranešimas „Changing patterns of in-
dividual working behaviours and attitudes 
towards virtual work in Lithuania“.

 _ R. Dapkus. IEDRC konferencijų pirminin-
kas ir pranešėjas (keynote) (birželio 22–23, 
2014, Maskva, Rusija):

 _ 2nd International Conference on Sociali-
ty Culture and Humanities (ICSCH 2014); 

 _ 3rd International Conference on Psycho-
logical Sciences and Behaviors (ICPSB 
2014); 

 _ 3rd International Conference on Innova-
tion, Trade and Economics (ICITE 2014).

 _ R. Dapkus, D. Štreimikienė. „The Use of EU 
Structural Funds for Sustainable Develop-
ment in Lithuania“, International Journal of 
Social Science and Humanity (IJSSH), vol. 4, 
no. 2, p. 108–112, 2014. ISSN: 2010-3646. 
DOI: 10.7763/IJSSH.2014.V4.328.

 _ J. Bruneckienė, J. Sinkienė. „Critical ana-
lysis of approaches to smart economy“ // 
Business and management 2014: the 8th 
international scientific conference, 2014, 
gegužės 15–16, Vilnius.

 _ J. Sinkienė, K. Grumadaitė, L. Liugailai-
tė-Radzvickienė. „Diversity of theoretical 
approaches to the concept of smart city“ // 
Business and management 2014: the 8th 
international scientific conference, 2014, 
gegužės 15–16, Vilnius.

 _ I. Luobikienė; J. Sinkienė. „Tarpdalykinis jau-
nųjų tyrėjų kalbėjimasis tęsiasi“ // Tarpdis-
ciplininis diskursas socialiniuose moksluose 
– 4: socialinių mokslų doktorantų ir jaunųjų 
mokslininkų konferencijos straipsnių rinki-
nys, 2014 m. lapkričio 7 d. / Kauno technolo-
gijos universito SHMMF Viešosios politikos 
ir administravimo institutas. Kaunas.

 _ R. Petrauskienė. Dalyvauta su pranešimu 
11-oje tarptautinėje mokslinėje konferenci-
joje „HUMAN POTENTIAL DEVELOPMENT. 
An innovative trends and conclusions for 
XXI century“ (2014, birželio 25–26, Slups-
kas, Lenkija).

 _ „Youth not in Education, Employment or 
Training in Lithuania: Subjective Evaluation 
of Experiences and Possibilities in the La-
bour Market“ (R. Brazienė, A. Dorelaitienė, 
U. Žalkauskaitė). 22 nd Annual Workshop 
„European Research Network on Transiti-
ons In Youth“, Barselona, Universitat Pom-
peu Fabra, 2014, rugsėjo 3–6.

 _ „Sėkmingo įsitraukimo į darbo rinką kliūtys 
Lietuvoje: sensorinę negalią turinčio jauni-
mo patirtys“ (U. Žalkauskaitė, R. Brazienė, 
2014). Tarptautinė mokslinė-praktinė kon-
ferencija „Jaunimas globalioje visuome-
nėje: pokyčiai iš iššūkiai“, Kaunas, Vytauto 
Didžiojo universitetas, 2014, lapkričio 26 d. 

 _ V. Jankauskaitė. „When the State Takes 
Over the Interest Groups: A Case of Lithu-
anian Political Parties Funding“, ECPR Gra-
duate Student Conference, Insbrukas, Aus-
trija, 2014, liepos 3–5.

 _ V. Mickevičius, T. Krilavičius ir V. Morke-
vičius. „Analysing Voting Behaviour of the 
Lithuanian Parliament Using Cluster Analy-
sis and Multidimensional Scaling: Technical 
Aspects“ // Proceedings of the 9th Interna-
tional Conference on Electrical and Control 
Technologies. Kaunas.

 _ 2014 m. balandžio 11 d. – Lietuvos mokslo 
tarybos finansuojamo (sutarties Nr. MIP-
022/2012) Mokslininkų grupių projekto 
„Europos socialinis tyrimas: šiuolaikinės 
Lietuvos visuomenės nuostatos, vertybės 
ir elgsena (ESS-LT)“ seminaras-diskusija 
„Europos socialinis tyrimas Lietuvoje“. Pra-
nešimas „ESS duomenų ištekliai: prieiga ir 
analizės galimybės“.

 _ 2014 m. balandžio 24 d. – tarpuniversiteti-
nė konferencija „Informacinė visuomenė ir 
universitetinės studijos“ (IVUS 2014), sek-
cija „Duomenų analizė ir gavyba“, praneši-
mas tema (bendraautoriai dr. T. Krilavičius 
ir V. Mickevičius): „LR Seimo narių elgse-
nos tyrimas, naudojant klasterinę analizė ir 
daugiamačių skalių metodą“.
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 _ V. Simonaitytė, 24th ECPR doktorantų vasa-
ros mokykla „Political Parties in New De-
mocracies“. Pranešimas „Political Parties 
and the Personalities of Their Leaders: The 
Analysis of the Lithuanian Case“, Leuphano 
universitetas, Luneburgas, 2014, rugsėjo 
7–13 d.

 _ V. Simonaitytė. ECPR Graduate Student 
Conference. Pranešimas „When the State 
Takes Over the Interest Groups: A Case of 
Lithuanian Political Parties Funding“, ECPR, 
Innsbrukas, 2014, liepos 3–5 d.

 _ V. Simonaitytė. Tarptautinė mokslinė kon-
ferencija „Constructing „Europe“ and Spre-
ad of European Values“, Vytauto Didžiojo 
universitetas, Kaunas, Lietuva. Pranešimas 
„Leaders of Lithuanian Political Parties: 
Berlusconization as a European Way of 
Personalized Leadership?“, 2014, gegužės 
8–9 d.

 _ E. Vaidelytė, E. Butkevičienė. 2014 m. birže-
lio 8–13 d. IIAS tarptautinis kongresas „Re-
thinking Responsibility and Accountability 
of Public Administration in Times of Globa-
lisation, Decentralization and Privatization“, 
Ifrane, Marokas. Pranešimas „How much 
governance is responsible in Lithuania: co-
operation, competition or ignorance?“

 _ G. Žilinskas. „Development of e-govern-
ment in the eastern border of the European 
Union“ // SGEM conference on political sci-
ences, law, finance, economics & tourism, 
1–10 September, Albena, Bulgaria: confe-
rence proceedings, Vol. 1, Sofia. 

 _ J. Kapočiūtė-Dzikienė, L. Šarkutė, A. Utka. 
6-toji tarptautinė konferencija „Human lan-
guage technologies - the Baltic perspecti-
ve“, Kaunas, rugsėjo 26–27 d. Pranešimas 
„Automatic author profiling of Lithuanian 
parliamentary speeches: exploring the 
Influence of features and dataset sizes“.

 _ J. Kapočiūtė-Dzikienė, A. Utka, L. Šarkutė. 
17-toji tarptautinė konferencija „Text, spe-
ech and dialogue“, Brno, Čekijos Respubli-

ka, rugsėjo 8–12 d. Pranešimas „Feature 
exploration for authorship attribution of Li-
thuanian parliamentary speeches“.

 Europos institutas
 _ R. Daugėlienė. 2015-01-8–10. 15th EBES 

Conference – Lisbon, Portugal; ISCTE-IUL 
Instituto Universitaio de Lisboa. Skaitytas 
pranešimas „Actions for the Enhancement 
of European Union’s Economy Stability: the 
Standpoint Inspired by the Later Economic 
Recession“.

 _ J. Greblikaitė. 2015-01-8–10. 15th EBES 
Conference – Lisbon, Portugal; ISCTE-IUL 
Instituto Universitaio de Lisboa.

 _ R. Daugėlienė. 12th International Scienti-
fic Conference „Political and Economical 
Challenges provocative Strategic Choices 
Towards Europe of Knowledge“. Skaitytas 
pranešimas „Pattern of the Intra-EU Finan-
cial Flows“. 2014-04-25.

 _ R. Daugėlienė. 2014-05-8–10. Internatio-
nal Scientific Conference „New Challenges 
of Economic and Business Development – 
2014“. Skaitytas pranešimas „The Nature 
of Trade Relations between Lithuania and 
Russia: Investigation on Application of Tra-
de Barriers in the Period between 2007 – 
2012“. Programos ir organizacinio komiteto 
narė; sekcijų moderatorė. Ryga, Latvijos 
universitetas.

 _ L. Žitkus. 12th International Scientific Con-
ference „Political and Economical Challen-
ges provocative Strategic Choices Towards 
Europe of Knowledge“. Pranešimas „Trade 
Relations between Lithuania and Russia in 
the Context of Integration Processes“.

 _ J. Barynienė, Ž. Paužaitė. Tarptautinė 
mokslinė konferencija „Global Economy 
and Governance GEG2014“, Nacionalinis  
politikos studijų ir viešojo administravimo 
universitetas (Bukareštas, Rumunija; 2014-
09-10–12). Pristatytas pranešimas ir pri-
statytas spaudai straipsnis „Participation of 
Lithuanian Innovative SME’s in the Europe-
an Union Single Market: Political and Legal 
Aspects“.
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 _ J. Barynienė, Ž. Paužaitė. 12-oji tarptau-
tinė mokslinė konferencija „Political And 
Economic Challenges Stimulating Strategic 
Choices Towards Europe Of Knowledge“, 
Kauno technologijos universiteto Europos 
institutas (Kaunas, Lietuva, 2014-04-25). 
Pristatyta spranešimas ir pristatytas spau-
dai straipnis „Legal Regulations of Free 
Movement of Workers in the European 
Union as a Boost to Business Development 
and Employment: Case Study of EURES Ne-
twork Activities in Lithuania“.

 _ J. Barynienė, K. Kriščiūnas. 2014-04-25. 
Tarptautinė mokslinė konferencija „Politi-
cal and Economic Challenges Stimulating 
Choices towards Europe of Knowledge“ 
(Kaunas, Lietuva). Perskaitytas praneši-
mas „Aquired and Required Competences: 
How to Reduce the Gap?“

 Semiotikos institutas

 _ D. Martinelli. 39th Annual Meeting of Se-
miotic Society of America „Paradoxes of 
Life“, Seatle, Washington, USA, spalio 1–5, 
2014. Pranešimai: „Digital Technologies as 
Relations“, „The Paradox of Humanities and 
Technology: Building a Paradigm for Nu-
manities“ (keynote).

 _ D. Martinelli. International Conference „Mu-
sicology Today: Academic Tradition Facing 
New Intellectual and Social Challenges“. 
Saint-Petersburg State University, Facul-
ty of Arts and Sciences, Saint-Petersburg, 
Russia, 2014, gruodžio 5–6. Pranešimas 
„On the Complex Relation between Music 
and Technologies“.

 _ D. Martinelli. 12th World congress of Se-
miotics „New Semiotics. Between Traditi-
on and Innovation“, Sofia, Bulgaria, 2014, 
rugsėjo 16–20. Organizatoriai: Internatio-
nal Association for Semiotic Studies, New 
Bulgarian University, Southeast European 
Center for Semiotic Studies. Pranešimai: 
„Semiotics of Cultural Heritages“; „The Li-
thuanian Singing Revolution as Cultural He-
ritage and Source of Soft Power“.

3  Fakulteto rengti moksliniai seminarai ir 
konferencijos

 _ 2014 m. balandžio 25 d. Europos institutas 
organizavo 12-ąją tarptautinę mokslinę 
konferenciją „Political And Economic Chal-
lenges Stimulating Strategic Choices To-
wards Europe Of Knowledge“.

 _ 2014 m. gegužės 9 d. vyko XII studentų 
mokslinė konferencija „SOCIALINIAI IR HU-
MANITARINIAI MOKSLAI – 2014: IŠŠŪKIAI 
GLOBALIZACIJOS KONTEKSTE“. 

 _ 2014 m. birželio 2–7 d. Semiotikos institu-
tas organizavo tarptautinę konferenciją 1st 
International Congress of Numanities (ICoN 
2014) „The Role of Humanities in Contem-
porary Society: Semiotics, Culture, Techno-
logies“. 

 _ 2014 m. birželio 19 d. Viešosios politikos 
ir administravimo institutas kartu su Ru-
munijos NUSPA (NATIONAL UNIVERSI-
TY OF POLITICAL STUDIES AND PUBLIC 
ADMINISTRATION) organizavo tarptautinę 
konferenciją „1st International Conference 
on Comparative Public Administration and 
Management – Good Governance and Re-
gulatory Quality in the 21st Century“. 

 _ 2014 m. rugsėjo 15 d. KTU Viešosios poli-
tikos ir administravimo institute vyko me-
todologinis seminaras „Įvadas į tarpkultū-
rinių tyrimų duomenų analizę“, kurio metu 
buvo pristatoma Europos socialinio tyrimo 
duomenų analizė su atvirojo kodo statisti-
nės analizės aplinka R. Metodologinį semi-
narą vedė Anthony Damico. 

 _ 2014 m. spalio 2 d. vyko tarpdisciplininių 
praktikų simpoziumas „HOWTO Things“.

 _ 2014 m. spalio 24 d. Viešosios politikos ir 
administravimo institutas surengė tarptau-
tinį metodologinį seminarą „EVIDENCE-BA-
SED PUBLIC GOVERNANCE?“, kuriame 
pranešimus skaitė viešojo administravimo 
mokslininkas, profesorius iš Nyderlandų 
Radboud universiteto, Tarptautinės admi-
nistravimo mokyklų ir institutų asociacijos 
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(IASIA) prezidentas dr. Michiel de Vries, 
VPAI vyriausiasis mokslo darbuotojas, Eu-
ropos socialinio tyrimo Nacionalinis koordi-
natorius Lietuvoje dr. V. Morkevičius ir LR 
Vyriausybės kanceliarijos Strateginio pla-
navimo ir stebėsenos skyriaus patarėja D. 
Žaromskytė-Rastenė.

 _ 2014 m. lapkričio 7 d. KTU VPAI organiza-
vo socialinių mokslų doktorantų ir jaunųjų 
mokslininkų konferenciją „Tarpdisciplininis 
diskursas socialiniuose moksluose – 4“.

4  Mokslinės ir meninės veiklos rezultatų 
sklaida visuomenei 

 Edukologijos katedra

 _ V. Stanišauskienė (2014). Karjeros kelio 
pasirinkimo principai. Interviu laikraščiui 
„Atgimimas“.

 _ V. Stanišauskienė (2014). Straipsnis „Karje-
ros inkarai“ žurnale „Aš ir psichologija“.

 _ L. Abromaitienė (2014). Straipsnis „Pedago-
gų perdegimas: ką gali padaryti mokytojai 
ir mokyklos, neprašydami valstybės para-
mos“ interneto dienraštyje „Bernardinai.lt“

 Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės ko-
munikacijos katedra

 _ J. Džežulskienė. Viešoji edukacinė paskaita 
„Tarpkultūrinės komunikacijos stereotipai“, 
skaityta Latvijos universitete per kultūri-
nius edukacinius renginius „Lietuvos dienų“ 
proga, Latvija, 2014-03-31–2014-04-06.  

 _ R. Kasperavičienė. Ekspertai: užsienio kal-
bų moka visi, o gerų vertėjų nuolat trūksta: 
www.15min.lt. 2014 gegužės 22 d.

 _ A. Leonavičienė. Suprasti ir prisijaukin-
ti kultūrines teksto reikšmes // Kultūros 
barai. Vilnius: VšĮ „Kultūros barų“ leidy-
kla. ISSN 0134-3106. 2014, nr. 4, p. 35–38: 
https://drive.google.com/viewerng/vie-
wer?url=http://www.kulturosbarai.lt/uplo-
ads/news/id72/KB_2014_4_WEB.pdf 

 _ A. Leonavičienė. Patricko Modiano klajo-
nės Paryžiaus ir žmogaus labirintais (švie-
tėjiškas straipsnis visuomenei) // Patrick 

Modiano. Povestuvinė kelionė (iš prancūzų 
kalbos vertė A. Leonavičienė). Iš užmarš-
ties gelmių. Vilnius: Alma littera. ISBN: 
9786090116753. 2014, p. 210–214.

 _ J. Motiejūnienė. Greimas arti ir toli = Grei-
mas close and far // Karolis Rimtautas 
Kašponis (į anglų kalbą vertė J. Motiejūnie-
nė). Kaunas: Naujasis lankas, 2014. 120 p.

 _ S. Petronienė. Būtina sąlyga, kad rastu-
mėte gerą darbą“ // Delfi.lt, 2014 m. va-
sario 15 d: http://myep.delfi.lt/dirbk-es/
butina-salyga-kad-rastumete-gera-darba.
d?id=63856140

 _ S. Petronienė. Anglų kalba – jau nebe už-
sienio kalba? // Kauno diena, 2014-07-22: 
http://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/
salies-pulsas/anglu-kalba-jau-nebe-uz-
sienio-kalba-640438#.VJleOF4gA

 _ A. Poškienė. Viešoji paskaita „Auditorijos 
valdymas“, kurią organizavo BEST Kaunas, 
2014-03-23.

 _ A. Poškienė. Viešoji paskaita „Viešas kalbė-
jimas“, skaityta pradžios mentorių moky-
muose, organizatorius KTU SA, 2014-08-28.

 _ A. Poškienė. Viešoji paskaita „Kaip daryti 
įtaką auditorijai“, organizatorius KTU SA, 
2014-11-28. 

 _ M. Sabaliauskienė. Paskaitos mokslei-
viams: Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija 
(2014-11-28), Garliavos Lukšo gimnazija 
(2014-11-20), Kauno Maironio gimnazija 
(2015-01-22). 

 _ A. Steponavičiūtė. C. Moedas: mokame eu-
rus paversti žiniomis, bet žinių eurais – ne. 
Kauno diena, 2014-11-17.

 _ A. Steponavičiūtė. Škotų poetas: gera vaiz-
duotė būtina ir mokslininkui, ir rašytojui. 
Kauno diena, 2014-10-30.

 _ A. Steponavičiūtė. F. Rasmussenas: laisvė – 
ne duotybė, o įsipareigojimas. Kauno diena, 
2014-06-02.

 _ A. Steponavičiūtė. J. K. Kazickaitė-Altman: 
žvaigždžių gyvenimas man neįdomus. Kau-
no diena, 2014-05-26.
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 _ A. Steponavičiūtė. Mokslininko misija: pa-
dėti svarbiau, nei tik užsidirbti. Kauno die-
na, 2014-05-14.

 _ A. Steponavičiūtė. Kaune įsikūręs italas: čia 
patyriau mažesnį šoką nei Suomijoje. Kau-
no diena, 2014-04-10.

 _ A. Steponavičiūtė. Apie rašymą: kai plunks-
na kutena sielą. Aš ir psichologija, 2014, 
kovas, Nr. 3 (57).

 _ A. Steponavičiūtė. KTU „Santakos“ slėnis – 
tiltas tarp mokslo ir verslo. Mokslas ir tech-
nika, 2014, Nr. 11/12.

 _ A. Steponavičiūtė. KTU „Santakos“ slėnis – 
žingsnis inovacijų ekonomikos link. Verslo 
klasė, 2014, lapkritis, Nr. 11 (141).

 _ A. Steponavičiūtė.Vokiečių biologas: Lietu-
voje yra tai, kas gelbės nuo potvynių ir per-
kaitimo: grynas.delfi.lt, 2014-12-9.

 _ A. Steponavičiūtė. Mokslininkai: gyventojai 
žaliąsias atliekas tvarko geriau, nei įmo-
nės: grynas.delfi.lt, 2014-01-16.

 _ A. Steponavičiūtė. Prancūzų semiotikas: 
skaitmeninio amžiaus realybė – informaci-
ja prieinama tik trečdaliui pasaulio. Bernar-
dinai.lt, 2014-07-10.

 Audiovizualinių menų katedra

 _ L. Adomaitis 

 _ Interviu ir komentarai įvairiose Lietuvos 
radijo ir televizijos laidose – apie 20 kar-
tų per 2014 m.

 _ Autorinė sekmadieninė LRyto TV laida 
„Muzikinis vidudienis“ – apie 15 kartų 
per 2014 m.

 _ A. Jasenka

 _ Dienraštis „Lietuvos rytas“, 2014-01-23. 

 _ http://www.lrytas.lt/pramogos/muzi-
ka/garsiame-berlyno-elektronines-mu-
zikos-festivalyje-lietuviu-grupe-diis-
sc-orchestra.htm

 _ LRT laida „Muzikinis pastišas“. 2014-10-20. 

 _ http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/ 
1011175600/muzikinis_pastisas_2014- 
10-20_01_00

 _ LRT laida „Ryto allegro“. 2014-04-18: 
http://www.lrt.lt/radijas/anonsai/8476/_
ryto_allegro_festivalio_jauna_muzika._
garso_galerija_2014_zingsniai_i_teatro_
erdve

 _ „Dainų šventė“, 2014-07-04. 

 _ ht tp ://www.da inusvente . l t/ l t/ba l-
tu-genciu-kostiumu-kolekciju-kolekci-
jos-pristatymas/

 _ LRT laida „Teatras“. 2014-03-21. 

 _ h t t p : / / w w w . l r t . l t / m e d i a t e k a / i ra -
sas/52969#.UzEQgfrTJwU.google_plu-
sone_share

 _ LR Prezidentūra, Oficialus menininkų 
pagerbimas-pasveikinimas Valstybės 
dienos proga, 2014-07-04.

 _ https://www.facebook.com/photo.php? 
fbid=4395438739533&set=ms.c.eJw9x8 
EJACAMA8CNxDaNNfsvZkD0dVxBLO 
w2wKi7JS~%3B~%3B6MVfePONLaYO 
8 Z w O N w ~ - ~ - . b p s . a . 3 8 0 0 9 3 7 6 3 7 3 7 
7.1073741839.1695414168&type=1&the-
ater

 _ D. Kučinskas

 _ Pokalbis apie Čiurlionį interneto svetai-
nėje www.delfi.lt: Čiurlionis, magnetic 
Lithuanian great, over-researched but 
under-appreciated. 

 _ http://en.delfi.lt/lithuania/culture/ciur 
lionis-magnetic-lithuanian-great-over- 
researched-but-under-appreciated.d?id 
=65395258. 2014-07-26.

 _ Prof. K. R. Kašponio knygos Greimas arti 
ir toli pristatymai: 

 _ Kauno savivaldybė, 2014-07-23; 

 _ Vilniaus mokytojų namai, 2014-09-03; 

 _ Ukmergės meno mokykla, 2014-10-04.

 _ Koncerto Neatpažinti M. K. Čiurlionio 
muzikos ciklai vedėjas. Vilnius, Piano.lt 
salė, 2014-10-14

 _ Pianistės Birutės Vainiūnaitės koncerto 
vedėjas: 

 _ Kauno menininkų namai, 2014-12-11; 
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 _ Vilnius, LMTA J. Karoso salė, 2014-12-15.

 _ G. Kuprevičius 

 _ Vieša paskaita Liturginės muzikos ma-
trica. KTU, 2014-12-04.

 _ Vieša paskaita Richardo Vagnerio tech-
nikos labirintuose. KTU, 2014-11-06.

 _ Vieša paskaita Kitokios muzikos link. 
Kauno menininkų namai, 2014-03-20.

 _ Knygos Koncertas pristatymas tarptauti-
nėje Vilniaus knygų mugėje, 2014-02-22.

 Viešosios politikos ir administravimo 
institutas

 _ 2014 m. lapkričio 14. Lietuvos sociologų 
draugijos 6-oji koferencija „Laiko ir erdvės 
dimensijos“, Vilniaus universitetas. Prane-
šimas: A. Balžekienė, A. Telešienė „Vidu-
rinės atsakymų kategorijos alternatyvos 
Likert’o tipo skalėse: tarptautinių ir nacio-
nalinių tyrimų pavyzdžiai“.

 _ „Vienkartinė planeta“, LRT (2014, spalio 6 
d., 16:03). A. Telešienės komentaras apie 
aukšto lygio šalių vadovų susitikimą dėl 
klimato kaitos. 

 _ „Ryto espresso“ laida, Žinių radijas (2014, 
lapkričio 2 d.). A. Telešienės komentaras 
apie Tarpvyriausybinės klimato kaitos ko-
misijos (IPCC) naujausią ataskaitą. 

 _ Nacionalinis pilietiškumo ugdymo pro-
jektas „Moksleiviai renka Europos Parla-
mentą“, 2014 m. vasaris–gegužė. Organi-
zatoriai – KTU VPAI. Projekto koordinatorė 
doc. dr. Audronė Telešienė. Ciklas renginių 
visuomenei. 

 _ „Nacionalinė pamoka „Europos Parlamen-
tas: veikla, atstovai, galimybės“ (2014-03-
21). Dalyvauja A. Krupavičius, A. Telešienė, 
A. Junevičius, M. Puidokas, K. Skorupskai-
tė. Prieiga internete: https://www.youtube.
com/watch?v=sWKMGNdyo6c

 _ Nacionalinė diskusija „Ką gali Europos Par-
lamentas? Arba Kodėl aš turėčiau balsuoti?“ 
(2014-04-28). Moderatorius A.Krupavičius. 
Prieiga internete: https://www.youtube.

com/watch?x-yt-cl=84503534&v=041m-
Dqa-hFA&x-yt-ts=1421914688

 _ Nacionalinė diskusija „Kaip man pasirink-
ti kandidatą?“ (2014-04-30). Moderatorius 
A. Krupavičius. Prieiga internete: https://
www.youtube.com/watch?v=pOvzj6Mia-
0A&x-yt-ts=1421914688&x-yt-cl=84503534

 _ Elektroninis balsavimas (2014-05–2015-
03-04). Prieiga internete: http://archive.ktu.
lt/shmmf/turinys/elektroninis-balsavimas

 _ Paskaita-pranešimas: „Šiaulių miesto rai-
dos 2015–2024 metais vizija žmogiškų-
jų išteklių požiūriu“. Seminaras-diskusija 
Šiaulių miesto savivaldybėje, 2014 m. ba-
landžio 3 d.

 _ Plenarinis pranešimas „Subjektyvus svei-
katos įsivertinimas ir jo socialiniai korelia-
tai: Lietuvos jaunimo ir jaunų suaugusiųjų 
(16–40 m.) apklausos rezultatai“. 7-oji Res-
publikinė mokslinė praktinė konferencija 
„Biomedicinos ir socialinių mokslų aktua-
lijos mokslinių taikomųjų tyrimų konteks-
te“/ Kauno kolegija, Medicinos fakultetas, 
2014 m. gegužės 21 d.

 _ Pranešimas sekcijoje „Profesinis stresas ir 
jo įveikos socialinės prielaidos“. 7-oji Res-
publikinė mokslinė praktinė konferencija 
„Biomedicinos ir socialinių mokslų aktua-
lijos mokslinių taikomųjų tyrimų konteks-
te“/ Kauno kolegija, Medicinos fakultetas, 
2014 m. gegužės 21 d.

 _ Plenarinis pranešimas „Vyrai kaip savi-
ta socialinė grupė: problemų atpažinimas 
ir sprendimų modeliavimas Lietuvos so-
ciokultūriniame kontekste“ / Tarptautinė 
konferencija „Vyrų psichosocialinių proble-
mų stebėsenos sistemos modelis. Sukūri-
mo prielaidos, įgyvendinimo gairės“. Vyrų 
krizių centras, 2014 m. birželio 20 d.

 _ Pranešimas: „Tikrojo mokslo ir ideologinių 
doktrinų atskirties (demarkacijos) klausi-
mas“. Nacionalinis forumas „Jaunimo ren-
gimas šeimai: lytiškumo ugdymas ar lytinis 
švietimas“. LRS Konstitucijos salė, 2014 m. 
gruodžio 19 d.
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 _ Rimantas Dapkus. Paskaita Šilalės rajono 
ūkininkams ir verslininkams apie „Tauso-
jantį gamtos išteklių vartojimą“, 2014-12-19.

 _ Kauno technologijos universiteto Viešosios 
politikos ir administravimo institutas kartu 
su Marijampolės savivaldybės administra-
cija organizavo diskusiją „Strateginis pla-
navimas Lietuvos savivaldybėse: patirtis 
ir perspektyvos“, skirtą aptarti strateginio 
planavimo aktualijas Lietuvos savivaldy-
bėse. Diskusijoje dalyvavo savivaldybių ir 
LR Vyriausybės kanceliarijos atstovai bei 
mokslininkai. Diskusijos metu buvo sufor-
muluotos pastabos Strateginio planavimo 
savivaldybėse rekomendacijų projekto ren-
gėjams (organizatorės ir dalyvės: doc. R. 
Petrauskienė, doc. E. Gaulė, Viešojo admi-
nistravimo magistrė E. Daučytė).

 _ Zbignevas Gricevičius (2014 m. spalio 6 d.) 
[Vaido Morkevičiaus ekspertinis pasisaky-
mas]. Seimo narių elgesį analizuojantys 
mokslininkai: reglamentas tai draudžia. 
Delfi.lt. Prieiga internete: http://www.delfi.
lt/mokslas/mokslas/seimo-nariu-elge-
si-analizuojantys-mokslininkai-reglamen-
tas-tai-draudzia.d?id=66039314

 _ BNS (2014 m. rugsėjo 26 d.) [A. Krupavičiaus 
ekspertinis pasisakymas]. Politologai per-
spėja: mero rinkimai ilgainiui gali sukelti vi-
suomenės nusivylimą. Kauno diena. Prieiga 
internete: http://kauno.diena.lt/naujienos/
lietuva/politika/politologai-perspeja-me-
ro-rinkimai-ilgainiui-gali-sukelti-visuome-
nes-nusivylima-651132#.VC6U42d_vTU

 _ ELTA (2014 m. rugsėjo 26 d.) [A. Krupavi-
čiaus ekspertinis pasisakymas]. Politologai 
apie tiesioginius mero rinkimus: visagalio 
miesto vadovo nebus. Delfi.lt. Prieiga in-
ternete: http://www.delfi.lt/news/daily/
lithuania/politologai-apie-tiesioginius-me-
ro-rinkimus-visagalio-miesto-vadovo-ne-
bus.d?id=65953088

 _ Vytenis Radžiūnas (2014 m. rugsėjo 23 d.) 
[A. Krupavičiaus ekspertinis pasisakymas]. 
Konservatoriai – be lyderių? Niekaip ne-

randa partinio kandidato į aukštus postus. 
LRT.lt. Prieiga internete: http://www.lrt.lt/
naujienos/lietuvoje/2/66093/konservato-
riai_be_lyderiu_niekaip_neranda_partinio_
kandidato_i_aukstus_postus

 _ Vytenis Radžiūnas (2014 m. rugsėjo 23 d.) 
[A. Krupavičiaus ekspertinis pasisakymas]. 
Kodėl konservatoriams taip reikia I. Ši-
monytės. Delfi.lt. Prieiga internete: http://
www.delfi . lt/news/daily/lithuania/ko-
del-konservatoriams-taip-reikia-i-simony-
tes.d?id=65924996 

 _ M. Puidokas (2014 m. rugsėjo 4 d.). Nepro- 
fesionali lietuviška propaganda atstumia 
 ir netgi kenkia. Lrytas.lt. Prieiga inter- 
nete: http://www.lrytas.lt/-1409818861140 
8784244-neprofesionali-lietuvi%C5%A-
1ka-propaganda-atstumia-ir-netgi-kenkia.
htm

 _ BNS (2014 m. rugpjūčio 26 d.) [A. Krupavi-
čiaus ekspertinis pasisakymas]. Po LLRA 
pasitraukimo – Lenkijos pareiškimas. Delfi.
lt. Prieiga per internetą http://www.delfi.
lt/news/daily/lithuania/po-llra-pasitrauki-
mo-lenkijos-pareiskimas.d?id=65664662.

 _ ELTA (2014 m. rugpjūčio 20 d.) [A. Krupa-
vičiaus ekspertinis pasisakymas]. Polito-
logai apie J. Neverovičiaus atleidimą: D. 
Grybauskaitė parodė, kokiais prioritetais 
vadovaujasi. Delfi.lt. Prieiga internete: 
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/
politologai-apie-j-neveroviciaus-atleidi-
ma-d-grybauskaite-parode-kokiais-priori-
tetais-vadovaujasi.d?id=65598836

 _ V. Radžiūnas (2014 m. rugpjūčio 19 d.) [A. 
Krupavičiaus ekspertinis pasisakymas]. 
Socialdemokratai žino, kodėl krinta jų rei-
tingai. Delfi.lt. Prieiga internete: http://
www.delfi.lt/news/daily/lithuania/social-
demokratai-zino-kodel-krinta-ju-reitingai.
d?id=65588114

 _ L. Šarkutė (2014 m. spalio 10 d.). Euro-
pos Parlamento rinkimų rezultatų analizė 
Europoje ir Lietuvoje IESC. Prieiga inter-
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nete: http://iesc.lt/dr-ligita-sarkute-euro-
pos-parlamento-rinkimu-rezultatu-anali-
ze-europoje-ir-lietuvoje/

 _ L. Šarkutė (2014 m. spalio 10 d.). Europos 
Parlamento rinkimuose dalyvavusių partijų 
politinės programos. IESC. Prieiga inter-
nete: http://iesc.lt/dr-ligita-sarkute-eu-
ropos-parlamento-rinkimuose-dalyvavu-
siu-partiju-politines-programos/

 _ L. Šarkutė (2014 m. liepos 28 d.). Rinkėjų 
aktyvumas Europos Parlamento rinkimuo-
se ES šalyse. IESC. Prieiga per internetą 
http://iesc.lt/dr-ligita-sarkute-rinkeju-ak-
tyvumas-europos-parlamento-rinkimuo-
se-es-salyse/.

 _ L. Šarkutė (2014 m. liepos 27 d.). Kan-
didatai į Europos Parlamentą ir rinkimi-
nė kampanija Lietuvoje. IESC. Prieiga 
per internetą http://iesc.lt/dr-ligita-sar-
kute-kandidatai-i-europos-parlamen-
ta-ir-rinkimine-kampanija-lietuvoje/.

 _ R. Brazienė (2014 m. liepos 16 d.). KTU 
sociologė: „Šiandien reikalingi žmonės, 
gebantys informacijos gausoje įžvelgti 
esmę“. 15min.lt. Prieiga internete: http://
www.15min.lt/naujiena/svietimas/po-
zicija/ktu-sociologe-siandien-reikalin-
gi-zmones-gebantys-informacijos-gauso-
je-izvelgti-esme-235-440718?ts=

 _ A. Krupavičius (2014 m. birželio 30 d.). 
Lietuvos Respublikos Prezidento 2014 
m. rinkimai: debatų turinys ir kandida-
tų programinės nuostatos. IESC. Prieiga 
internete: http://iesc.lt/algis-krupavicius- 
lietuvos-respublikos-prezidento-2014- 
m-rinkimai-debatu-turinys-ir-kandida-
tu-programines-nuostatos/

 _ R. Masiulytė (2014 m. balandžio 2 d.) [Vai-
do Morkevičiaus ekspertinis pasisakymas]. 
Kuo rūpinasi Lietuvos elitai? Kauno diena. 
Prieiga internete: http://kauno.diena.lt/
naujienos/lietuva/salies-pulsas/kuo-rupi-
nasi-lietuvos-elitai-623387#.VDKEt2d_vTU

 _ M. Puidokas (2014 m. kovo 21 d.). Nestab-
domas V. Putinas gali ryžtis brautis gilyn į 
Ukrainą. Lrytas.lt Prieiga internete: http://
www.lrytas.lt/-13954105321394685839-
n e s t a b d o m a s - v - p u t i n a s - g a l i - r y % -
C 5 % B E t i s - b r a u t i s - g i l y n - % C 4 % A F -
ukrain%C4%85.htm#.UzKzObfNv9k

 _ A. Krupavičius (2014 m. kovo 19 d.). Lie- 
tuvos moksleiviai rinks Europos Parlamentą. 
15min.lt. Prieiga internete: http://www.
15min.lt/naujiena/studentu-zona/kars-
tos-zinios/lietuvos-moksleiviai-rinks-eu-
ropos-parlamenta-234-413264?cf=df

 _ L. Šarkutė (2014 m. kovo 19 d.). Nors jau-
nimas apie ES žino daugiausiai, balsuoti 
Europos Parlamento rinkimuose neke-
tina. 15min.lt. Prieiga internete: http://
www.15min.lt/naujiena/studentu-zona/
pozicija/nors-jaunimas-apie-es-zino-dau-
giausiai-balsuoti-europos-parlamento-rin-
kimuose-neketina-235-413260?cf=vl

 _ Puidokas M. (2014 m. kovo 16 d.). 
Tarp naudingiausių V. Putino talki-
ninkų – ir Lietuvos rėksniai. Lrytas.
lt Prieiga internete http://www.lrytas.
l t/-13948985941394590444-tarp-nau-
d i n g i a u s i % C 5 % B 3 - v - p u t i -
no-ta lk in ink%C5%B3-ir- l ie tuvos-r% -
C4%97ksniai.htm#.Uya3i-29vwp

 _ Puidokas M. (2014 m. kovo 3 d.). Ukraina: 
kas išleido džiną iš butelio ir kaip jį sugrūs-
ti atgal? Lrytas.lt Prieiga internete: http://
www.lrytas.lt/-13938458401393245737-
ukra ina-kas- i%C5%A1le ido-d%C5%-
BEin%C4%85-i%C5%A1-butelio-ir-kaip-
j%C4%AF-sugr%C5%ABsti-atgal.htm#.
UximEO29vwp

 _ A. Krupavičius (2014 m. vasario 28 d.) [A. 
Krupavičiaus ekspertinis pasisakymas]. 
Referendumas dėl žemės: ką rodo apklau-
sos? Delfi.lt. Prieiga internete: http://www.
delfi.lt/verslas/nekilnojamas-turtas/refe-
rendumas-del-zemes-ka-rodo-apklausos.
d?id=64140454
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 _ M. Puidokas (2014 m. vasario 24 d.). Ukrai-
na – trapios taikos ir konflikto kryžkelėje. 
Lrytas.lt Prieiga internete: http://www.
lrytas.lt/komentarai/ukraina-trapios-tai-
kos-ir-konflikto-kryzkeleje.htm#.Uxilte-
29vwo

 _ M. Puidokas (2014 m. vasario 20 d.). Ukrai-
nai gresia pilietinis karas, skilimas ir Rusijos 
agresija. Lrytas.lt Prieiga internete: http://
www.lrytas.lt/-13929121501392024279-
ukrainai-gresia-pilietinis-karas-skilimas-
ir-rusijos-agresija.htm#.UxijT-29vwp

 _ Puidokas. M. Kelio atgal nėra, todėl Vaka-
rų visuomenei metas pabusti // Lietuvos 
Rytas / Istorija / 2014-12-18 [elektroninis 
išteklius]: [http://kultura.lrytas.lt/istorija/
kelio-atgal-nera-todel-vakaru-visuome-
nei-metas-pabusti.htm].

 _ Puidokas. M. JAV skandalą tiria, o Lietu-
vos politikai apsimeta kvaileliais // Lie-
tuvos Rytas / Komentarai / 2014-12-10 
[elektroninis išteklius]: [http://www.lrytas.
lt/-14182194051417634484-jav-skandal%-
C4%85-tiria-o-lietuvos-politikai-apsimeta-
kvaileliais.htm].

 _ Puidokas. M. Vakarų civilizacijos laukia 
Romos imperijos likimas? // Lietuvos 
Rytas / Istorija / 2014-11-25 [elektroninis 
išteklius]: [http://kultura.lrytas.lt/istorija/
vakaru-civilizacijos-laukia-romos-imperi-
jos-likimas-201411242137.htm].

 _ Puidokas, M. Čepeliauskaitė, Gabrielė; 
Kurlys, Kęstutis. V. Ušacko pokalbis su 
studentais buvo iškraipytas // Lietuvos 
Rytas / Aktualijos / 2014-11-05. [elek-
troninis išteklius]: [http://www.lrytas.
lt/-14151999801414122773-v-u%C5%A-
1acko-pokalbis-su-studentais-buvo-i%-
C5%A1kraipytas.htm].

 _ Puidokas, M. Pudra Lietuvos žaizdas 
gali paslėpti, bet ne užgydyti // Lietuvos 
Rytas / Komentarai / 2014-05-20 [elektro-
ninis išteklius]: [http://www.lrytas.lt/-1400 
5085411398300734-pudra-lietuvos-%C5%-

BEaizdas-gali-pasl%C4%97pti-bet-ne-u%-
C5%BEgydyti.htm].

 _ Puidokas, M. Rusijos geopolitinis žaidimas. 
Koks jis? // Lietuvos Rytas / Pasaulis, p. 
12, 2014 gegužės 10 / ir [elektroninis iš-
teklius]: Rytai-Vakarai [http://www.lrytas.
lt/-13996697731398579948-rusijos-geo-
politinis-%C5%BEaidimas-koks-jis.htm].

 _ Puidokas, M. Tikrieji V.Putino planai Eu-
ropoje. Šeši gynybos žiedai (2) // Lietu-
vos Rytas / Rytai-Vakarai / 2014-05-07 
[elektroninis išteklius]: [http://www.lry-
tas.lt/-13994528921397127578-tikrieji- 
v-putino-planai-pasaulyje-%C5%A1e%-
C5%A1i-gynybos-%C5%BEiedai-2.htm].

 _ Puidokas, M. Tikrieji V.Putino planai Euro-
poje. Šeši gynybos žiedai (1 dalis) // Lietu-
vos Rytas / Konfliktai ir saugumas / 2014-
05-05 [elektroninis išteklius]: [http://www.
lrytas.lt/-13990368751396936032-tikrie-
ji-v-putino-planai-europoje-%C5%A1e% 
C5%A1i-gynybos-%C5%BEiedai-1-dalis.
htm]. 

 _ M. Puidokas. Ukraina gali grėsti skilimas // 
Lietuvos Rytas / Pasaulis, p. 15, 2014 va-
sario 22.

 _ L. Šarkutė. Kaip demokratija veikia Lietu-
voje? (www.vak.ktu.lt/images/Kaip_de-
mokratija_veikia_Lietuvoje.pdf).

 _ E. Butkevičienė. Ar Lietuvos gyventojai 
patenkinti gyvenimu? (www.vak.ktu.lt/
images/Ar_Lietuvos_gyventojai_patenkin-
ti_gyvenimu_ESS_3.pdf).

 _ D. Jovarauskienė (2014 m. birželio 16 d.). 
Kas vokiečiams auksas, lietuviams... Priei-
ga internete: http://lsveikata.lt/aktualijos/
kas-vokieciams-auksas-lietuviams-614. 

 _ E. Vaidelytė. Interviu portalui Lietuvos ry-
tas.lt 2014-12-17. Lietuviai nepasižymi 
dosnumu. Mus lenkia beveik visa Euro-
pa. Prieiga internete: http://www.lrytas.
l t/-14188238021417333847-p2-l ietu-
viai-nepasižymi-dosnumu-mus-lenkia- 
beveik-visa-europa.htm
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 _ E. Vaidelytė. Interviu laidai Dienos klausi-
mas – „Ar lietuviai dosnūs?“, Žinių radijas, 
2014 m. gruodžio 18.

 _ R. Miežanskienė. Edukacinė paskaita: 2014 
m. sausio 29 d. Kauno rajono Akademijos 
Ugnės Karvelis gimnazijoje skaityta pas-
kaita „Teisė į privatumą elektroninėje er-
dvėje“.

 _ P. Veršekys. Parengti teisės aktų projektai 
ir išvados: 2014 m. balandžio 13 d. parengta 
nuomonė (išvada) dėl Generalinio proku-
roro rekomendacijų „Dėl pranešimo apie 
įtarimą parengimo ir nusikalstamų veikų 
perkvalifikavimo ikiteisminio tyrimo metu“. 
2014 m. birželio 26 d. Dalyvauta rengiant 
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodek-
so 27, 38, 39, 55, 56, 60, 62, 75, 178, 179, 
182, 183, 184 ir 187 straipsnių pakeitimo 
įstatymo projektą su lydimaisiais doku-
mentais.

 Europos institutas

 _ R. Daugėlienė. 2014-12-31 straipsnis Delfi 
„Kiek duodame ir kiek gauname: ką būti-
na žinoti apie Europos Sąjungos biudže-
tą“. Prieiga internete: http://www.delfi.lt/
verslas/verslas/r-daugeliene-kiek-duo-
dame-ir-kiek-gauname-ka-butina-zinoti- 
apie-europos-sajungos-biudzeta.d?id=66 
791698

 Semiotikos institutas

 _ D. Martinelli. Paskaitos visuomenei:

 _ „Speciesism as Political Problem“. DE-
MOS, Research institute of critical thou-
ght. Vilnius, 2014, kovo 27.

 _ „Performance, Popular Music and the 
Notion of Discourse-Currency“. Lietu-
vos muzikos ir teatro akademija. Vilnius, 
2014, balandžio 2 d.

 _ Kino vakaras-knygos pristatymas „Re-
presentation, semiotics and idealogy of 
non-human animals in cinema“. Mono-
grafijos „Ligts, Camera, Bark!“ pristaty-
mas. KTU, 2014, lapkričio 3d.

 _ Knygos „Lights, Camera, Bark!“ pristaty-
mas. Tarptautinis Kauno kino festivalis. 
KTU Kultūros centras. 2014-09-28.

 _ „Mandelathon“ – renginys visuommenei 
paminėti Nelsoną Mandelą – paskaita ir 
filmų peržiūra. KTU, 2014, gruodžio 15 d.

 _ Vieša paskaita „Jazz e censura fascista 
in Italia“. Turino universitetas, 2014, kovo 
21 d.

 _ Straipsnis „Nuo krizės prie galimybių: 
Naujųjų humanitarų manifestas“. Kultū-
ros barai, 2014, Nr.4, 2–10 p.

 _ Straipsnis „Humanitariniai mokslai: 
kaip išdrįsti priimtui naujoves“? lrytas.lt, 
2014-03-01.

 _ Straipsnis „Lietuvioje gyvenantis italas 
profesorius D. Martinelli: „Lietuviai turė-
tų išsitraukti iš stalčiaus dvasią ir jėgą, 
kurią jie turėjo stovėdami Baltijos kely-
je“. 15min.lt, 2014, balandžio 17.

 _ Straipsnis „Italo rūpestis – mūsų įvaiz-
dis“. Kauno diena, 2014, balandžio 10.

 _ Muzikos ir ekologijos festivalis „Inhabi-
tants of the Land of Disobedient. Koncer-
tas „ZooRadio“, Nida, 2014, liepos 6.
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1  Nacionaliniai ir tarptautiniai apdovano-
jimai; narystė aukšto tarptautinio lygio 
institucijose ir asociacijose; kiti individu-
alūs pasiekimai

 Edukologijos katedra

 _ Doc. dr. N. Ambrasė – Lietuvos edukaci-
nių tyrimų asociacijos narė; Kauno miesto 
savivaldybės bendruomenių projektų ver-
tintoja; Lietuvos jaunųjų mokslininkų są-
jungoje jaunųjų mokslininkų kompetencijų 
ugdymo ir konkursinių magistrinių darbų 
vertintoja. Aleksoto bendruomenės centro 
pirmininko pavaduotoja.

 _ Lekt. G. Edintaitė – Lietuvos švietimo pa-
galbos asociacijos narė.

 _ A. Augustinienė Europos raidos psicholo-
gų asociacijos, Lietuvos psichologų sąjun-
gos, Lietuvos edukacinių tyrimų asociaci-
jos ir Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos 
narė. Mokslinio žurnalo „Visnyk of National 
Technical University of Ukraine „Kyiv Poly-
technic Institute“ Philosophy. Psychology. 
Pedagogics“ redakcinės kolegijos narė.

 _ Prof. dr. E. Štuopytė – TiSSA (The Inter-
national „Social Work and Society“ Acade-
my), Europos edukacinių tyrimų asociacijos 
(EERA) narė, Tarptautinės gyvenviečių ir 
kaimynystės centrų federacijos (IFS) narė, 
Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos 
(LETA) narė. 

 _ Prof. dr. B. Janiūnaitė – 2007 m. išrinkta 
Kembridžo universiteto St. Edmundo kole-
džo mokslo tarybos šio universiteto kvies-
tine mokslininke, Europos mokslo fondo 
ekspertė, Tarptautinės Intelektualinio kapi-
talo, žinių valdymo ir organizacinio moky-
mosi konferencijos komiteto narė, Lietuvos 
valstybinio mokslo fondo ekspertė, MOSTA 

tyrėjai

ekspertė. Darbas redakcinėse kolegijose, 
mokslinio leidėjo veikla: Mokslinio periodi-
nio leidinio „Socialiniai mokslai“ vyr. redak-
torė, mokslinio periodinio leidinio „Socia-
linis ugdymas“ redakcinės kolegijos narė, 
žurnalo „European Journal of Knowledge 
Management“ redakcinės kolegijos narė. 
KTU ir Jungtinės KTU, LEU, LSU, ŠU dok-
torantūros komiteto tarybos narė. Europos 
edukacinių tyrimų asociacijos narė, Lietu-
vos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos 
narė.

 _ Prof. habil. dr. P. Jucevičienė – UNESCO 
besimokančių miestų ekspertė, Glazgo uni-
versiteto asocijuota tyrinėtoja; „Visuotinės 
lietuvių enciklopedijos“ mokslinės redakci-
nės tarybos narė, ekspertė; 2002–2003 m. 
išrinkta Kembridžo universiteto St. Edmun-
do koledžo Mokslo tarybos šio universiteto 
kviestine mokslininke; Tarptautinės inte-
lektualinio kapitalo, žinių valdymo ir orga-
nizacinio mokymosi konferencijos komiteto 
narė; Europos žinių vadybos konferencijos 
mokslinio komiteto narė, Europos edu-
kacinių tyrimų asociacijos valdybos narė, 
Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos pir-
mininkė, KTU ir Jungtinės KTU, LEU, LSU, 
ŠU doktorantūros komiteto tarybos narė; 
asociacijos „Šviesuva“ valdybos pirmininko 
pavaduotoja. APDOVANOJIMAI: 2014 m. – 
Lietuvos Respublikos Prezidentės padėka; 
Kauno miesto mero padėka. 

 _ Doc. dr. O. Visockienė – vadybos ekspertė, 
Bendrojo ugdymo mokyklų išorės vertinto-
ja. LETA narė.

 _ Lekt. M. Dubosas – Lietuvos aerobikos 
federacijos Vykdomojo komiteto narys. 
Lietuvos studentų sporto asociacija, Vyk-
domojo komiteto narys.
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 Filosofijos ir psichologijos katedra 

 _ Prof. dr. S. Keturakis – žurnalo „Kalbų 
studijos / Studies about languages“ redak-
cinės kolegijos narys.

 _ Prof. S. Keturakis – „Visnyk of the National 
Technical University of Ukraine „Kyiv Poly-
technic Institute“. Philosophy. Psychology. 
Pedagogics“ (Ukraina) žurnalo redakcinės 
kolegijos narys.

 _ Dr. M. Bertašius – Lietuvos MITA eks-
pertų grupės narys, Europos archeologų 
asociacijos narys, Lietuvos archeologijos 
draugijos narys, Kultūros paveldo departa-
mento prie Kultūros ministerijos trečiosios 
nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo 
tarybos narys, tęstinio leidinio „Zeitschrift 
für Archäologie des Mittelalters“ (Dr. Rudolf 
Habelt GMBH) redakcinės kolegijos narys.

 _ Dr. R. Lekavičienė – VDU Tarptautinio psi-
chologijos žurnalo ,,Biosocialinis požiūris“ 
redakcinės kolegijos narė; Lietuvos mokslo 
tarybos socialinių ir humanitarinių mokslų 
komiteto ekspertų grupės narė; VRM Vals-
tybės tarnybos departamento valstybės 
tarnautojų mokymo programų grupės narė.

 Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės ko-
munikacijos katedra 

 _ Prof. dr. V. Liubinienė – a) KTU moks-
lo darbų leidinio „Kalbų studijos / Studies 
about languages“ (ISSN 1648-2824 (print), 
ISSN 2029-7203 (online) vyriausioji redak-
torė, b) Vilniaus universiteto Užsienio kalbų 
instituto mokslo darbų leidinio „Verbum“ 
(ISSN 2029-6223, Vilniaus universitetas, 
Užsienio kalbų institutas) redaktorių kole-
gijos narė, c) Latvijos universiteto Humani-
tarinių mokslų fakulteto mokslo darbų lei-
dinio „Baltic Journal of English Language, 
Literature and Culture“ (ISSN 1691-9971) 
redaktorių kolegijos narė

 _ Prof. dr. A. Leonavičienė – a) KTU moks-
lo darbų leidinio „Kalbų studijos / Studies 

about languages“ (ISSN 1648-2824 (print), 
ISSN 2029-7203 (online) redaktorių kole-
gijos narė; b) Vilniaus universiteto mokslo 
darbų leidinio „Kalbotyra. Germanų ir ro-
manų studijos“ (ISSN 1392-1517) redakto-
rių kolegijos narė, c) Lietuvių kalbos insti-
tuto mokslo darbų leidinio „Bendrinė kalba“ 
(ISSN 2351-7204) redaktorių kolegijos narė. 

 _ Prof. dr. A. Poškienė – KTU mokslo dar-
bų leidinio „Kalbų studijos / Studies about 
languages“ (ISSN 1648-2824 (print), ISSN 
2029-7203 (online) redaktorių kolegijos 
narė. 

 _ Doc. dr. J. Mikelionienė – a) KTU moks-
lo darbų leidinio „Kalbų studijos / Studies 
about languages“ (ISSN 1648-2824 (print), 
ISSN 2029-7203 (online)) redaktorių ko-
legijos narė; b) Vilniaus universiteto KHF 
ir Lenkijos Jana Kochanowskiego univer-
siteto mokslo darbų leidinio „Respectus 
Philologicus“ (ISSN 1392-8295 (print), ISSN 
2335-2388 (online)) redaktorių kolegijos 
narė.

 _ Doc. dr. D. Švenčionienė – asociacijos 
„Academia Salensis“ narė; BALTISTICA gru-
pės narė; LPKA (Lietuvos Kalbų pedagogų 
asociacijos) narė.

 _ Doc. dr. S. Juzelėnienė ir J. Horba-
čiauskienė – 2011–2013 m. Lietuvos taiko-
mosios kalbotyros asociacijos narės.

 _ A. Daubarienė, doc. dr. J. Horbačauskie-
nė, E. Jaleniauskienė, doc. dr. R. Kas-
peravičienė, prof. dr. V. Liubinienė,  
R. Marcinkonienė, dr. D. Maumevičie-
nė, R. Petrylaitė, doc. dr. S. Petronienė,  
I. Rinkevičienė, doc. dr. D. Švenčionienė, 
T. Vėžytė, D. B. Zavistanavičienė, J. Zda-
nytė LPKA (Lietuvos kalbų pedagogų aso-
ciacijos) narės.

 _ Doc. dr. S. Petronienė ir J. Jaleniauskie-
nė – LKPA Tarybos narės.
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 _ Doc. dr. L. Vidauskytė – tarptautinės orga-
nizacijos „Society for Phenomenology and 
Media“ (SPM) narė.

 _ Doc. dr. R. Kasperavičienė – Kauno regio-
ninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto 
narė, 2014. 

 _ Doc. dr. R. Kasperavičienė – Mokslo žur-
nalo „Athens Journal of Philology“ redakci-
nės kolegijos narė (Graikija, Atėnai).

 Audiovizualinių menų katedra

 Apdovanojimai

 _ Prof. G. Kuprevičius – Kauno m. burmistro 
Jono Vileišio medalis už nuopelnus įtvirti-
nant Kauno miesto savivaldą, už pilietinių 
iniciatyvų įgyvendinimą ir miesto įvaizdžio 
stiprinimą. 2014-04-15.

 Narystė, kiti pasiekimai

 _ Lekt. L. Adomaitis – koncertinio turo „Lai-
ko mašina“ su LVSO per Lietuvą vyr. prodiu-
seris ir atlikėjas, LRyto TV laidos „Pasaulis 
nuostabus“ kūrėjas ir vedėjas, dokumenti-
nio kino filmo apie Arvydą Sabonį muzikos 
autorius, M.A.M.A. muzikos apdovanojimų 
komisijos narys.

 _ Prof. dr. R. Ambrazevičius – narys: ESCOM 
(European Society for the Cognitive Scien-
ces of Music), ESEM (European Seminar in 
Ethnomusicology), SIM (Society of Interdis-
ciplinary Musicology), Lietuvos akustikų 
sąjunga. Mokslo leidinių „Journal of Inter-
disciplinary Music Studies“, „Voprosy etno-
muzykoznanija“ redakcinių kolegijų narys.

 _ Lekt. A. Jasenka – Lietuvos kompozito-
rių sąjungos narys, tarpt. festivalio „Jauna 
muzika“ meno vadovas.

 _ Lekt. V. Kederys – AES (Audio Engineering 
Society) narys.

 _ Prof. dr. D. Kučinskas – narys: IAML (In-
ternational Association of Music Libraries), 
SIM (Society of Interdisciplinary Musico-
logy), Lietuvos mokslininkų sąjunga, Lie-
tuvos kompozitorių sąjunga (muzikologų 
sekcija). Mokslo konferencijų programų 

komiteto narys: respublikinės estetikos ir 
meno filosofijos konferencijos „Čiurlionio 
fenomenas: naujų interpretacijų galimy-
bės“ (2014 m. birželio 14 d.) organizacinio 
komiteto narys. Mokslo leidinio „Kūrybos 
erdvės“ redakcinės kolegijos narys.

 _ Prof. G. Kuprevičius – WCF (World Carri-
lion Federation) narys, Lietuvos karilioni-
ninkų gildijos narys, Lietuvos kompozitorių 
sąjungos narys, Lietuvos muzikų sąjungos 
narys, Lietuvos karilionierių asociacijos in-
ternetinės svetainės (http://www.carillon.
lt) administratorius 

 _ Prof. dr. D. Martinelli – ISI (International 
Semiotics Institute, Kaunas, KTU) direkto-
rius, IASS (International Association of Se-
miotic Studies) narys, 12th Belgrade Inter-
national Conference on Musical Practices 
(University of Belgrade, 23–26 April 2014) 
mokslo komiteto narys.

 _ Lekt. N. Žaltauskaitė – AES (Audio Engi-
neering Society) narė.

 Viešosios politikos ir administravimo 
institutas

 _ Doc. dr. A. Balžekienė – ESA (Europos so-
ciologų asociacijos) tyrimų komiteto RN22 
„Risk and Uncertainty“ tarybos narė, Tarp-
tautinės sociologų asociacijos (ISA) narė, 
Lietuvos sociologų asociacijos (LSA) narė, 
nuo 2014 – LSA valdybos narė. 

 _ Doc. dr. R. Brazienė – Europos Komisijos 
ekspertų tinklo EGGE („Lytis ir užimtumas“) 
narė; Europos Komisijos ekspertų tinklo 
EGGSI („Lyčių lygybė, socialinė įtrauktis, 
sveikata ir ilgalaikė globa“) narė; Europos 
Komisijos ekspertų tinklo ENEGE („Euro-
pos lyčių lygybės ekspertų tinklas“) eksper-
tė, Lietuvos nacionalinė atstovė; Tarptau-
tinio ekspertų tinklo „Priežiūros atostogų 
politika (Leave Policies) ir tyrimai“ (Interna-
tional Network on Leave Policies and Rese-
arch) tikroji narė.

 _ Doc. dr. E. Butkevičienė – Europos socio-
logų asociacijos (ESA), Tarptautinės socio-
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logų asociacijos (ISA), Tarptautinės trečiojo 
sektoriaus tyrimų akademinė bendruome-
nės (ISTR), Lietuvos sociologų asociacijos 
(LSA), Nacionalinės distancinio mokymo 
asociacijos (NDMA), Viešųjų interneto priei-
gos taškų (VIPT) asociacijos narė; mokslo 
žurnalo „Filosofija. Sociologija“ redakcinės 
kolegijos narė, IADIS – International Asso-
ciation for Development of the Information 
Society tarptautinių konferencijos e-Lear-
ning 2014 programos komiteto narė, The 
Fifth International Conference on Mobile, 
Hybrid, and On-line Learning eLmL 2014 
techninio programos komiteto narė.

 _ Doc. dr. R. Dapkus – Lietuvos ekonomi-
kos dėstytojų asociacijos narys; Lietuvos 
mokslininkų sąjungos Tribulogijos sekcijos 
narys; Respublikinės mokslinės-praktinės 
konferencijos leidinio „Studijos kintančioje 
verslo aplinkoje“ ISSN 2029-2805 (print), 
ISSN 2029-2813 (online) mokslinio-eks-
pertinio komiteto narys; Kauno regiono 
strateginio planavimo darbo grupės narys; 
Darbo grupės prie Tauragės regiono plėtros 
tarybos narys; Lietuvos žemės ūkio minis-
terijos akredituotas ekspertas teikti strate-
ginio planavimo konsultacijas pagal Leader 
programą.

 _ Doc. dr. E. Gaulė – Centrinės ir rytų Euro-
pos viešojo administravimo institucijų tin-
klo (NISPAcee) narė

 _ Dokt. V. Jankauskaitė – Europos politi-
kos tyrimų konsorciumo (ECPR – European 
Consortium for Political Research) Interesų 
grupių nuolatinio komiteto narė.

 _ Prof. dr. A. Junevičius – Europos studijų 
asociacijos narys, mokslinio žurnalo „Vie-
šoji politika ir administravimas“ vyriausia-
sis redaktorius 

 _ Prof. dr. A. Krupavičius – Europos socia-
linio tyrimo (ESS) Generalinės Asamblėjos 
pirmininko pavaduotojas, Mokslo Europa 
(Science Europe) insfrastruktūrų darbo 
grupės narys, Europos socialinių mokslų 
duomenų archyvų konsorciumo Genera-

linės Asamblėjos narys, Europos tyrimų 
infrastruktūrų žemėlapio (MERIL) pataria-
mosios mokslinės tarybos narys, Naciona-
linis Europos rinkimų studijos direktorius, 
Bendro stebėsenos komiteto Žmogiškųjų 
išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, San-
glaudos skatinimo ir Techninės paramos 
veiksmų programų, įgyvendinančių Lie-
tuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos 
struktūrinės paramos panaudojimo stra-
tegiją, įgyvendinimo priežiūrai atlikti narys; 
Lietuvos mokslo tarybos mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų komisijos narys; Lietuvos 
politologų asociacijos narys; tarptautinės 
mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ ir 
Lietuvos mokslo tarybos ekspertas. Moks-
linių žurnalų „Journal of Baltic Studies“, 
„The Open Political Science Journal“, „Baltic 
Journal of Political Science“, „Polish Politi-
cal Science Review. Polski Przegląd Poli-
tologiczny“, „Socialiniai mokslai“ ir „Viešoji 
politika ir administravimas“, tęstinių leidinių 
„Valstybės tarnybos aktualijos“, „Lithuanian 
Political Science Yearbook“ redakcinių kole-
gijų narys.

 _ Doc. dr. I. Luobikienė – ESA, Lietuvos so-
ciologų draugijos, Nacionalinės distancinio 
mokymo asociacijos narė; Lietuvos moks-
linio periodinio leidinio „Kaimo raidos kryp-
tys žinių visuomenėje“ redakcinės kolegijos 
narė; KTU SMF studentų mokslinės konfe-
rencijos „Socialiniai mokslai – 2014: iššū-
kiai globalizacijos procese“ organizacinio 
komiteto narė, leidinio „Tiltas į ateitį“, Nr. 1 
(8), redakcinės kolegijos narė, VPAI tęsti-
nės socialinių mokslų doktorantų ir jaunųjų 
mokslininkų konferencijos „Tarpdisciplini-
nis diskursas socialiniuose moksluose – 
4“ organizacinio komiteto vadovė, viena iš 
konferencijos straipsnių leidinio sudarytojų.

 _ Prof. habil. dr. G. Merkys – Mokslinio žur-
nalo ,,Mokytojų rengimas“ redakcinės kole-
gijos narys; mokslinio žurnalo ,,Socialiniai 
mokslai“ redakcinės kolegijos narys; moks-
linio žurnalo ,,Sociologija. Mintis ir veiks-
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mas“ redakcinės kolegijos narys; mokslinio 
žurnalo ,,Specialusis ugdymas“ redakcinės 
kolegijos narys; mokslinio žurnalo „So-
cialiniai tyrimai“ redakcinės kolegijos na-
rys. Vokiškai kalbančių kraštų Edukacinių 
mokslų draugijos (Deutsche Gesellschaft 
für Erziehungswissenschaft (DGfE)) tikra-
sis narys. DGfE padalinių: 1) Mokslotyros 
komisijos (Kommission für Wissenschaft-
sforschung); 2) Empirinių pedagoginių ty-
rimų darbo grupės (Arbeitsgruppe für em-
pirische pädagogische Forschung (AEPF)) 
narys, nuo 1994 m. Europos metodologų 
asociacijos (EMA) narys (nuo 2008 m.), Eu-
ropos apklausų tyrimų asociacijos narys 
(ESRA) (nuo 2008 m.).

 _ Dr. V. Morkevičius – Lietuvos politologų 
asociacijos Valdybos narys, Lietuvos socia-
linių mokslų forumo Koordinacinės grupės 
narys ir Lietuvos sociologų draugijos narys.

 _ Lekt. R. Rauleckas – projekto „Coordina-
ting for Cohesion in the Public Sector of the 
Future“ (COCOPS) partnerio (KTU) atstovas 

 _ Dokt. V. Simonaitytė – Europos politikos 
mokslų konsorciumo (ECPR) politinių parti-
jų tyrimų grupės (Standing Group on Politi-
cal Parties) narė.

 _ Doc. dr. J. Sinkienė – Tarptautinės mies-
tų vadovų asociacijos (ICMA – International 
Association of City Managers) narė, Euro-
pos miestų tyrimų asociacijos (EURA – Eu-
ropean Urban Research Association) narė; 
nacionalinės socialinių mokslų doktoran-
tų ir jaunųjų mokslininkų konferencijos 
„Trapdisciplininis diskursas socialiniuose 
moksluose TDSM-4“ organizacinio komi-
teto narė, konferencijos leidinio redakcinės 
kolegijos narė, Lietuvos mokslo tarybos 
ekspertė.

 _ Doc. dr. A.Tartilaitė-Paulauskienė – Lie-
tuvos teisininkų draugijos narė.

 _ Doc. dr. A. Telešienė – Europos sociologų 
asociacijos, „Aplinka ir Visuomenė“ tyrimų 
grupės tarybos narė, tarptautinio kokybinių 

tyrimų instituto (IIQI, Čikaga, JAV) iniciaty-
vos „IIQI Bendradarbiaujančios Institucijos“ 
koordinatorė Lietuvoje, tarptautinės koky-
binių tyrimų asociacijos (The International 
Association of Qualitative Inquiry) narė; Lie-
tuvos sociologų draugijos narė. 

 _ Doc. dr. E. Vaidelytė – Europos filantropi-
jos tyrimų grupės (ERNOP) atstovė Lietuvai, 
Amerikos viešojo administravimo asociaci-
jos (ASPA) narė, IIAS Quality of Governance 
(QuGo) tyrimų grupės narė; Organizacinio 
komiteto narė, tarptautinis kongresas Le-
arning organization in public sector organi-
zation, Bialystok - Suprasl, Poland on April 
20–21, 2015.

 _ Lekt. P. Veršekys – Europos tesiės akade-
mijos (ERA – Academy of European Law) 
narys.

 _ Doc. dr. G. Žilinskas – Centrinės ir rytų 
Europos viešojo administravimo institucijų 
tinklo (NISPAcee) narys. Mokslinių žurnalų 
„Viešoji politika ir administravimas“ ir „Vi-
suomenės saugumas ir viešoji tvarka“ re-
dakcinių kolegijų narys.

 Europos institutas

 _ Prof. habil. dr. K. Kriščiūnas – Europos 
universitetų asociacijos Tarybos narys; Lie-
tuvos Aukštojo mokslo tarybos narys; EK 
ekspertas; LURK generalinis sekretorius; 
LMT ekspertas; ASU tarybos narys; EK 
Jean Monnet profesorius.

 _ Doc. dr. R. Daugėlienė – nuo 2013 gruo-
džio Tarptautinis tyrimų projektas „Unre-
corded Alcohol Market in the Baltic States“. 
Ekspertų grupės narė (ekspertai iš Lietu-
vos, Latvijos, Estijos ir JAV); Tarptautinio 
mokslinio žurnalo „Acta Informatica Pra-
gensia“ ISSN: 1805-4951 http://aip.vse.cz/
index.php/aip/pages/view/editorial-boa-
rd redakcinės kolegijos narė; tarptautinės 
konferencijos „Current Issues in Mana-
gement of Business and Society Develop-
ment – 2011“ mokslinio komiteto narė. La-
tvijos universitetas.
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 _ Ž. Paužaitė – Tarptautinio universitetų tin-
klo „Šiaurės matmens institutas“ („Nor-
thern Dimension Institute“) kontaktinis 
asmuo-koordinatorius iš KTU SHMMF Eu-
ropos instituto.

 Semiotikos institutas

 _ D. Martinelli – „International Association 
for Semiotic Studies IASS/AIS“ vykdomojo 
komiteto narys ir Ttarptautinio semiotikos 
instituto atstovas; Zooanthropology (refere-
ed academic journal) redakcinės kolegijos 
narys; „Raising Scholars“ jaunųjų moksli-
ninkų mentorystės programa (Semiotic So-
ciety of America) mentorius.

2  Tyrėjai, 2014 m. kėlę kvalifikaciją tarp-
tautinėse įmonėse ir institucijose

 Edukologijos katedra

 _ 2014-09-15–2014-10-04 – dokt. E. Gelbū-
dienė, stažuotė Hradec Kralove universitete 
(Čekijos Respublika). 

 _ 2014-09-24–2014-09-27 – prof. P. Jucevi-
čienė, Elos projekto renginys (Diuseldorfas, 
Vokietija).

 _ 2014-06-05–2014-06-12 – prof. P. Jucevi-
čienė, seminarų vedimas Haifos universite-
tas (Izraelis).

 _ 2014-05-04–2014-05-10 – doc. L. Abromai-
tienė, stažuotė Frankfurto aukštojoje mo-
kykloje (Vokietija).

 _ 2014-04-03–2014-04-12 – prof. B. Janiū-
naitė, dėstymo vizitas pagal Erasmus pro-
gramą (Turku, Suomijos Respublika).

 _ 2014-03-24–2014-03-28 – doc. N. Čiučiul-
kienė, stažuotė, mokymai pagal Erasmus 
personalo mobilumo programą Oulu uni-
versitete (Suomijos Respublika).

 _ 2014-03-03–2014-03-12 – prof. B. Janiū-
naitė, mokymo vizitas, Gdansko technolo-
gijos universitetas (Lenkija).

 _ 2014-03-03–2014-03-07 – doc. V. Staskevi-
čienė, stažuotė (Talinas, Estija).

 Filosofijos ir psichologijos katedra

 _ M. Perminienė (University of Cambridge, 
University of Bergen, University of Kent).

 Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės ko-
munikacijos katedra

 _ 2014-09-19–2014-09-29 – J. Džežulskienė, 
docentė, stažavosi Université Paris 8, Pran-
cūzijoje, pagal Erasmus mainų programą. 

 _ 2014 m. – S. Petronienė, docentė, stažavosi 
Angers universitete (Angers, Prancūzija), 
Erasmus dėstymo vizitas.

 _ 2014 m. – S. Petronienė, docentė, stažavosi 
Middlesex universitete (Londonas, Didžioji 
Britanija), Erasmus stažuotė.

 _ 2014-10-11–2014-10-18 – J. Maksvytytė, 
lektorė, stažavosi Vokietijoje, Liubene, Era-
smus mokymų vizitas.

 _ 2014-09-14–2014-09-21 – S. Juzelėnienė, 
docentė, stažavosi Jungtinėje Karalystėje, 
Londone, Middlesex universitete, Erasmus 
stažuotė.

 _ 2014-09-21–2014-09-27 – A. Poškienė, 
profesorė, stažavosi Ispanijoje, Barselono-
je, Autonoma universitete, Erasmus dėsty-
mo vizitas.

 _ 2014-09-25–2014-09-30 – S. Juzelėnienė, 
docentė, stažavosi Graikijoje, Kretoje, Era-
smus dėstymo vizitas.

 _ 2014-07-06–2014-07-12 – E. Jaleniauskie-
nė, lektorė, stažavosi Jungtinėje Karalys-
tėje, Londone (University College London), 
Erasmus stažuotė.

 _ 2014-05-18–2014-05-24 – R. Česonienė, 
lektorė, stažavosi Maribore, Slovėnijoje, 
Erasmus vizitas.

 _ 2014-05-25–2014-05-31 – S. Petronienė, 
docentė, stažavosi Budapešte, Vengrijoje, 
Corvinus universitete, pagal Erasmus pro-
gramą.

 _ 2014-04-06–2014-04-12 – S. Petronienė, 
docentė, stažavosi Angers, Prancūzijoje, 
Angers universitete, Erasmus dėstymo vi-
zitas.



294

K a u n o 
t e c h n o l o g i j o s 
u n i v e r s i t e t a s

S o c i a l i n i ų , 
h u m a n i t a r i n i ų 
m o k s l ų  i r  m e n ų 
f a k u l t e t a s

m o k s l i n i ų 
t y r i m ų 
a t a s k a i t a

2 0 1 4

 _ 2014-04-06–2014-04-12 – R. Kasperavičie-
nė, docentė, stažavosi Angers, Prancūzijo-
je, Angers universitete, Erasmus dėstymo 
vizitas.

 _ 2014-04-11–2014-04-17 – V. Liubinienė, 
profesorė, stažavosi Linčiopinge, Švedijo-
je, Linčiopingo universitete, pagal Erasmus 
mainų programą.

 _ 2014 m. – V. Celiešienė kėlė kvalifikaciją 
dalyvaudama seminaruose „Socialinių ir 
humanitarinių mokslų elektroninės infor-
macijos valdymas ir mokslo darbų kokybė“ 
(LMT), 8 a. val.

 _ 2014 m. – A. Meškauskienė kėlė kvalifikaci-
ją LSMU ir Vilniaus kolegijos organizuotoje 
respublikinėje konferencijoje, 6 val.

 Viešosios politikos ir administravimo 
institutas

 _ A. Balžekienė – 2014 m. spalio mėn. dėsty-
mo stažuotė Masaryk universitete, Aplinkos 
studijų katedroje (Brno, Čekijos Respublika) 
pagal Europos socialinio fondo programą 
„Innovation of Bachelor Study Programmes 
for Better Employability“. Skaitytos paskai-
tos: „Structural and contextual factors of 
environmental and technological risk per-
ception“ ir „Social controversies over new 
technologies“.  

 _ A. Balžekienė – 2014 m. balandžio mėn. 
22–25 d. dalyvavimas Oksfordo universiteto 
(Jungtinė Karalystė) Politikos ir tarptauti-
nių santykių fakulteto „Kiekybinių metodų 
socialiniuose tyrimuose“ kursuose „Multi-
level analysis for Social Sciences“. Stažuotę 
finansavo Lietuvos mokslo taryba.

 _ A. Telešienė – 2014 m. gruodžio 7–12 d. 
mokymų ir paskaitų skaitymo vizitas. Pro-
jektas „Innovation of Bachelor Study Pro-
grammes for Better Employability“ (reg. 
number: CZ.1.07/2.2.00/28.0238). Depar-
tment of Environmental studies, Masaryk 
universitetas, Brno, Čekijos Respublika. 
Skaitytos paskaitos: „Food risk percep-

tions: towards a culture of fear“, „Types, 
explanatory models and data based exam-
ples of environmental behaviour“.

 _ Mokslinė stažuotė Estijoje, Talino universi-
teto Tarptautinių ir socialinių studijų institu-
te (Institute of International and Social stu-
dies) pagal Erasmus programos studento 
praktikos mobilumo projektą „Mokymosi 
visą gyvenimą programa“. Mokslinės sta-
žuotės trukmė – 2014-06-02–2014-06-12.

 _ V. Simonaitytė gegužės 15–16 dienomis 
dalyvavo Berlyno socialinių mokslų centre 
(WZB Berlin Social Science Center) vyku-
sioje tarptautinio projekto MARPOR („Ma-
nifesto Research on Political Representa-
tion“) konferencijoje-seminare „Politinių 
nuostatų nustatymas partijų programose“ 
(„Mapping Policy Preferences from Texts“).

 _ I. Luobikienė – 2014 m. rugsėjo 22–26 d. 
pagal Erasmus personalo mobilumo mo-
kymams programą stažavosi Latvijos že-
mės ūkio universitete.

 _ 2014 m. rugpjūčio 03–16 d., Bremenas, 
Vokietija. Dalyvauta Europos žiniasklaidos 
ir komunikacijos doktorantų vasaros mo-
kykloje: ECREA media and communication 
doctoral summer school „Dynamics of me-
diatization“.

 _ V. Giedraitytė – kursai „Developing Inno-
vative Ideas for New Companies: the First 
Step in Entrepreneurship“. 2014 m. balan-
džio 14 d.–2014 m. gegužės 25 d., Merilen-
do universitetas, College Park, JAV. Serti-
fikato identifikacijos kodas: coursera.org/
verify/AJT8EV42JD.

 _ P. Veršekys – 2014 m. vasario 27–28 dieno-
mis dalyvauta kasmetiniame tarptautiniame 
forume kovoje su korupcija ES, vykusiame 
Tryre (Vokietija). Konferenciją organizavo 
OLAF ir ERA. Gautas sertifikatas.

 _ P. Veršekys – 2014 m. gegužės 14–16 d. daly-
vauta kasmetiniame valstybių atstovų susi-
tikime ir tarptautinėje konferencijoje „Nauji 
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iššūkiai ES finansinių interesų apsaugai ir 
antikorupcinėms priemonėms“, vykusioje 
Vienoje (Austrija). Konferenciją organizavo 
IACA ir OLAF. Gautas sertifikatas.

3  Tyrėjai, atstovaujantys KTU, mokslo ir 
inovacijų politiką kuriančiose bei įgyven-
dinančiose institucijose

 Edukologijos katedra

 _ LMT, MOSTA, Sumanios specializacijos pri-
oritetų ekspertė – prof. B. Janiūnaitė.

 _ SKVC ekspertės – prof. N. Bankauskienė, 
prof. E. Štuopytė, doc. B. Simonaitienė.

 _ MOSTA ekspertė – doc. B. Simonaitienė.

 _ Visuotinės lietuvių enciklopedijos moksli-
nės redakcinės tarybos narė – prof. P. Ju-
cevičienė.

 Filosofijos ir psichologijos katedra

 _ R. Lekavičienė – LMT ekspertė

 _ M. Bertašius – MITA ekspertas

 Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės ko-
munikacijos katedra

 _ A. Leonavičienė – Lietuvos mokslo tarybos 
koordinuojamos Tarptautinės mokslinės 
duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė, 
2007–2014 m. 

 _ V. Celiešienė – VLKK programos „Valstybi-
nės kalbos norminimas, vartojimas, ugdy-
mas ir sklaida 2006–2015 m.“ ekspertė.

 _ A. Poškienė 2010 m. yra įgijusi MOSTA stu-
dijų programų vertinimo eksperto kvalifi-
kaciją.

 _ J. Džežulskienė – „Communicaid Gro-
up Ltd“ (Londonas, Briuselis) EPSO testų, 
skirtų norintiems dirbti Europos Sąjungos 
institucijose sudarymo projekte, lietuviš-
kos dalies testų sudarytoja ir ekspertė, 
2011–2015.

 Audiovizualinių menų katedra

 _ D. Kučinskas – KTU atstovas AEC (Associ-
ation of European Conservatoires), SKVC, 

ŠMM, LMT ekspertas, Kauno m. švietimo 
tarybos narys.

 _ R. Ambrazevičius – ekspertas LMT, Esto-
nian Research Council, European Science 
Foundation.

 Viešosios politikos ir administravimo 
institutas

 _ Prof. A. Krupavičius – Europos mokslo fon-
do ir COST programų, LMT ir Studijų koky-
bės vertinimo centro ekspertas, buvo Lietu-
vos mokslo tarybos narys.

 _ Doc. dr. E. Butkevičienė – deleguota Lietu-
vos ekspertė Europos Sąjungos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 
2020“ komitete „Įtrauki, inovatyvi ir reflek-
tyvi visuomenė“, H2020 projektų vertinimo 
ekspertė; LMT ekspertė; SKVC ekspertė, 
Kultūros tarybos ekspertė.

 _ Doc. dr. R. Dapkus – Kauno regiono plėtros 
tarybos socialinis-ekonominis partneris – 
svarstomų dokumentų ekspertinis vertini-
mas; Tauragės regiono plėtros tarybos so-
cialinis-ekonominis partneris – svarstomų 
dokumentų ekspertinis vertinimas.

 _ Doc. dr. R. Brazienė – Europos Komisijos 
ekspertų tinklo EGGE („Lytis ir užimtumas“) 
narė; Europos Komisijos ekspertų tinklo 
EGGSI („Lyčių lygybė, socialinė įtrauktis, 
sveikata ir ilgalaikė globa“) narė; Europos 
Komisijos ekspertų tinklo ENEGE („Euro-
pos lyčių lygybės ekspertų tinklas“) eksper-
tė, Lietuvos nacionalinė atstovė; Tarptau-
tinio ekspertų tinklo „Priežiūros atostogų 
politika („Leave Policies“) ir tyrimai“ (In-
ternational Network on Leave Policies and 
Research) tikroji narė.

 _ Doc. dr. J. Sinkienė – LMT ekspertė.

 _ Dr. V. Morkevičius – LMT „Mokslininkų gru-
pių projektų“ vertinimo ekspertas. 

 _ Doc. dr. A. Telešienė – „The Irish Research 
Council” (IRC) ekspertė-vertintoja. 
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 _ Prof. A. Junevičius – SKVC studijų progra-
mų ekspertas.

 _ Doc. dr. E. Vaidelytė – European Commisi-
on DG for Research and Innovation „Study 
on Foundations Supporting Research and 
Innovation in the EU: Quantitative and Qua-

litative Assessment, Comparative Analysis, 
Trends and Potential“ nacionalinė ekspertė.

 Semiotikos institutas

 _ D. Martinelli – ekspertas LMT, Estonian Re-
search Council, Academy of Finland.

bendradarbiavimas

Edukologijos katedra

 _ Vykdoma edukologijos mokslo krypties 
jungtinės doktorantūros programa su Lie-
tuvos edukologijos universitetu, Lietuvos 
sporto universitetu ir Šiaulių universitetu. 

 _ Mokslininkų bendradarbiavimas vyksta su 
aukštojo mokslo institucijomis Europoje ir 
už jos ribų, tarp jų – Kembridžo universi-
tetu (Jungtinė Karalystė) ir Haifos universi-
tetu (Izraelis); 2014 m. atvykę mokslininkai 
(dėstyti, aptarti tolesnį bendradarbiavimą): 
dr. Stanislava Hoferkova (Hradec Kralove 
universitetas, Čekija), 2014-04-28–05-02; 
dr. Blair Stevenson (Oulu taikomųjų mokslų 
universitetas, Suomija), 2014-09-14–19.  

Filosofijos ir psichologijos katedra

 _ Bendradarbiauta su Governors State Uni-
versity (JAV); prof. Jon Carlson (2014 m. 
rugsėjis).

Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komu-
nikacijos katedra

 _ Vyksta bendradarbiavimas su Amsterda-
mo universiteto profesoriumi Ch Forceville 
(Universiteit van Amsterdam Department 
of Media & Culture/Media Studies). Profe-
sorius yra pasaulinio lygio mokslininkas, 
turintis tarptautinės mokslinio ir pedago-
ginio darbo patirties. Jo mokslinių interesų 
sritis susijusi su šiuolaikinių medijų ver-
balinio ir neverbalinio diskurso kognity-
viaisiais ir semiotiniais analizės aspektais. 
Prof. Ch. Foceville yra daugybės pasaulyje 

žinomų mokslinių publikacijų (monografijų 
ir straipsnių) autorius, bendraautoris ir ver-
tėjas, aktyviai dalyvauja tarptautinėse kon-
ferencijose ir seminaruose kaip kviestinis 
pranešėjas, organizacinių komitetų narys.

 _ Užsienio kalbų centro ir Prancūzijos Amba-
sados Lietuvoje iniciatyva prancūzų kalbą 
A1 lygiu dėsto lektorius-stažuotojas Fran-
cois Matthieu Le Corre (2013-09–2014-05, 
2014-10–2015-05).

 _ Pasirašytas ketverių metų memorandumas 
su Ispanijos Ambasada Lietuvoje dėl ispa-
nų kalbos lektoriaus skyrimo KTU; lektorė 
Silvia Novo Perez dėsto ispanų kalbą A1-C1 
lygiu 2013–2015 m. m.

 _ Lektoriaus Michael O‘Connor vizitas, Uni-
versity of Angers, Prancūzija, 2014-04-22–
30, Erasmus mainai.

 _ Docentės Francoise Doro-Megy dėstymo 
vizitas, University of Paris 8, Prancūzija, 
2014-05-05–09, Erasmus dėstymo mainų 
vizitas.

 _ Lilli Parrot University of Paris 8, Prancūzija, 
2014-05-05–09, Erasmus mainai.

 _ Docentė Réka Jablonkai, Corvinus Univer-
sity of Budapest, Vengrija, 2014-04-22–05-
01, LMT koordinuojamas vizitas.

 _ Docentė Andrea Berni, University of Heidel-
berg, Vokietija, 2014-03-31–04–04, Eras-
mus mainai. 

 _ Docentas James Stewart, University of 
Dundee, Jungtinė Karalystė, 2014-10-20–
24, LMT koordinuojamas vizitas.
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Audiovizualinių menų katedra

 _ Prof. dr. George Kennaway, Hull University 
(UK) skaitė paskaitas 2014 m. spalio 13–15 
d. (pagal LMT kviestinių lektorių programą).

 _ Bendradarbiaujama su visomis institucijo-
mis, su kuriomis pasirašytos Erasmus su-
tartys.

Viešosios politikos ir administravimo insti-
tutas

 _ Viešosios politikos ir administravimo ins-
titutas vykdo Sociologijos mokslo krypties 
(05S) jungtinės doktorantūros programą su 
Vytauto Didžiojo universitetu ir Lietuvos so-
cialinių tyrimų centru. 

 _ Vykdoma Politikos mokslų (02S) krypties 
jungtinės doktorantūros programa su Ge-
nerolo Jono Žemaičio Lietuvos karo aka-
demija, Klaipėdos universitetu ir Vytauto 
Didžiojo universitetu.

Europos institutas

 _ P. Perchoc (2014-04-8–10) paskaitų ciklas 
„MODERNIZATION OF EUROPEAN ACTION“, 
prof. Philippe Perchoc yra politikos mokslų 
daktaras, vizituojantis profesorius Europos 
koledže Briugėje, Paryžiaus Naujosios Sor-
bonos universitete. Philippe aktyviai domisi 
Europos aktualijomis, yra vienas iš Nouvelle 
Europe (www.nouvelle-europe.eu) įkūrėjų.

 _ S. Uminski (2014-04-24–25) paskaitų ciklas 
„Contemporary Issues on Some Aspects 
of European Integration“. Prof. Stanislaw 
Uminski yra Gdansko universiteto (Lenkija) 
Europos integracijos tyrimų centro moks-
lininkas.

 _ P. Perchoc (2014-11-06) dalyvavo paskaito-
je „Įvadas į Europos studijas“.

1  Įmonės, su kuriomis buvo bendradar-
biaujama vykdant projektus, rengiant 
paraiškas 2014 m.

 Viešosios politikos ir administravimo 
institutas

 _ VŠĮ „Aplinkosaugos technologijų ir valdymo 
centras“ (ECAT). Bendradarbiauta rengiant 

mokslo grupių projeko paraišką Lietuvos 
mokslo tarybai „Ekologinio kompensavimo 
suvokimas ir praktikos: miestų infrastruk-
tūros projektai Lietuvoje ir Švedijoje.

 _ Bendradarbiavimas vykdant Nacionalinį pi-
lietiškumo ugdymo projektą „Moksleiviai 
renka Europos Parlamentą“, 2014 m. vasa-
ris–gegužė: Švietimo ir mokslo ministerija, 
Tamo, Mano dienynas, Europos Parlamento 
informacijos biuras Lietuvoje, VšĮ „Europos 
namai“, Europos Komisijos atstovybė Lie-
tuvoje

 _ Lietuvos statistikos departamentas. Ben-
dradarbiauja HSM duomenų archyvas 
(LiDA). Bendradarbiavimo tikslas – supa-
prastinti ir išplėsti prieigą prie oficialiosios 
statistikos, rengti duomenų analizės moky-
mus mokslininkams ir tyrėjams.

 _ Vytauto Didžiojo universitetas. Kartu vyk-
domas Lietuvos mokslo tarybos finansuo-
jamas „Nacionalinės lituanistikos plėtros 
2009–2015 m. programos“ (VIII kvietimas) 
projektas. Projekto pavadinimas „Automa-
tiniai autorių ir autorių grupių individualaus 
stiliaus nustatymo tyrimai“ (finansavimo 
sutarties Nr. LIT-8-69).

2  Strateginės partnerystės 

 _ Edukologijos katedra pasirašiusi 3 bendra-
darbiavimo sutartis su Kauno raj. Ežerėlio 
pagrindine mokykla, Šilutės pirmąja gim-
nazija ir Kauno mokykla-darželiu „Šviesa“.

 _ Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komu-
nikacijos katedra bendradarbiauja su par-
tneriais: techninių vertimų biuru „Transer“, 
vertimų biuru UAB „Laraneda“, vertimo ir 
lokalizacijos paslaugas teikiančia įmone 
„Synergium“ (www.synergium.eu).

3  Strateginės partnerystės su kitomis 
aukšto tarptautinio lygio mokslo infras-
truktūromis

 _ Tarp Edukologijos katedros strateginių par-
tnerių yra šios institucijos: Kembridžo uni-
versitetas (Jungtinė Karalystė), Haifos uni-
versitetas (Izraelis), Kalifornijos valstybinis 
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2014 m. studijavusių
doktorantų skaičius

1  Apgintos disertacijos

 _ J. Surgėlienė (07S). „Edukacinės aplinkos, įgalinančios mokinius svarstyti 
karjeros pasirinkimą“. Vadovė – N. Bankauskienė.

2  Užsienio mokslininkai, dalyvaujantys doktorantūros studijų procese

 _ Prof. H. Alexander (Haifos universitetas, Izraelis), prof. Lily Barack (Haifos 
universitetas, Izraelis).

3  Doktorantai, dirbę projektuose 2014 m.

 _ Dokt. Bartuškaitė M. „Tarptautinė socialinio tyrimo programa: pilietiškumas, 
darbo ir socialinės gerovės vertinimai Lietuvoje“ (CIWO). Projekto vadovas – 
A. Krupavičius.

 _ Dokt. R. Budrys. Projektas „Lietuvių tradicinės muzikos dermės tarpkultū-
riniame kontekste: akustiniai ir kognityviniai aspektai“. Projekto vadovas –  
R. Ambrazevičius.

5

26

6

4

2014 m. įstojusių
doktorantų skaičius

2014 m.  baigusių 
studijas doktorantų 
skaičius

2014 m. gynusių 
disertacijas doktorantų 
skaičius

doktorantūros studijos

universitetas Fulertone (California State University, Fullerton), Europos edu-
kacinių tyrimų asociacija (European Educational Research Association-EE-
RA).

 _ Filosofijos ir psichologijos katedra bendradarbiauja su Kalifornijos valstijos 
universitetu.

 _ Audiovizualinių menų katedra bendradarbiauja su Edinburgo, Lydso, Kroku-
vos, Vienos, Graco, Helsinkio, Tesalonikų universitetais.

 _ Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos katedra bendradarbiauja 
su Europos Komisijos Generalinio vertimo raštu direktoratu Briuselyje, II pa-
kopos magistro programos „Technikos kalbos vertimas ir lokalizacija“ tobuli-
nimas ir rengimas teikti į Europos EMT tinklą.

 _ Viešosios politikos ir administravimo institutas atstovauja Lietuvai tarptauti-
nėje socialinių tyrimų programoje (ISSP). ISSP vienija mokslininkus, atliekan-
čius tarptautinius palyginamuosius beveik 50-yje pasaulio šalių. KTU Viešo-
sios politikos ir administravimo institutas yra numatytasis ESS ERIC paslaugų 
teikėjas Lietuvoje. Planui pritarė Lietuvos mokslo taryba. Vadovas – prof. dr. 
Algis Krupavičius. Projekto vertė – 1 148 245 Lt. Projekto trukmė – 2013–
2016 m. KTU Viešosios politikos ir administravimo institutas taip pat yra nu-
matytasis CESSDA paslaugų teikėjas Lietuvoje. Planui pritarė Lietuvos moks-
lo taryba. Projekto vertė – 2 391 057 Lt. Projekto trukmė – 2014–2017 m.
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mokslo infrastruktūra

1  Unikali 2014 m. įsigyta tyrimų įranga

 _ NESSTAR, naudojamas kaip viena is LiDA 
platformų duomenims dokumentuoti, pu-
blikuoti ir analizuoti tiesiogiai (http://www.
lidata.eu/webview/).

2  Siūlomos mokslinės paslaugos (https://
apcis.ktu.edu/)

 Edukologijos katedra

 _ Darbuotojų inovatyvumo tyrimo metodikų 
modeliavimas;

 _ Socialinio verslumo ugdymo metodikų kū-
rimas;

 _ Socialinės įtraukties inovacijų diegimo 
efektyvumo modeliavimas;

 _ Efektyviam inovacijų diegimui organizacijo-
se palankių mokymosi aplinkų modeliavi-
mas (B. Janiūnaitė).

 _ Edukacinių technologijų efektyvaus diegi-
mo organizacijose modeliavimas;

 _ E. mokymosi organizavimo tobulinimo me-
todikos (N. Ambrasė, G. Valinevičienė).

 _ Lyderystės tipų nustatymo metodikos;

 _ Lyderystės organizacijose vystymo strate-
gijos (G. Cibulskas).

 _ Komunikavimo sistemos organizacijose 
diegimas ir vystymas;

 _ Tarpkultūrinės komunikacijos organizaci-
joje diagnostika ir vystymas (I. Cesevičiūtė,  
N. Čiučiulkienė, A. Augustinienė).

 _ Kompetencijos tobulinimas, kompetencijos 
portfelio rengimas;

 _ Organizacinis mokymasis, organizacinio 
mokymosi sistemos: tyrimai ir projektavi-
mas (P. Jucevičienė, G. Edintaitė).

 _ Darbuotojų karjeros vystymo būdai (V. Sta-
nišauskienė).

 _ Mentorystės įgalinimo startegijos skirtingo 
tipo organizacijose (N. Čiučiulkienė).

 _ Individualaus ir kolektyvinio mokymosi 
procesai organizacijose ir tinkluose: tyrimai 
ir projektavimas (P. Jucevičienė).

 _ Besimokančio, sumanaus ir darnaus mies-
to/regiono vystymo edukacinės ir moky-
mosi aplinkų, edukacinių maršrutų kūri-
mas (P. Jucevičienė).

 _ Efektyvios žinių valdymo sistemos projek-
tavimas ir diegimas siekiant intelektualios, 
kūrybiškos organizacijos kokybių (P. Juce-
vičienė).

 _ Socialinio ugdymo problemų sprendimas, 
taikant individualų ir kolektyvinį mokymąsi 
(E. Štuopytė).

 _ Emigrantų šeimų vaikų adaptacijos ben-
drojo lavinimo mokykloje strategijos;

 _ Delinkventinio elgesio vaikų ugdymo meto-
dikos (L. Abromaitienė).

 _ Informacinės kompetencijos tyrimai.

 _ Interneto technologijų taikymas skatinant 
studentų savivaldų mokymąsi (G. Tautke-
vičienė).

 Filosofijos ir psichologijos katedra

 _ Įvairios tematikos psichologijos seminarai 
viešajam sektoriui ir verslo aplinkai (R. Le-
kavičienė, D. Antinienė, J. Almonaitienė).

 _ Organizacijų tyrimai (lyderystės/vadova-
vimo, organizacijų mikroklimato, darbuo-
tojų produktyvumo, motyvacijos, lojalumo 
ir pan.) http://www.studyorg.eu/ (M. As-
trauskaitė).

 _ Archeologinių tyrimų ekspertizės (M. Ber-
tašius).
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 Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės ko-
munikacijos katedra

 _ Mokslo darbų, pretenduojančių patekti į 
tarptautines mokslo duomenų bazes „Litu-
anistika“ ir kt., bei nacionalinių ir tarptau-
tinių studijų programų ekspertinė veikla. 
Minėtą veiklą gali atlikti ekspertais įregis-
truoti, vyriausiojo mokslo darbuotojo rei-
kalavimus atitinkantys mokslininkai: prof. 
dr. Aurelija Leonavičienė, prof. dr. Audronė 
Poškienė, doc. dr. Vilija Celiešienė, doc. dr. 
Saulutė Juzelėnienė.

 _ Nuo 2013 m. Užsienio kalbų centras – pir-
masis sertifikuotas SWEDEX testavimo 
centras Lietuvoje http://www.folkuniversi-
tetet.se/Las-mer-om-sprak/Sprakexami-
na/Swedex/Ta-examen/Utanfor-Sverige/.

 _ Nuo 2013 m. Užsienio kalbų centras – PTE 
(Pearson Test of English) General egzami-
nų centras.

 _ Programinės įrangos ir vaizdo žaidimų lie-
tuvinimo tyrimai.

 _ Lietuviškų filmų posovietinėje Lietuvoje ti-
travimo ir dubliavimo tyrimai.

 _ Kalbų dėstymo virtualiose mokymosi aplin-
kose tyrimai.

 _ Gretinamieji anglų–lietuvių, prancūzų–lie-
tuvių, rusų–lietuvių kalbų tyrimai.

 _ Skaitmeninės kultūros ir naujųjų medijų 
kalbos sąveikos tyrimai.

 _ Šiuolaikinės anglų kalbos didaktikos tyri-
mai.

 _ Vertimo problemų analizė ir lokalizacijos 
tyrimai.

 Audiovizualinių menų katedra

 _ Akustiniai, kognityviniai ir statistiniai muzi-
kos duomenų tyrimai.

 _ Semiotinė muzikos procesų ir reiškinių 
analizė.

 Viešosios politikos ir administravimo 
institutas

 _ Visuomenės nuomonės, savivaldybių, kitų 
administracinių teritorinių vienetų gyvento-
jų, verslo ir viešųjų organizacijų darbuotojų 
nuostatų ir poreikių tyrimai.

 _ Sociologiniai taikomieji tyrimai verslo ir 
viešosioms organizacijoms.

 _ Elektroninės valdžios, valdymo ir demokra-
tijos tyrimai.

 _ Nevyriausybinių organizacijų ir bendruo-
menių centrų veiklos taikomieji tyrimai, 
piliečių dalyvavimo viešajame valdyme ty-
rimai.

 _ Valstybės tarnautojų vadybinių ir lyderystės 
kompetencijų, kvalifikacijos kėlimo, moty-
vacijos tyrimai.

 _ Viešųjų organizacijų veiklos efektyvumo 
tyrimai.

 _ Etikos viešajame valdyme tyrimai.

 _ Organizacijos žmogiškųjų išteklių, kultūros 
ir organizacinio klimato taikomieji tyrimai.

 _ Lygių galimybių tyrimai.

 _ Socialinių ir techologinių inovacijų taiko-
mieji tyrimai.

 _ Socialinių medijų tyrimai.

 _ Kultūros politikos tyrimai.

 _ Urbanistinės ir aplinkos politikos taikomieji 
tyrimai.

 Europos institutas

 _ ES ekonominės integracijos procesai. 

 _ ES vidaus rinkos funkcionavimo ypatumai. 

 _ ES vaidmuo globalizacijos akivaizdoje. 
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 _ Tarptautinės prekybos plėtros tendencijos ES. 

 _ ES regiono makroekonominio stabilumo 
užtikrinimas. 

 _ Investicijų valdymo procesai ES. 

 _ Įmonių vadybos ypatumai tarpkultūrinėje 
ES erdvėje. 

 _ Įmonių etinių problemų tarpkultūrinėje er-
dvėje analizė. 

 _ ES kultūros politikos ypatumų analizė. 

 _ ES kultūrinės integracijos iššūkiai ir pro-
blemos. 

 _ Antreprenerystės plėtros ES analizė. 

 _ Verslumo gebėjimų ugdymas ES. 

 _ ES verslo aplinkos ypatumų analizė. 

 _ Verslumo politikos ES analizė. 

 _ Lietuvos integracijos į ES procesų analizė. 

 _ Lietuvos ir ES politikos derinimas, priorite-
tai, strateginės kryptys. 

 _ Europos integracijos įtaka ekonominių vie-
netų funkcionavimui. 

 _ Europos integracijos procesai, jų teorinis 
konceptualizavimas ir informacijos apie 
juos sklaida žinių ekonomikos ir žinių vi-

suomenės aspektu. 

 _ ES bendrosios rinkos funkcionavimas ketu-
rių laisvių teisiniu požiūriu. 

 _ Organizacinis pasitikėjimas (kūrimas, val-
dymas), tarporganizaciniai santykiai, klas-
teriai, strateginiai aljansai, įmonių tinklai, 
kvalifikuotos darbo jėgos judėjimas (ES ir 
Pasaulyje). 

 _ Europos integracijos įtaka įmonių veiklai. 

 _ Įmonių gebėjimo konkuruoti tyrimai. 

 _ Žmonių išteklių kompetencija. 

 _ Žmonių išteklių vadyba. 

 _ Europos integracijos procesai Europos stu-
dijų esmė.

 Semiotikos institutas 

 _ „GreimApp“ – mobili aplikacija / programė-
lė, skirta minčių žemėlapiui / lateraliniam / 
semiotiniam mąstymui.

 _ „Sympossible“ – mobili aplikacija / progra-
mėlė, skirta dalyvavimui kongresuose ir 
simpoziumuose visiškai valdymui.

 _ LiTunes“ – mobili aplikacija / programėlė, 
skirta klasifikuoti lietuvišką muziką moks-
lininkams ir turistams.

meno veikla

1  Kūryba

 _ Linas Adomaitis
 L. Adomaitis. Laiko mašina. Dviguba kom-

paktinė plokštelė. Autorinė laida:
 http://www.lrytas.lt/pramogos/muzika/

albumo-apzvalga-linas-adomaitis-lai-
ko-masina.htm

L. Adomaitis. Jūrų arkliuko Ko meilė (A. 
Kavaliauskaitės pasaka). Kompaktinė 
plokštelė. Išleido Lino Adomaičio labdaros 
ir paramos fondas:
https://www.youtube.com/watch?v=m-
3DNp9GXYt4
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Arvydas Sabonis 11. Visa galva aukščiau. 
Dokumentinis filmas. Kompozitorius L. 
Adomaitis. 2014-12-19:
http://saboniofilmas.lt/

Oficialus festivalio Aš toks vienas himnas. 
Atl. L. Adomaitis ir festivalio atlikėjai. Tel-
šiai, 2014-07:
http://www.pzemaitis.lt/2014/08/08/
kviecia-as-toks-vienas-gyvos-dainos-fes-
tivalis-muzikos-gurmanams/  
[teikiama kaip kompozicija]

Muzika autorinei kassavaitinei (sekmadie-
ninei) LRytoTV laidai Pasaulis nuostabus: 
http://tv.lrytas.lt/laidos/pasaulis-nuosta-
bus/ 

 _ Antanas Jasenka

 Muzika teatrui, vizualiniams scenos pro-
jektams: http://www.menufaktura.lt/?-
d=2&p=2081#gsc.tab=0

 _ Eric Elice, Roger Rees. Antrininkas (rež. 
Sergejus Paciukas). Šilutės kamerinis 
dramos teatras. Premjera 2014-03-27:

 https://www.facebook.com/
events/1459508287615663/

 _ Vladimiras Zabalujevas ir Aleksejus 
Zenzinovas. Gražuolės (rež. Agnė Dilytė). 
Šiaulų dramos teatras. Premjera 2014-
04-06:

 http://sdt.lt/nebylys

 _ Antanas Jasenka. Padaryk iš manęs 
jungiklį (rež. Antanas Jasenka, Birutė 
Letukaitė). Menų spaustuvė. Premjera 
2014-04-22:

 http://www.menuspaustuve.lt/lt/rengi-
niai/11756-festivalis-jauna-muzika-pri-
stato-padaryk-is-manes-jungikli

 _ Dorst Tankred. Jak Matołusz poszedł 
szukać Olbrzyma (rež. Jacek Malino-

wsky). Bialystok teatr lalki BTL, Lenkija. 
Premjera 2014-06-27: 

 http://www.dziennikteatralny.pl/spek-
takle/jak-matolusz-poszedl-szukac-ol-
brzyma.html

 _ Agnija Šeiko, Artūras Šimonis. Baltų 
genčių kostiumo pristatymas (choreo-
grafė Agnija Šeiko, Dainų šventė, Lietu-
va). Vilnius, Valdovų rūmai, 2014-07-04:

 http://www.lrt.lt/lds2014

 _ Antonas Čechovas. Dėdė Vania (rež. Yana 
Ross). Upsalos dramos teatras, Švedija. 
Premjera 2014-10-18:

 http://www.uppsalastadsteater.se/
morbror-vanja/ 

 _ Isaac Bashevis Singer. Chłopiec i szczęście 
(rež. Jacek Malinowsky). Teatr Lalki i Akto-
ra, Łomża, Lenkija. Premjera 2014-09-21:

 http://www.dziennikteatralny.pl/spekta-
kle/chlopiec-i-szczescie.html

 _ A. Škėma. Pabudimas (rež. Vytautas Bal-
sys). Vilnius, Teatro projektai.

 Muzikos kūriniai

 _ Cello Music. Styginiams, mišriam chorui, 
variniams pučiamiesiems. Atliko Dainų 
šventės muzikiniai kolektyvai. 2014-07-04.

 _ Simfonija Nr. 4. Simfoniniam orkestrui. 
Atliko Dainų šventės muzikiniai kolekty-
vai. 2014-07-04.

 _ Katedra. Styginių orkestrui, pučiamie-
siems, chorui. Atliko Dainų šventės mu-
zikiniai kolektyvai. 2014-07-04.

 _ Baltų genčių kostiumo pristatymas. Or-
kestrui, mušamiesiems, šiuolaikinio 
šokio šokėjams. Atlikta Lietuvos Dainų 
šventėje, Vilnius, Valdovų rūmų kiemas, 
2014-07-04:

 (http://www.lrt.lt/mediateka/ira-
sas/5885-6)
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 _ Sonic Circuits pučiamųjų orkestrui. 
Premjera numatyta 2015 m. (Pučiamųjų 
orkestras „Trimitas“).

 Išleista

 _ nAJmix‘95. Kompozicija įtraukta į repre-
zentacinę dvigubą kompaktinę plokštelę 
„Lithuanian Music In Context III. Expe-
rimental Ventures“. Vilnius, LMIPC CD 
071-072:

 http://www.discogs.com/Various-Li-
thuanian-Music-In-Context-III-Experi-
mental-Ventures/release/6093418

 _ Giedrius Kuprevičius

 Trupinėliai. Fortepijoninių miniatiūrų ciklas. 

 Trys Tibulo elegijos. Vokalinis ciklas barito-
nui ir fortepijonui. 

 Gėlių dainos. Vokalinis ciklas sopranui ir 
fortepijonui. Atl. Sabina Martinaitytė (sopra-
nas), Audronė Eitmanavičiūtė (fortepijonas). 
Kauno botanikos sodas, 2014-07-24.

 Blues-carillon. Pjesė karilionui. Alt. G. Ku-
previčius, Klaipėdos karilionas, 2014-06-24 
[teikiama kaip kūryba].

 Kristijono pamokymai lietuviams. Vilnius, 
Valdovų rūmai, 2014-03-09; Kauno filhar-
monija, 2014-03-10. Atl. Kauno valstybinis 
choras, dirig. P. Bingelis.

 Šnabždesiai ir šnarėjimai. Styginių kvarte-
tas. Atl. Kauno styginių kvartetas. Kauno 
filharmonija, 2014-04-06; Vilnius, Šv. Jonų 
bažnyčia, 2014-04-07.

 _ D. Martinelli

 Aliquid pro aliquo. Mišriam chorui. Atl. KTU 
ansamblio „Nemunas“ choro grupė. Kau-
nas, Congress of Numanities, 2014 m. bir-
želio 2 d.:

 http://archive.ktu.lt/sites/ktu.edu.shmmf/
files/icon_kongreso_programa.pdf

 Trys dainos baritonui ir kameriniam an-
sambliui: Be Yourselfie, Waltz #3, Sing Loud 
and Tender. Atl. R. Zubovo ansamblis. Nida, 
festivalis „Nepaklusniųjų žemė“, 2014 m. 
liepos 8–10 d.

 http://www.neringa.lt/go.php/lit/Festiva-
lio-Nepaklusniuju-zeme-programa-/4478

 Atlikimas

 Linas Adomaitis

 Jūrų arkliuko Ko meilė (A. Kavaliauskaitės 
pasaka). Spektakliai Lietuvos vaikų ir kūdi-
kių namuose.

 Per 100 koncertų Lietuvos miestuose ir 
miesteliuose.

 Svarbesni:

 „Laiko mašina“. Autorinis koncertinis turas 
su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru 
(dirig. Vaidas Baumila): 

 Klaipėda, Koncertų salė, 2014-10-12;

 Marijampolė, 2014-10-18;

Šiauliai, koncertų salė „Saulė“, 2014-10-11;

Kaunas, Filharmonija, 2014-10-09;

Vilnius, Kongresų rūmai, 2014-10-10:

http://www.lrytas.lt/pramogos/muzika/
lino-adomaicio-koncertai-uzbure-lietuva.
htm

https://lt-lt.facebook.com/Linas.Adomai-
tis.LVSO

http://www.social-peek.com/Keywords/
Laiko%20Ma%C5%A1ina,%20Lino%20
A d o m a i % C 4 % 8 D i o , % 2 0 M A R I J A M P O -
L%C4%96

https://www.youtube.com/watch?v=KT-
p5I8RpD8I

http://www.music.lt/lt/muzika/RENGI-
NIO-RECENZIJA-Lino-Adomaicio-pasiro-
dymas-Vilniuje-skoningumu-profesionalu-
mu-ir-elegancija-uzkele-kartele/22665/
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Koncertas festivalyje Granatos2014. Rum-
šiškės, 2014-07-31/08-02:
http://www.granatos. l t/ l t/groja/gro-
ja-2014

Koncertas festivalyje Karklė2014. Karklė, 
2014-08:
http://karkle.com/

Koncertas festivalyje Aš toks vienas. Tel-
šiai, 2014-07:
https://www.facebook.com/
events/285887281599015/

Oficialus festivalio Aš toks vienas himnas. 
Atl. L. Adomaitis ir festivalio atlikėjai. Tel-
šiai, 2014-07:
http://www.pzemaitis.lt/2014/08/08/
kviecia-as-toks-vienas-gyvos-dainos-fes-
tivalis-muzikos-gurmanams/

 _ R. Ambrazevičius

Note Lithuania. Folk/World. Music Lithua-
nia. Kompaktinė plokštelė. Reprezentacinis 
Lietuvos folk/world rinkinys. Joje yra vie-
na Ryčio Ambrazevičiaus atliekama daina 
(„Tupi gegužėlė“) ir viena Ryčio Ambrazevi-
čiaus vadovaujamos folk grupės „Intakas“ 
atliekama daina („Dievuliau mana“).

 _ Antanas Jasenka

Pakartoti atlikimai

Venta. Elektroninė kompozicija analogi-
niams Sovietinės Lietuvos instrumentams. 
Atl. DIISSC orchestra (Jonas Jurkūnas, An-
tanas Jasenka, Vytautas V. Jurgutis, Marty-
nas Bialobžeskis):
a) Berlynas, tarpt. festivalis CTM, 2014-01-

25:
(http://www.ctm-festival.de/archive/
festival-editions/ctm-2014-dis-continui-
ty/artists/a-e/diissc-orchestra/);

b) Varšuva, tarpt. festivalis „Muzikos ru-
duo“, 2014-09-26: 
(http://warszawska-jesien.art.pl/
en/wj2014/program-i-bilety/pro-
gramme/26_09/1775121691)

c) Vilnius, tarpt. festivalis „Gaida“, 2014-
11-07 (http://www.mic.lt/lt/events/vie-
w/1443?ref=%2Flt%2Fevents)

 _ Giedrius Kuprevičius

Autoriniai koncertai 2014-04-06 Kaune, 
Kauno filharmonija, ir 2014-04-07 Vilniuje, 
Šv. Jonų bažnyčia.

Blues-carillon. Pjesė karilionui. Alt. G. Ku-
previčius, Klaipėdos karilionas, 2014-06-24 
[teikiama kaip atlikimas].

Pakartoti atlikimai

Ugnies medžioklė su varovais. Miuziklas. 
Alytaus dramos teatras, rež. Gytis Padegi-
mas. 2014-09-18 ir 19 d. 

Vienadienės Tėvynės dainos. Vokalinis ci-
klas balsui ir kameriniam ansambliui. Atl. 
M. Zimkus (tenoras) ir Kauno fortepijoni-
nis trio (Lina Krėpštaitė, fortepijonas, Indrė 
Čepinskienė, smuikas, Asta Krištaponienė, 
violončelė. Zapyškio paminklinė Šv. Jono 
Krikštytojo bažnyčia, 2014-07-29.

Vienadienės Tėvynės dainos. Vokalinis ci-
klas balsui ir kameriniam ansambliui. Atl. M. 
Zimkus (tenoras) ir Kauno styginių kvarte-
tas. Vilnius, Šv. Jonų bažnyčia, 2014-04-07.

Sonata vargonams Nr. 1. Atl. Bernardas Va-
siliauskas. Vilnius, Šv. Jonų bažnyčia, 2014-
04-07.

Intrigos. Opera be arijų. Atl. Rūta Mikelai-
tytė (fortepijonas), Darius Dikšaitis (smui-
kas), Vytautas Giedraitis (klarnetas), Lina 
Navakaitė (aktorė). Žagarė, „Vyšnių festiva-
lis“, 2014-07-17. 

Metų sonetai ir Gėlių dainos. Vokaliniai ci-
klai. Atl. berniukų choras „Varpelis“, Sabina 
Martinaitytė (sopranas). Dirigentas Ksave-
ras Plančiūnas. Kauno filharmonija, 2014-
05-24. 

Metų sonetai ir Gėlių dainos. Vokaliniai ci-
klai. Atl. berniukų choras „Varpelis“, Sabina 
Martinaitytė (sopranas). Dirigentas Ksave-
ras Plančiūnas. VDU Teologijos fakulteto 
aula, 2014-04-11. 
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Čiurlionis. Baletas. Nacionalinis operos ir 
baleto teatras, dirig. Robertas Šervenikas. 
2014-05-03. 

Pasaulio sutvėrimas XX amžiaus pabaigai. 
Audiovizualinė oratorija. Atl. G. Kuprevičius, 
fortepijonas, multimedija. Kauno filharmo-
nija, 2014-04-06.

2  Muzikos technologijos ir industrija (gar-
so režisūra)

 _ Leonas Berezinas

XIV tarpt. jaunųjų talentų konkursas Kau-
nas talent 2014. 2014 m. spalio 23–28 d., 
Kaunas, Žalgirio arena. Įgarsinimo ir švie-
sos efektų režisūra.



Studentų g. 48, LT-51367 Kaunas

Dekanas – dr. Žymantas Rudžionis

Tel.: (8 37) 30 04 50, 30 04 51

El. p. saf@ktu.lt

ktu.edu/lt/statybos-ir-architekturos-fakultetas

Architektūros ir urbanistikos katedra
Vedėjas – Kęstutis Zaleckis

Pastatų energinių sistemų katedra
Vedėjas – Andrius Jurelionis

Statybinių konstrukcijų katedra
Vedėjas – Mindaugas Augonis

Statybinių medžiagų katedra
Vedėjas – Vitoldas Vaitkevičius

Statybos technologijų katedra
Vedėjas – Mindaugas Daukšys

fakulteto struktūra
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Pagrindinės mokslinės veiklos kryptys: 

 _ „Lietuvos kraštotvarka“. 

 _ „Efektyvios statybos medžiagos, konstrukcijos 
ir technologijos“.

 _ „Aukštųjų technologijų medžiagų kūrimas ir 
tyrimas“.

 _ „Medžiagų ir konstrukcijų stiprumas ir ilgalai-
kiškumas“.

Fakulteto mokslinės veiklos kryptys susijusios su 
šiomis Universiteto mokslinių tyrimų kryptimis:  

 _ „Naujos medžiagos aukštosioms technologi-
joms“.

 _ „Technologijos darniam vystymuisi ir energetika“.

 _ „Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida“. 

MTEP veiklos tikslai ir uždaviniai:

1  Plėtoti mokslinius tyrimus ir kurti reikšmingą 
įtaką visuomenei bei ekonomikai darančias ži-
nias:

1.1. Užtikrinti katedrų mokslinę veiklą;

1.2.  Vykdyti ir viešinti fakulteto mokslinius ty-
rimus.

2  Mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą 
kreipti į pramonės, verslo ir socialinės bei kul-
tūrinės raidos poreikius:

2.1.  Plėtoti bendradarbiavimą su visuomene, 
verslu ir tarptautiniais žinių centrais;

2.2 Skatinti žinių ir technologijų perdavimą. 

3  Skatinti aukšto tarptautinio lygio mokslo tyrimų 
centrų plėtrą:

3.1.  Rengti ir motyvuoti aukšto tarptautinio ly-
gio mokslo lyderius;

3.2.  Tobulinti aukšto tarptautinio lygio mokslo 
tyrimų centrų veiklos kokybę ir infrastruk-
tūrą.

mokslinių tyrimų 
finansavimas

mokslinių tyrimų tematika

6,60

6,60

83,25

Užsakomieji MTEP 
darbai (%)

0,02

Tarptautinės mokslo 
programos  (%)

10,13

Universiteto mokslo 
fondas  (%)

Mokslo, inovacijų ir  
technologijų agentūra

Nacionaliniai projektai  (%)

Nacional iniai projektai 
(6,60%), iš jų:
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Atlikti ypač didelio stiprio betono (>150Mpa) 
tyrimai, didesnį dėmesį skiriant jo irimo pobū-
džiui, nes šių betonų pagrindinis trūkumas yra 
trapus ir kartu staigus irimas esant ribinėms 
apkrovoms. Atliekant tyrimus buvo siekiama 
pagaminti plastiškesnį (pasižymintį didesniu 
deformatyvumu) ypač didelio stiprio betoną 
jo sudėtyje panaudojant polipropilenines ir 
metalines fibras. Atlikus eksperimentus buvo 
gauta, kad įprastiems betonams naudojamos 
plieninės makrofibros ypač stipraus betono 

Tyrinėta ir analizuota naujų termoizoliacinių 
sistemų apdailos tinkų struktūra, nustatytos 
tinkų paviršinio vandens įgėrio priklausomy-
bės nuo paviršiaus akytumo ir porų matme-
nų, išanalizuota tinkų paviršiaus struktūra 

Buvo atlikti mūrinių pastatų konstrukcijų 
sandarumo bandymai, kurių rezultatai lei-
do nustatyti mūro pastatų pralaidumo orui 

Efektyvios statybos medžiagos, konstrukcijos ir technologijos
Tyrėjai: D. Vaičiukynienė, A. Aleksandras Navickas, V. Sasnauskas, Ž. Rudžionis,  
P. Grigaliūnas, E. Ivanauskas, A. Augonis, D. Pupeikis, V. Kerševičius, A. Grinys,  
V. Vaitkevičius, E. Šerelis, E. Janavičius.

Išorinių tinkuojamų termoizoliacinių sistemų apdailos medžiagų fizikinių 
savybių tyrimai 
Tyrėjai:  R. Bliūdžius, J. Poderytė, K. Miškinis, J. Ramanauskas.

Darni aplinka ir pastatų energetika
Tyrėjai: A. Jurelionis, L. Šeduikytė, L. Gagytė, R. Valančius, J. Šadauskienė, K. Banionis,  
V. Paukštys.

gniuždymo ir lenkimo stipriui yra daug mažiau 
efektyvios nei mikrofibros.

Remiantis moksliniais tyrimais, nustatyta ga-
mybos atliekų, tokių kaip dolomito atsijos, 
granitmilčiai, medienos pelenai, AlF3 gamybos 
atlieka technogeninis silikagelis, panaudojimo 
galimybės betono mišinių ir sausų statybinių 
mišinių gamyboje, buvo kuriamos ir tobulina-
mos mišinių sudėtys ir receptūros. 

Tirtos ceolitinių priedų sintezės galimybės 
panaudojant technogeninį silikagelį, t. y. AlF3 
gamybos atlieką.

po klimatinio sendinimo, nustatyti paviršiaus 
struktūros pokyčiai, susidariusios naujos me-
džiagos, šių pokyčių įtaka tinkų vandens įgė-
riui ir atsparumui šalčiui (aplinkos apsauginis 
ir ekonominis aspektai).

charakteristikas. Tęsti mikroklimato tyrimai 
daugiabučiuose pastatuose, siekiant nustatyti 
kietųjų dalelių filtraciją į pastatus. Tarptautinis 

1  „Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms“

2  „Technologijos darniam vystymuisi ir energetika“
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Nagrinėjant skirtingų betono sudėties kom-
ponentų įtaką mišinių reologinėms savybėms, 
nustatytos pagrindinės betono mišinio charak-
teristikos (jų ribos), turinčios įtakos sukietėju-
sio betono paviršiaus kokybei: oro porų dydžiui 
ir kiekiui nagrinėjamame paviršiaus plote. At-
likti cemento tešlų reologinių savybių tyrimai, 
kuriais remiantis patobulinta analitinė betono 
mišinio klampos apskaičiavimo formulė. Be-
tono paviršiaus kokybei vertinti sukurta meto-
dika, paremta vaizdų analizės metodu. 

Mineralinių apdailos medžiagų tyrimų srityje 
nagrinėtos skirtingų funkcinių priedų ir efek-
tyvesnių užpildų panaudojimo galimybės. Nu-
statyta, kad reikiamas jų tipas, panaudojimo 
kiekis arba efektyvi koncentracija priklauso 
nuo dažų sudėties, užpildų (dolomitas ir jo per-
dirbimo atlieka, kvarcinis smėlis, sukepusios 
keramikos gamybos atlieka, stiklo duženos ir 
kt.) bei rišiklio tipo (kalio arba natrio skysta-
sis stiklas). Silikatinių dažų dangų trapumą ir 
pleišėjimą galima valdyti parenkant specialius 
užpildus ir didinant modifikuojančios polimeri-
nės dispersijos kiekį. 

Daugiafunkcių sporto aikštelių dangų eksplo-
atavimo savybių tyrimų srityje sudarytas kom-
pleksinio daugiafunkcių sporto aikštelių dangų 
sprendimų vertinimo algoritmas. Atliktas dau-

Pažangios statybos technologijos ir jų efektyvumo tyrimai
Tyrėjai: D. Rekus, M. Daukšys, V. Medelienė, S. Juočiūnas, doktr. A. Klovas,  
M. Daunoravičius, R. Miniotaitė, O. Viliūnienė, L. Inokaitytė.

giafunkcių sporto aikštelių dangų sprendimų 
daugiakriteris vertinimas taikant naudingumo 
vertės ir artumo idealiam taškui (TOPSIS) me-
todus. Atlikti detalūs daugiafunkcinių sporto 
aikštelių dangų eksploataciniai tyrimai, defek-
tų analizė pagal dangų rūšis, pateiktas išsa-
mus tyrimo rezultatų apibendrinimas. 

Tiriant įvairių išorinių atitvarų dangų sistemų 
drėgmines savybes nustatyta, kad dangų fizi-
nės ir mechaninės savybės derinyje danga-pa-
grindas gali keistis, o adekvatūs ir palyginami 
ilgaamžiškumo rezultatai gaunami suskirsčius 
dangas pagal plėvelės rišiklio ir užpildo kilmę. 
Taip pat nustatyta, kad kiekvienai dangų grupei 
yra būdingas savitas vandens įgėrio ir garų lai-
dumo pobūdis bei dangų irimo plitimas. 

Skaitmeninio niveliavimo metodikų galimybių 
studijoje geoinžineriniuose tyrimuose ana-
lizuoti ir vertinti klasikinio tacheometrinio ir 
mobilaus lazerinio skenavimo metodai. Gauti 
tyrimų rezultatai palyginti tarpusavyje, pateik-
tos jų technologinės ypatybės, tikslumas, to-
pografinės nuotraukos sudarymo proceso ver-
tinimas, galimybės ir efektyvumas. Nustatyta, 
kad lazerinio skenavimo sistemos taikymas 
kelių statybos ir priežiūros darbų etapuose 
pagreitintų projektinių sprendinių ir padidintų 
atliekamų darbų kokybę ir efektyvumą.

tyrimas apėmė eksperimentus 50-yje dau-
giabučių pastatų, nagrinėjant kietųjų dalelių 
koncentraciją pastatų viduje ir išorėje. Taip 
pat buvo analizuojama kietųjų dalelių sklaida 
pastatų viduje ir jos priklausomybė nuo oro 
paskirstymo būdo. Šiuo eksperimentu buvo 
siekiama nustatyti dalelių, generuojamų žmo-
gui čiaudint ar kosint, sklaidą pastatuose ir 

oro lašeliniu būdu plintančių ligų riziką. Taip 
pat buvo tęsiami tyrimai, susiję su pastatų mi-
kroklimato, žmonių darbingumo ir energijos 
vartojimo sąsajomis. Surinkti nauji duomenys 
leido nustatyti, kad žmonių darbingumo su-
mažėjimas, sukeliamas nepalankių mikrokli-
mato sąlygų, yra svarbus veiksnys nagrinėjant 
pastatų atnaujinimo sprendinius.
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Išanalizuoti dviatramių sijų, atremtų ant ci-
lindrinių atramų, savieji virpesiai. Tyrimuose 
netiesinė virpesių diferencialinė lygtis trans-
formuota į tiesinę diferencialinę lygtį, kurioje 
nepriklausomas kintamasis yra nebe laikas, 
bet poslinkis, ir pirmasis judėjimo integralas 

Atlikus lenkiamų ir plieniniu plaušu bei liauną-
ja armatūra armuotų elementų plyšių pločio 
įvertinimo tyrimus, išanalizuota įvairių veiks-
nių įtaka atsivėrusių normalinių plyšių pločiui 
ir palyginti teoriškai gauti rezultatai su eksperi-
mentiniais. Atlikta gelžbetoninių elementų ar-
matūros korozijos įtaka sukibimo įtempiams. 
Atlikus lenkiamų gelžbetoninių elementų iš 
ypač stipriojo betono pleišėjimo tyrimus, iša-
nalizuota netiesinio betono darbo įtaka pleiš-
ėjimo momentui. Pasiūlytas betono modelis, 

Dalyvauta Aplinkos ministerijai rengiant Kraš-
tovaizdžio formavimo gaires valstybiniams 
keliams ir geležinkeliams. Atliekami kultūro-
loginiai kraštovaizdžio tyrimai, dalyvaujama 
rengiant Lietuvos architektūros istorijos ke-

Dinaminiai konstrukcijų tyrimai
Tyrėjai: M. Augonis, S. Zadlauskas, N. Adamukaitis, N. Meslinas, V. Doroševas, V. Kargaudas.

Statybinių konstrukcijų stiprumo ir deformatyvumo tyrimai
Tyrėjai: M. Augonis, N. Adamukaitis, S. Zadlauskas, R. Lazauskas, R. Bistrickaitė,  
J. Mockienė, M. Kasiulevičius, G. Andriušis, Š. Kelpša, T. Zingaila.

Tvari architektūra ir urbanistika
Kraštovaizdžio ir jo komponentų estetinio, sociokultūrinio, socioekonominio ir  
ekologinio potencialo tyrimai

Tyrėjai: J. Kamičaitytė-Virbašienė, I. Matijošaitienė, V. Karvelytė-Balbierienė.

nustatomas fazinėje plokštumoje. Gautas vi-
sas virpesių periodas yra beveik toks pat, kaip 
ir sijai remiantis į lankstus, bet viršutinio ir ap-
atinio pusperiodžio bei viršutinės ir apatinės 
judesio dalies amplitudės yra ryškiai pasikei-
tusios (aplinkos apsauginis).

aprašantis netiesinį gniuždomo ir tempiamo 
ypač stipraus betono darbą. Įvertinant betono 
netiesiškumą, atlikti gelžbetoninių elementų, 
armuotų kompozitine armatūra, pleišėjimo 
tyrimai. Taikant įvairius bandymo metodus, 
atlikti monolitinių gelžbetoninių plokščių su 
liktiniais plastikiniais rutuliais konstrukcinis, 
technologinis ir ekonominis įvertinimas. Atlik-
ti molio gruntų spūdumo savybių nustatymo 
eksperimentiniai tyrimai.

tvirtąjį tomą, atliekant kelių kraštovaizdžio ir 
urbanistinės aplinkos tyrimus. Atlikta podok-
torantūros stažuotė Yale universitete, CT, JAV, 
tema „Urban crime and social spatial structure 
of city“.

3  Medžiagų ir konstrukcijų stiprumas ir ilgalaikiškumas

4  „Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida“
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Bendradarbiaujant su Socialinių, humani-
tarinių mokslų ir menų fakultetu toliau tirti 
erdvinių urbanistinių struktūrų savybių ir gy-
ventojų saugumo sąryšiai Lietuvos didžiuo-
siuose miestuose; tirti gynybinės architek-
tūros genotipai civilinio naudojimo požiūriu 
ir kt. Remiantis ankstesnių tyrimų sukaupta 

Tęsiami tyrimai nekilnojamojo turto stra-
teginio valdymo Lietuvos savivaldybėse te-
matika. Sukurtas poindustrinių pastatų kon-
versijos į loftus modelis. Sukurta viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės automobilių 
kelių infrastruktūros statybos projektų efek-
tyvumo vertinimo metodika. Moksliniuose 
tyrimuose taikomi daugiakriterės analizės ir 
skaitinio intelekto metodai. Automobilių kelių 

Miestovaizdžio raidos dėsningumų tyrimas ir modeliavimas
Tyrėjai: K. Zaleckis, I. Matijošaitienė, J. Kamičaitytė-Virbašienė, E. Ramanauskas,  
N. Steponaitytė.

Darnus nekilnojamojo turto vystymas
Tyrėjai: A. Aleknavičius, R. Apanavičienė, A. Daugėlienė, A. Luobikienė, N. Varnas,  
P. Stalioraitis, dokt. R. Rudžianskaitė-Kvaraciejienė, dokt. E. Klumbytė, V. Kriaučiūnaitė- 
Neklejonovienė.

patirtimi suformuluota integrali miesto teri-
torijos gyvybingumo koncepcija, leidžianti su-
jungti erdvines aplinkos charakteristikas ir jos 
funkcionavimo dėsningumus. Remiantis šia 
koncepcija kuriamos rekomendacijos miestų 
planuotojams leis lanksčiau reguoti į besikei-
čiančią situaciją.

infrastruktūros statybos projektų efektyvumo 
vertinimas atliekamas privataus investuoto-
jo ir viešojo sektoriaus aspektais, apimant 
aplinkosaugos, socialinę ir ekonominę kom-
ponentes. Automobilių kelių infrastruktūros 
statybos projektų efektyvumui modeliuoti ir 
prognozuoti taikomas atsitiktinių miškų meto-
das kaip vienas tiksliausių skaitinio intelekto 
metodų.

1  Tarptautiniai

 _ FP7 Marie Curie mokslo projektas pagal 
tarptautinę mokslininkų judumo paraišką 
POLARIS „Cultural and Natural Heritage 
in Arctic and Sub-Antarctic Regions for 
a Cross-Cultural and Sustainable Valo-
rization Process and Tourism Develop-
ment“.

mtep projektai

Vadovas – K. Zaleckis. Projekto trukmė – 3 
metai.
Remiantis fundamentaliomis Benjamino 
Walterio aplinkos suvokimo koncepcijomis 
ir psichologiškai priimtinos aplinkos mo-
deliais suformuota arktinių ir antraktinių 
kraštovaizdžių vizualiųjų savybių tyrimo 
metodika ir numatyta jos integracija su ge-
ografiniais tyrimais. 
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 _ COST TU1104 Smart Energy Regions. 
Vadovas – prof. Philip John Jones (Cardiff 
University - Welsh School of Architecture). 
Projekto atstovai Lietuvoje: L. Šeduikytė, A. 
Jurelionis.
Projekto trukmė – 4 metai. 
Tirtos galimybės ir trikdžiai plataus masto 
mažų anglies dioksido emisijų technolo-
gijoms taikyti pastatuose, susiejant šias 
technologijas su ES ir nacionaliniais tiks-
lais. Dalyvaujant darbo grupių susitikimuo-
se, parengtos publikacijos leidiniui „Smart 
energy regions“. 

 _ COST TU1203 Crime Prevention through 
Urban Design and Planning
Vadovė – Clara Cardia.
Projekto atstovė Lietuvoje – I. Matijošaitienė.
Projekto trukmė – 4 metai. 
Atlikta terminologijos ir bibliografijos apž-
valga daugelyje Europos šalių. Išanalizuo-
tas tarptautinis standartas TR 14383-2 ir 
pateikti jo atnaujinimo siūlymai remiantis 
šių dienų poreikiais įvairiose Europos ša-
lyse. Organizuota tarpinė konferencija Lo-
dzėje, Lenkijoje, kurioje pristatyti projekto 
rezultatai plačiajai visuomenei ir spaudai. 
Projekto rezultatų sklaida bukletuose, pa-
dalomosiose elektroninėse laikmenose, 
spaudoje, internete, įvairiuose žurnaluose ir 
konferencijose. Lietuvoje projekto tematika 
atliktas tyrimas, kurio rezultatai ir sukurtos 
rekomendacijos išplatinti LR policijos de-
partamento atstovams.

2  Nacionaliniai

 _ LMT projektas „Oro kokybės valdymas ma-
žai energijos naudojančiuose pastatuose“. 
Vadovas – D. Martuzevičius. Projekto tru-
kmė – 3 metai, projektas finansuojamas 
Europos socialinio fondo lėšomis pagal vi-
suotinės dotacijos priemonę. 
Buvo atliekami tyrimai, siekiant nustatyti 
vidaus teršalų susidarymo šaltinius, venti-
liacijos mechanizmų patalpose įtaką terša-
lų pašalinimui iš patalpų. Atliekant tyrimus 
siekiama parinkti realaus laiko užterštumo 

matavimo būdus, kurie potencialiai galėtų 
būti integruojami į oro užterštumo valdymo 
sistemas, ir sukurti išmaniosios sistemos 
modelį, apimantį taršos lygio nustatymą 
esamu laiko momentu, aplinkos parame-
trų analizę laike ir išankstinių sprendimų, 
užtikrinančių nustatytų taršos normų lygio 
neviršijimą, priėmimą.

 _ Struktūrinių fondų projektas „Transporto 
statinių, transporto priemonių ir jų srau-
tų inovatyvių tyrimo metodų ir sprendi-
mų kūrimas bei taikymas“
Vadovas – L. Juknevičius (KTU dalies –  
A. Keršys). Projekto trukmė – 3 metai. 
Buvo atliekami ypač didelio stiprio betono 
(>150Mpa) tyrimai, didesnį dėmesį skiriant 
jo irimo pobūdžiui, nes šių betonų pagrindi-
nis trūkumas yra trapus ir karti staigus sui-
rimas esant ribinėms apkrovoms. Atliekant 
tyrimus buvo siekiama pagaminti plastiš-
kesnį (pasižymintį didesniu deformatyvu-
mu) ypač didelio stiprio betoną jo sudėtyje 
panaudojant polipropilenines ir metalines 
fibras. Atlikus eksperimentus buvo gau-
ta, kad įprastiems betonams naudojamos 
plieninės makrofibros ypač stipraus betono 
gniuždymo ir lenkimo stipriui yra daug ma-
žiau efektyvios bei mikrofibros. 

 _ Kartu su Lietuvos statybininkų asociacija, 
VGTU, Lietuvos statybos inžinierių profe-
sine sąjunga, Lietuvos nekilnojamojo turto 
plėtros asociacija ir VŠI „Skaitmeninė sta-
tyba“ parengtas „Lietuvos statybos sekto-
riaus plėtros ir vystymo 2015–2020 metų 
gairių projektas“, užsakovas – LR aplinkos 
ministerija.

3  Ūkio subjektų

 _ MTEP projektas „Betono su Lietuvos kar-
jerų užpildais šarminės korozijos tyrimai 
ir šio reiškinio prevencinių priemonių 
metodikos sukūrimas“ 
Vadovas – E. Ivanauskas. Projekto trukmė – 
1,5 metų.
Sukurta prevencinių priemonių šarminei 
betono korozijai (ŠBK) mažinti taikymo 
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metodika, kurioje akcentuojamas vizua-
lus bandinių būklės vertinimas. Parinktos 
prevencinės priemonės padės apsaugoti 
betonines konstrukcijas nuo žalingos šar-
mų ir silicio dioksido reakcijos naudojant 
Lietuvos karjerų užpildus, AB „Akmenės 
cementas“ pagamintą cementą ir aktyvaus 
silicio dioksido turinčius hidraulinius prie-
dus (opoka ir kt.). Darytina išvada, kad pu-
colaniniai priedai iš principo gali būti efek-
tyvūs stabdant ŠBK, tačiau jų poveikis ir 
kiekis turi būti įvertintas kiekvienu konkre-
čiu atveju su skirtingais užpildais ir cemen-
tu. Tyrimais nustatyta, kad bendras šarmų 
kiekis betone turi didelę įtaką ŠBK. Bandi-
niuose su padidintu Na2Oekv kiekiu lokalių 
paviršiaus atšokimų ir dėmių buvo gerokai 
daugiau. Pateikta šarmų ir reaktyvių užpil-
dų sąveikos analizė naudojant CEM I ir CEM 
II tipų cementus ir įvardyta pavojinga šarmų 
kiekio riba juose Na2O ekvivalentu. 

 _ MTEP projektas „Didelio stiprumo ir ilga-
amžiškumo betono sudėties sukūrimas“ 
Vadovas – V. Vaitkevičius. Projekto tru-
kmė – 3 mėn.
Eksperimentiniuose tyrimuose suprojek-
tuotos stipriojo betono (C50/60) sudėtys, 
kurios galės būti eksploatuojamos kintan-
čios drėgmės aplinkoje su vandenyje ištir-
pusiais chloridais (išskyrus jūros vandenį) ir 
neigiamos temperatūros drėgnoje aplinkoje 
su ledą tirpdančiomis druskomis (aplinkos 
sąlygų kategorijos XD3 ir XF2 pagal LST EN 
206-1:2002/A2:2005 standartą). Suprojek-
tuoti mišiniai priskiriami S2 konsistencijos 
klasės betono mišiniui, tankis visose sudė-
tyse, neatsižvelgiant į orą įtraukiantį priedo 
kiekį ar panaudotų komponentų koncentra-
ciją kito nedaug ir buvo apie 2400 kg/m3. 
Visos nagrinėtos sudėtys po 16 val. turėjo 
didesnį nei 30 MPa, o po 28 parų didesnį nei 
60 MPa gniuždymo stiprį. 

 _ MTEP projektas „Inovatyvaus, didelio sti-
prio ir atsparaus aplinkos poveikiui, be-
tono sudėties sukūrimas“

Vadovas – V. Vaitkevičius. Projekto tru-
kmė – 3 mėn.
Atliekant eksperimentinį darbą suprojek-
tuotas stipriojo betono mišinys, panau-
dojant trijų frakcijų (5/8 mm, 8/11 mm 
ir 11/16 mm) granito skaldas, atitinkan-
čias šiuos reikalavimus betonui – LST EN 
206:2014-C50/60-XF3(LT)-F200-CI 0,2-
16-S2. Betono stipris po 16 val. buvo ne 
mažesnis kaip 32 MPa. Numatoma, kad 
gelžbetoninės konstrukcijos bus eksploa-
tuojamos kintančios drėgmės aplinkoje su 
vandenyje ištirpusiais chloridais (išskyrus 
jūros vandenį) bei neigiamos temperatū-
ros ir drėgnoje aplinkoje su ledą tirpdan-
čiomis druskomis – aplinkos sąlygų kate-
gorijos XD3 ir XF3 pagal standartą LST EN 
206:2014. Šioms aplinkos poveikio klasėms 
ribojamas mažiausias cemento kiekis iki 
320 kg/m3, o V/C santykis turi būti ne di-
desnis kaip 0,45 (LST EN 206:2014, F prie-
das, F.1 lentelė).

4  Parengtos paraiškos 

Tarptautinės

 _ Projekto paraiškos rengimas pagal ben-
drą Lietuvos, Latvijos ir Kinijos (Taivanas) 
mokslinių tyrimų programą „Design of air 
quality control system tool for new schools“ 
(L. Šeduikytė, A. Jurelionis). 

 _ Paraiška pagal programą „JPI Cultural He-
ritage Plus“ – „Sustainable Renovation So-
lutions For Historic Buildings“ (L. Šeduiky-
tė, A. Jurelionis).  

 _ DAAD kvietimo paraiška „Urban crime in 
terms of spatial planning and urban design“ 
(I. Matijošaitienė).

 _ Pateikta paraiška BONUS call 2014: Sustai-
nable ecosystem services – Proposal acro-
nym Eco-social: „Complex Ecosystem Of 
Baltic Sea Region: Landscape Resources, 
Social Capital And Planning Tools“. 

Nacionalinės

 _ LMT mokslininkų grupių projektų kvietimo 
paraiška „Urbanistinio planavimo ir dizaino 
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1  Publikacijos

*publikacijų sąrašas pateikiamas priede (506 psl.)

Kategorija Publikacijų 
Padalinio autorių 

indėlis 

Monografijos

Kitų Lietuvos ir užsienio leidyklų 1 0,500

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų:

ISI Web of Science su cituojamumo rodikliu 14 7,850 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings  4 2,000 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines 
duomenų bazes  

29 25,750 

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose  30 21,413 

mokslo pasiekimai

priemonių taikymas kuriant savitą, saugų ir 
ekonomiškai efektyvų miestą“ (I. Matijošai-
tienė).

 _ LMT studentų mokslinės praktikos kvieti-
mo paraiška „Kelių kraštovaizdžio vizuali-
nės kokybės tyrimas skirtingais metų lai-
kais“ (I. Matijošaitienė).

 _ LMT studentų mokslinės praktikos kvieti-
mo paraiška „Nusikalstamumo Lietuvos 
miestuose tyrimas urbanistinio planavimo 
ir dizaino aspektais“ (I. Matijošaitienė).

 _ Lietuvos automobilių kelių direkcijos kvie-
timo paraiška „Kraštovaizdžio apsaugos ir 
tvarkymo rekomendacijos R KAT 15“ (I. Ma-
tijošaitienė).

 _ LMA mokslinių darbų konkurso paraiška 
„Urban crime and social spatial structure of 
city“ (3000 LT).

 _ LMA Jaunųjų mokslininkų konkurso pa-
raiška be pavadinimo (I. Matijošaitienė).

 _ Rengta viena LMT paraiška mokslinei išvy-
kai finansuoti ir viena KTU paraiška moksli-
nei išvykai finansuoti (I. Matijošaitienė).

 _ Parengta paraiška LMT mokslininkų grupių 
projektų konkursui „Miestų erdvinės struk-
tūros ir jos gyvybingumo sąryšio tyrimas“ 
(Pateikta paraiška – K. Zaleckis kartu su 
KTU ASI).

 _ LMT paraiška „Lenkiamų konstrukcinių 
elementų iš hibridinio betono kūrimas“  
(M. Daukšys, V. Vaitkevičius, M. Augonis).
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2  2014 m. mokslo rezultatų pristatymas 
tarptautiniu mastu pripažintose moksli-
nėse konferencijose ir parodose

 _ D. Martuzevičius; D. Čiužas; T. Prasauskas; 
R. Sidaravičiūtė; L. Šeduikytė; A. Jurelionis; 
L. Gagytė; V. Kaunelienė. „Characterization 
of indoor pollution sources for a real - time 
management of IAQ“ // Indoor Air 2014 
[elektroninis išteklius]: the 13th Internati-
onal Conference on Indoor Air Quality and 
Climate, Honkongas, 2014, liepos 7–12.

 _ J. Šadauskienė; L. Šeduikytė. „Moisture ac-
cumulation in renovated external walls“ // 
Innovative materials, structures and tech-
nologies: proceedings of the 54th inter-
national scientific conference, Riga, 2013, 
lapkričio 8 / Riga Technical University, fa-
culty of Civil Engineering. Riga.

 _ L. Gagytė; A. Jurelionis; L. Šeduikytė; D. 
Martuzevičius; T. Prasauskas; D. Čiužas; E. 
Krugly. „Numerical simulations and expe-
rimental measurements of aerosol parti-
cle dispersion and removal depending on 
air distribution method in rooms with me-
chanical ventilation“ // WSB 2014: World 
Sustainable Building Conference, Manage-
ment of Indoor Air Quality by In-Room Air 
Cleaners and Ventilation, Barcelona (Ispa-
nija), 2014, spalio 28–30. 

 _ E. Krugly; D. Čiužas; T. Prasauskas; V. Kau-
nelienė; L. Šeduikytė; A. Jurelionis; L. Ga-
gytė; D. Martuzevičius. „Management of 
indoor air quality by in-room air cleaners 
and ventilation“ // WSB 2014: World Sustai-
nable Building Conference, Management of 
Indoor Air Quality by In-Room Air Cleaners 
and Ventilation, Barcelona (Ispanija), 2014, 
spalio 28–30. 

 _ R. Miniotaitė. „Moisture transport proper-
ties of different exterior paint systems“ // 
PROHITECH‘14: Proceedings of the 2nd 
International Conference on Protection of 
Historical Constructions, Antalya, (Turkija), 
2014, gegužės 7–9.

 _ R. Miniotaitė. „Resistance to environmental 
effects of paints on building walls“ // PRO-
HITECH‘14: Proceedings of the 2nd Interna-
tional Conference on Protection of Histori-
cal Constructions, Antalya, (Turkija), 2014, 
gegužės 7–9.

 _ E. Šerelis; V. Vaitkevičius. „Non-destructi-
ve test methods applicability on structure 
analysis of ultrahigh performance concrete 
after cyclic freeze damage deterioration“ // 
ECNDT 2014: 11th European conference on 
non-destructive testing, Prague (Čekijos 
Respublika), 2014, spalio 6–10.

 _ P. Grigaliūnas; T. Kringelis; Ž. Rudžionis. 
„SCC flow induced steel fiber distribution 
and orientation. Non-destructive inductive 
method“ // ECNDT 2014: 11th European 
conference on non-destructive testing, Pra-
gue (Čekijos Respublika), 2014, spalio 6–10.

 _ R. Miniotaitė. „The impact of climate para-
meters on the surface of buildings‘ walls // 
Sustainable Solutions in Structural Enginee-
ring and Construction“ / Editors by K. Chan-
tawarangul et al. Fargo: ISEC Press, 2014.

 _ R. Miniotaitė. „Hysteresis and temperature 
dependency of water vapor sorption // Su-
stainable Solutions in Structural Enginee-
ring and Construction“ / Editors by K. Chan-
tawarangul et al. Fargo: ISEC Press, 2014.

 _ M. Tichonovas; A. Kudirkaitė; J. Jankaus-
kas; E. Krugly; V. Račys. „Influence of pH 
on dielectrical barrier discharge plasma 
process for wastewater treatment“ // Che-
mistry and chemical technology: procee-
dings of the international conference, 2014, 
balandžio 25 / Kaunas University of Tech-
nology. 

 _ E. Šerelis; V. Vaitkevičius. „Influence of 
glass powder on ultra-high performance 
concrete“ // Chemistry and chemical tech-
nology: proceedings of the international 
conference, 2014, balandžio 25 / Kaunas 
University of Technology.
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 _ S. Sušinskas; V. Zdanys. „Impact of the 
thermal insulation layer of three-layer wall 
panels on energy consumption of a buil-
ding“ // Intelligent technologies in logistics 
and mechatronics systems, ITELMS’2014: 
proceedings of the 9th international confe-
rence, 2014, gegužės 22–23, Panevėžys, Li-
thuania / Kaunas University of Technology.

 _ M. Bartkutė; V. Vaitkevičiūtė. „Roof de-
velopment ideas in Kaunas Old Town“ // 
Advanced construction 2014: proceedings 
of the 4th international conference, 2014, 
spalio 9–10, Kaunas, Lithuania / Kaunas 
University of Technology. 

 _ K. Jakubauskaitė; J. Blažys. „Integration of 
green architecture into urban development 
in Lithuania“ // Advanced construction 
2014: proceedings of the 4th international 
conference, 2014, spalio 9–10, Kaunas, Li-
thuania / Kaunas University of Technology. 

 _ G. Šukaitytė; R. Bistrickaitė; L. Vaičiulio-
nienė; D. Visockis; A. Bartkus. „Ekolaviš-
kis - the five farmstead village“ - creation 
of sustainable architecture“ // Advanced 
construction 2014: proceedings of the 4th 
international conference, 2014, spalio 9–10, 
Kaunas, Lithuania / Kaunas University of 
Technology. 

 _ A. Klovas; M. Daukšys; F. I.Villalon; Š. Šarū-
nas. „The insights of formed concrete sur-
face quality evaluation using open source 
software „ImageJ“ // Advanced construction 
2014: proceedings of the 4th international 
conference, 2014, spalio 9–10, Kaunas, Li-
thuania / Kaunas University of Technology.

 _ R. Bistrickaitė; J. Mockienė; R. Kavaliūnas. 
„Variant comparison of reinforced concre-
te slab construction types“ // Advanced 
construction 2014: proceedings of the 4th 
international conference, 2014, spalio 9–10, 
Kaunas, Lithuania / Kaunas University of 
Technology. 

 _ V. Keras; J. Mockienė. „Development of De-
partment of Bridges in history of Lithuania 

and Kaunas higher education“ // Advanced 
construction 2014: proceedings of the 4th 
international conference, 2014, spalio 9–10, 
Kaunas, Lithuania / Kaunas University of 
Technology. 

 _ R. Lazauskas; J. Ščesnulevičius; G. Stelmo-
kaitis; J. Baršauskaitė. „Clay soil compres-
sibility properties investigation in odometer 
tests“ // Advanced construction 2014: pro-
ceedings of the 4th international conferen-
ce, 2014, spalio 9–10, Kaunas, Lithuania / 
Kaunas University of Technology.

 _ D. Rekus; V. Kriaučiūnaitė-Neklejonovienė. 
„Status of the existing state and condition of 
the geodetic network for Kaunas region“ // 
Advanced construction 2014: proceedings 
of the 4th international conference, 2014, 
spalio 9–10, Kaunas, Lithuania / Kaunas 
University of Technology.

 _ K. Navickaitė; R. Valančius; A. Jurelionis. 
„Numerical prediction of air distribution in 
high occupant density rotoms“ // Advanced 
construction 2014: proceedings of the 4th 
international conference, 2014, spalio 9–10, 
Kaunas, Lithuania / Kaunas University of 
Technology. 

 _ R. Valančius; A. Jurelionis. „Verification 
of EP-OP method for cost-benefit analy-
sis of improved indoor climate conditions 
and reduced energy consumption in office 
buildings“ // Advanced construction 2014: 
proceedings of the 4th international confe-
rence, 2014, spalio 9–10, Kaunas, Lithuania 
/ Kaunas University of Technology. 

 _ V. Kriaučiūnaitė-Neklejonovienė; D. Rekus; 
V. Č. Aksamitauskas; A. Ščepanauskas. 
„Comparison of measuring methods used 
in compiling topographical maps for linear 
engineering structures“ // Environmental 
engineering: 9th international conference, 
2014, gegužės 22–23, Vilnius, Lithuania.

 _ S. Šinkūnas; M. Morkvėnas; J. Gudzinskas; 
R. Morkvėnas. „Šilumos mainų pastatuose 
matematiniai modeliai ir jų taikymo pasta-
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tų šildymo sistemų darbo režimo valdymui 
galimybių tyrimas“ // Šilumos energetika 
ir technologijos – 2014 sausio 31 d. / Kau-
no technologijos universitetas, Lietuvos 
energetikos institutas, Lietuvos šiluminės 
technikos inžinierių asociacija, Branduoli-
nės energetikos asociacija. Kaunas: Kauno 
technologijos universitetas.

 _ J. Karbauskaitė; R. Morkvėnas; V. Stan-
kevičius. „Atsiskaitymo su investuotoju, 
atnaujinus pastatą, metodika“ // Šilumos 
energetika ir technologijos – 2014 sausio 
31 d. / Kauno technologijos universitetas, 
Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos 
šiluminės technikos inžinierių asociacija, 
Branduolinės energetikos asociacija.

 _ K. Zaleckis; J. Kamičaitytė-Virbašienė; E. 
Ramanauskas. „Kauno miesto identiteto 
formantų išsaugojimo galimybės planuo-
jant miesto vystymąsi“ // 7 Lietuvos urba-
nistinis forumas: miestas ir vanduo / Kau-
no technologijos universitetas. Kaunas.

 _ A. Klovas; M. Daukšys; G. Čiuprovaitė. 
„Frost resistance of concrete surfaces co-
ated with waterproofing materials“ // AP-
MAS 2014: 4th International Advances in 
Applied Physics and Materials Science Con-
gress & Exhibition, Lykia, Oludeniz (Turkija), 
2014, balandžio 24–27.

 _ A. Klovas; M. Daukšys; L. Venčkauskas. 
„The usage of plastic waste as a secondary 
raw material for the modification of sand-
crete properties“ // APMAS 2014: 4th Inter-
national Advances in Applied Physics and 
Materials Science Congress & Exhibition, 
Lykia, Oludeniz (Turkija), 2014, balandžio 
24–27.

 _ M. Daukšys; J. Pilipavičius; A. Daugėlienė. 
„Complex model for assessment of ex-in-
dustrial building conversion options into 
lofts“ // Advanced construction 2014: pro-
ceedings of the 4th international conferen-
ce, 2014, spalio 9–10, Kaunas, Lithuania / 
Kaunas University of Technology.

 _ A. Klovas; M. Daukšys; L. Venčkauskas. 
„The influence of concrete mixture rheo-
logical properties on the quality of formed 
concrete surfaces while changing the con-
centration of fine agregate“ // Materials 
engineering 2014: 23rd International Baltic 
Conference, 2014, spalio 23–24, Kaunas, 
Lithuania.

 _ O. Viliūnienė; J. Mockienė; L. „Inokaitytė. 
Potential of sustainable development when 
carrying out public procurement procedures 
in the construction sector“ // 55th internati-
onal scientific conference of Riga Technical 
University, section „Architecture and Urban 
Planning“, 2014, spalio 15: Rigas tehniska 
universitate. 

3  2014 m. fakulteto rengti moksliniai se-
minarai ir konferencijos

 _ Tarptautinė konferencija „Advanced cons-
truction“. 

 _ Studentų konferencija „Statyba ir architek-
tūra“. 

4  Mokslinės veiklos rezultatų sklaida vi-
suomenei

 _ K. Zaleckis, Žinių radijo laidoje „Reikia ar-
chitekto“, tema „Kauno fortai – išlikti ar 
sunykti?“

V. Baltus: 

 _ Ktu.lt, „Kenčiame tik nuo diletantų „kūry-
bos“ ir jų „darbo“.

 _ Kaunodiena.lt, „Architektūros ir kraštotvar-
kos specialistas – apie Kauno pūlinius ir 
gydančias idėjas“.

 _ Kl.lt, „Architektūros ir kraštotvarkos speci-
alistas – apie Kauno pūlinius ir gydančias 
idėjas“.

 _ Diena.lt, „Architektūros ir kraštotvarkos 
specialistas – apie Kauno pūlinius ir gydan-
čias idėjas“.

 _ Balsas.lt, „V. Baltus: kenčiame tik diletantų 
„kūrybos“ ir jų „darbo“.
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 _ Lzinios.lt, „V. Baltus: kenčiame tik diletantų 
„kūrybos“ ir jų „darbo“.

 _ Bns.lt, „V. Baltus: „Kenčiame tik diletantų 
„kūrybos“ ir jų „darbo“.”

 _ Lrt.lt, „V. Baltus: „Kenčiame tik diletantų 
„kūrybos“ ir jų „darbo“.

 _ Kamane.lt, „V. Baltus: „Kenčiame tik dile-
tantų „kūrybos“ ir jų „darbo“.

 _ Kauno diena, „Visuomenė šedevrų nekuria“.

 _ Kaunodiena.lt, „Vizijose – gyventojai, pro 
langą nemėtantys cigarečių nuorūkų“.

 _ Post.lt, „Pokyčiai Kauno centriniame paš-
te – jaunųjų architektų rankose“.

 _ allconstructions.com, „Idėjinis architektūri-
nis konkursas „Paštas kitaip“.

 _ Pilotas.lt, „Kauno centrinis paštas kitaip: 
paskelbtas idėjų konkursas jauniems“.

 _ Statybunaujienos.lt, „Architektūros studen-
tų ir jaunųjų architektų (iki 30 metų) kon-
kursas „Paštas [kitaip]“.

 _ Kaunoaleja.lt, „Kauno centriniam paštui 
gaivinti – kūrybiškos jaunųjų architektų 
idėjos“.

 _ Studijos.lt, „Kauno centriniam paštui gai-
vinti – kūrybiškos jaunųjų architektų idė-
jos“.

 _ Voruta.lt, „Kauno centriniam paštui gaivin-
ti – kūrybiškos jaunųjų architektų idėjos“.

 _ Pūko televizija, interviu žinių laidai apie 
Kauno pašto konkursą.

 _ Žinių radijas, „Reikia architekto: apie Kauno 
pašto atsinaujinimo idėjas“.

 _ Žinių radijas, „Reikia architekto: statau 
pats. Neprofesionali architektūra – nesko-
ninga? Šmaikšti? Praktiška?“. 

 _ E. Ivanauskas, AB „Akmenės cementas“ 
internetinis puslapis. „Lietuvos telkinių už-
pildų reaktyvumo tyrimų rezultatai, taikant 
RJLEM AAR -3 metodą“.

 _ V. Vaitkevičius, Kauno diena, 2014 rugsėjo 
22 d. „Kada apsigyvensime 3D spausdintu-
vu pastatytuose namuose?“

 _ V. Vaitkevičius, Kauno diena, 2014 balandžio 
15 d. „Kauno gatvėms – 6 balai iš 10-ies“.

 _ V. Vaitkevičius, pranešimas spaudai „Kada 
apsigyvensime 3D spausdintuvu pastaty-
tuose namuose?“ (14 žiniasklaidos šaltinių) 
www.technologijos.lt, www.statybunau-
jienos.lt, lzinios.lt, https://www.facebo-
ok.com/TrimatisSpausdinimas/, Penki.lt, 
balsas.tv3.lt, www.diena.lt/, telegrama.
lt, www.elektronika.lt, klaipeda.diena.lt,  
www.globenews24.com, www.dmnews.lt, 
www.one.lt, kaunodiena.lt.

 _ Ž. Rudžionis, projektas „Rinkis tiksliuosius“ 
(15 žiniasklaidos šaltinių ir 7 mokyklos in-
ternetiniai šaltiniai). klaipeda.daily.lt, 15 
min.lt, delfi.lt, kaunodiena.lt, paliktidaiktai.
diena.lt, www.kinder.diena.lt, www.kasib.lt, 
lrytas.lt, balsas.lt, alfa.lt.

 _ Ž. Rudžionis, paroda „Namų pasaulis 2014“. 
Statybų ateitis, kuri jau atėjo“.

 _ D. Pupeikis, žurnalas „STATYK“, ekspertinis 
komentaras straipsnyje „Fasadas: niuan-
sai, kuriuos būtina žinoti“.

 _ A. Jurelionis, „Structum“, 2014 rugpjūtis. 
„Inžinerinių tinklų renovacijos. Šilumos tin-
klai“.

 _ A. Jurelionis, K. Banionis, R.Valančius, L. 
Gagytė, J. Vaičiūnas. „Structum“, 2014 ge-
gužės mėn. – „Ateities pastatų inžinerinės 
sistemos – tai ne tik saulės kolektoriai“.

 _ „Statyk“ 2014-11-12. A. Jurelionis. „Šildy-
mo sistemų tipai. Kurį pasirinkti?“

 _ „Delfi.lt“, A. Jurelionis, K. Banionis – pas-
tatų renovacija („Didžiausios renovacijos 
klaidos“, (82), 2014 m. vasario 9 d.)

 _ 15min, Kauno diena, l.rytas, 2014-10-15.  
A. Jurelionis. „Sąskaitas už buto šildymą 
galime sumažinti per pusę“.
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 _ „Šiluminė technika“, 2014 Nr. 1 (58) R. 
Morkvėnas. Šilumos mainų matematiniai 
modeliai pastatuose ir jų taikymas pasta-
tų šildymo sistemų darbo režimo valdymui. 
Galimybių tyrimas.

 _ „Šiluminė technika” 2014 Nr. 2 (59). R. Mor-
kvėnas. „Pastatų modernizavimo galimy-
bių plėtimas, pritaikant atsiskaitymą pagal 
dabartinį šilumos suvartojimą“.

 _ LRT radijas, A. Jurelionis – pastatų renova-
cija.

 _ A. Luobikienė, „Atspindžiai“ (Kaišiadorių 
rajono laikraštis). „Renovadienis prie devy-
naukščio“, Nr. 53 (1770), 2014 m. liepos 22 d. 

 _ A. Luobikienė, „Kaišiadorių aidai“ (Kaišia-
dorių rajono laikraštis). „Po kelerių metų 
pertraukos – dar viena „kregždė“: Kaišia-
doryse renovuojamas devynaukštis daugi-
abutis namas“, Nr. 55 (8363), 2014 m. liepos 
25 d.

 _ A. Luobikienė, Lietuvos rytas. „Baudos sta-
tybininkus verčia dirbti geriau“, 2014 m. bir-
želio 10 d.

 _ A. Luobikienė, Delfi. „Dalykas, be kurio re-
novacija nueis šuniui ant uodegos“, 2014 m. 
liepos 15. d.

 _ A. Luobikienė, Delfi. „Statybininkus gainio-
jantis gyventojas – iškirskit iš kiemo me-
džius“, 2014 m. liepos 16 d.

 _ M. Augonis, straipsnis žurnale „Structum“. 
„Monolitinis gelžbetonis: šiuolaikinių tech-
nologijų įkvėptos galimybės“.

 _ R. Bistrickaitė, straipsnis žurnale „Struc-
tum „Ekonomiškos stogų dangos“.

 _ R. Bistrickaitė, straipsnis žurnale „Struc-
tum“ „Apželdintieji stogai. Atgal š gamtą“.

 _ E. Ivanauskas, paroda „Namų pasaulis 
2014“. „Inovatyvios statybinės medžiagos“. 

1  Nacionaliniai ir tarptautiniai apdovano-
jimai; narystė aukšto tarptautinio lygio 
institucijose ir asociacijose; kiti individu-
alūs pasiekimai 

 _ Prof. K. Zaleckis – žurnalo „Architecture, 
Civil Engineering, Environment“ mokslinės 
tarybos narys, mokslo žurnalo „Urbanistika 
ir architektūra“ redakcinės tarybos narys, 
trečiosios kultūros paveldo vertinimo ta-
rybos prie Kultūros paveldo departamento 
narys, CIB W69 „Housing Sociology“ dar-
bo grupės narys, Kauno strateginio plano 
rengimo visuomeninės darbo grupės na-
rys, vertintojas – the Ministry of Education, 
Youth and Sports of Czech Republic for Call 
for Proposals in the Czech-Norwegian Re-
search Programme (CZ09). 

 _ Doc. A. Navickas – Tarptautinės kons-
trukcinių medžiagų, sistemų ir struktūrų 
ekspertų ir laboratorijų sąjungos (RILEM) 

tyrėjai

komiteto TC191-ARP „Šarminė korozija ir 
apsauga nuo jos“ narys. 

 _ Doc. Ž. Rudžionis – mokslo žurnalo „Jour-
nal of Sustainable Architecture and Civil En-
gineering“ vyriausiasis redaktorius; žurnalo 
„Statybinės konstrukcijos ir technologijos“ 
redakcinės kolegijos narys.

 _ Doc. G. Cinelis – CIB TG-80 „BIM Techno-
logies“ ir CIB „Information technology for 
construction“ narys, tarptautinės organiza-
cijos „Education and Research in Computer 
Aided Architectural Design in Europe“ narys. 

 _ Doc. M. Augonis – mokslo žurnalo „Engine-
ering structures and Technologies“ redakci-
nės kolegijos narys, LMT ekspertas. 

 _ Doc. G. Stelmokaitis – LST EN TK 59 „Geo-
technika“ technikos komiteto narys. 

 _ Prof. V. Doroševas – Technikos komiteto 
LST TK 76 „Sprogiosios atmosferos“ pirmi-
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ninkas, Technikos komitetų LST TK35 „Dar-
bų sauga” ir LST TK 77 „Liftai“ narys, Vals-
tybinio mokslo ir studijų fondo ekspertas, 
mokslo žurnalo „Mechanika“ recenzentas. 

 _ Doc. R. Apanavičienė – tarptautinės orga-
nizacijos „The International Real Estate Fe-
deration FIABCI (Tarptautinė nekilnojamojo 
turto federacija FIABCI)“ narys.

 _ Lektr. D. Rekus – žurnalo „Civil and Envi-
ronmental Engineering“ redakcinės kolegi-
jos narys (Žilino universitetas, Slovakija).

 _ Lektr. R. Miniotaitė – Tarptautinės statybi-
nės fizikos asociacijos (IABP) narys.

 _ Lektr. R. Miniotaitė – Tarptautinės kons-
trukcijų ir statybos organizacijos (ISEC So-
ciety) mokslinio komiteto narys.

 _ Doc. L. Šeduikytė ir doc. I. Gražulevičiū-
te-Vileniškė – mokslo žurnalo „Journal of 
Sustainable Architecture and Civil Enginee-
ring“ redaktorės.

 _ Prof. V. Doroševas, prof. K. Zaleckis, prof. 
T. Ždankus – mokslo žurnalo „Journal of 
Sustainable Architecture and Civil Engine-
ering“ redakcinės kolegijos nariai. 

2  Tyrėjai, 2014 m. kėlę kvalifikaciją tarp-
tautinėse įmonėse ir institucijose

 _ I. Matijošaitienė, Yale University. 

 _ UAB „Peikko“ N. Adamukaitis ir N. Mesli-
nas, Peikko gamykla, Suomija.

3  Tyrėjai, atstovaujantys KTU, mokslo ir 
inovacijų politiką kuriančiose bei įgyven-
dinančiose institucijose

 _ Prof. V. Doroševas – dalyvauta darbo gru-
pėje rengiant LST EN 1127-1:2011 „Spro-
giosios atmosferos. Sprogimo prevencija ir 
apsauga nuo jo. 1 dalis. Pagrindinės sąvo-
kos ir metodika“.

 _ Doc. V. Petrulis – Kultūros paveldo depar-
tamento trečiosios nekilnojamojo kultūros 
paveldo vertinimo tarybos narys. 

 _ Prof. K. Zaleckis – SKVC, LMT, MITA eks-
pertas, Kultūros paveldo departamento 

trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo 
vertinimo tarybos narys.. 

 _ Prof. M. Daukšys – Lietuvos medžiagų ty-
rinėtojų asociacijos narys, Lietuvos nacio-
nalinio akreditacijos biuro (NAB) techninis 
ekspertas; Mokslo, inovacijų ir technologijų 
agentūros (MITA) ekspertas; Lietuvos stan-
dartizacijos departamento (LST) technikos 
komiteto LST TK 19 „Betonas ir gelžbeto-
nis“ narys, VšĮ „Skaitmeninė statyba“, BIM 
studijų programos kūrimo, akreditavimo, 
studijų pagal šią programą aukštosiose 
mokyklose ir neformalaus mokymo orga-
nizavimo, statybos proceso dalyvių, BIM 
projekto vadovų, kvalifikacijos įteisinimo, 
atestavimo metodikos rengimo, atestavi-
mo organizavimo darbo grupė.

 _ Doc. E. Ivanauskas – Lietuvos medžiagų ty-
rinėtojų asociacijos narys, Statybos inžinie-
rių asociacijos narys, Lietuvos standartiza-
cijos departamento Technikos komiteto LST 
TK 19 „Betonas ir gelžbetonis“ narys ir LST 
TK 25 „Rišamosios medžiagos ir silikatiniai 
dirbiniai“ narys; Kauno technikos kolegijos 
akademinės tarybos narys ir Statybos inži-
nerijos studijų programos Valstybinės kva-
lifikacinės komisijos pirmininkas, Statybos 
produktų bandymų laboratorijų asociacijos 
(SPBL) tarybos narys. LMT ekspertas.

 _ Doc. A. Navickas – Tarptautinės konstrukci-
nių medžiagų, sistemų ir struktūrų eksper-
tų ir laboratorijų sąjungos (RILEM) komite-
to TC191-ARP „Šarminė korozija ir apsauga 
nuo jos. Įvertinimas, techninės sąlygos ir 
nustatymas“ narys korespondentas.

 _ Doc. Ž. Rudžionis – Statybos komiteto prie 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 
narys; Lietuvos nacionalinio akreditacijos 
biuro statybinių medžiagų ir gaminių akre-
ditacijos komiteto narys; Lietuvos standar-
tizacijos departamento Technikos komiteto 
LST TK-46 „Stogai ir statinių hidroizoliacija“ 
narys; Kauno apskrities statybos inžinierių 
sąjungos tarybos narys; Lietuvos pramo-
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nininkų konfederacijos Statybos komiteto 
narys, žurnalo „Statybinės konstrukcijos ir 
technologijos“ redakcinės kolegijos narys, 
Lietuvos medžiagų tyrėjų asociacijos na-
rys, Lietuvos statybininkų asociacijos tary-
bos narys.

 _ Doc. V. Vaitkevičius – Lietuvos standarti-
zacijos departamento Technikos komiteto 
LST TK 46 „Stogai ir statinių hidroizoliacija“ 
narys, Lietuvos medžiagų tyrėjų asociacijos 
narys, Kauno apskrities statybos inžinierių 
sąjungos narys, Būsto modernizacijos aso-
ciacijos narys. 

 _ Doc. D. Pupeikis – Kauno apskrities staty-
bos inžinierių sąjungos narys.

 _ Doc. G. Stelmokaitis – Lietuvos standarti-
zacijos departamento Technikos komiteto 
LST TK-59 „Geotechnika“ narys.

 _ Lekt. R. Morkvėnas – Lietuvos standarti-
zacijos departamento Technikos komiteto 
LST TK-50 „Šildymo ir vėdinimo sistemos“ 
pirmininkas, LST TK-56 „Naftos pramonės 

įrenginiai“ narys, Lietuvos šilumos tiekėjų 
asociacijos viceprezidentas.

 _ Doc. A. Jurelionis dalyvauja Aplinkos minis-
terijoje darbo grupėje dėl STR 2.09.02:2005 
„Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavi-
mas“ pakeitimų.

 _ Doc. L. Šeduikytė – Aplinkos ministerijos 
Statybų sektoriaus ir šio sektoriaus įmonių 
tvaraus konkurencingumo strategijos įgy-
vendinimo grupės narė. 

 _ Doc. R. Apanavičienė – SKVC ekspertė.

 _ Lekt. D. Rekus – Lietuvos matininkų asoci-
acijos narys.

 _ Doc. M. Augonis – LMT ekspertas, Kauno 
apskrities statybos inžinierių sąjungos ta-
rybos narys. 

 _ Doc. G. Stelmokaitis – Lietuvos standarti-
zacijos departamento Technikos komiteto 
LST TK-59 „Geotechnika“ narys.

 _ Doc. G. Cinelis, lekt. N. Adamukaitis ir doc. 
M. Augonis – VŠĮ „Skaitmeninė statyba“ 
darbo grupių nariai.

bendradarbiavimas

 _ Fakultetas bendradarbiauja su Aristotle 
University of Thessaloniki (GR), Aalborg 
University (DK), Bialystok Technical Univer-
sity (PL), Brno University of Technology (CZ), 
Centrum Baustoffe und Materialprüfung, 
TU München (DE), Czech Technical Univer-
sity in Prague (CZ), Columbia University 
(USA), FH Lübeck (DE), Karadeniz Technical 
University (TR), Kymenlaakso University of 
Applied Sciences (FI), Latvian Transport De-
velopment and Education Association (LV), 
Leeds Metropolitan University (UK), Liver-
pool John Moores University (UK), Minsko 
«InstituteBelnis» institutas (BY), Norwegian 
University of Science and Technology (NO), 
Pamukkale University (TR), Politechnica 
University of Timisoara (RO), Riga Technical 

University (LV), Silesian University of Tech-
nology (PL), Tallinn University of Technolo-
gy (EST), T.C.Dogus Universitesi (TR), Tech-
nical University of Cartagena (ES), Technical 
University of Denmark (DK), University of 
Cagliari (IT), University of Leipzig (DE), Uni-
versity of Ljubljana (SLO), Universidade 
Lusófona de Humanidades e Tecnologias 
(PT), Universite d‘Orleans (FR), Universi-
dad Politechnica de Valencia (ES), Univer-
sity of Porto (PT), Universite de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines (FR), University 
of Zagreb (HR), VIA University College (DK), 
University of Malta. 

 _ Taip pat su KTU ASI; VGTU Statybos tech-
nologijų ir vadybos, Statybinių medžiagų, 
Nekilnojamojo turto vadybos katedromis; 
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VGTU Termoizoliacijos mokslo institutu; 
Lietuvos statybininkų asociacija; Lietuvos 
statybos industrijos asociacija; Lietuvos 
statybos inžinierių sąjunga; Lietuvos nekil-
nojamojo turto plėtros asociacija; Lietuvos 
architektų sąjunga; Lietuvos šilumos tiekė-
jų asociacija; Lietuvos medžiagų tyrinėtojų 
asociacija; Statybų produktų bandymų la-
boratorijų asociacija; LR aplinkos ministe-
rija; LR kultūros ministerija.

 _ Prof. R. Vaičaitis – Kolumbijos universiteto 
Niujorke profesorius emeritas, paskaitos 
studentams, gegužės 6–15 d., 2014 m. 

 _ Dr. Ruben Paul Borg – Maltos universiteto 
mokslininkas, paskaitos studentams, pra-
nešimas konferencijoje, spalio  5–12 d., 
2014 m. 

1  Strateginės partnerystės su kitomis 
aukšto tarptautinio lygio mokslo infras-
truktūromis 

 _ Fakulteto darbuotojai vykdydami moks-
linius tyrimus glaudžiai bendradarbiauja 
su KTU Architektūros ir statybos institutu, 
VGTU Statybos, Architektūros ir Aplinkos 
inžinerijos fakultetais. 

 _ Darbuotojai palaiko ryšius su Bialystoko 
technikos universitetu (Lenkija), su Maltos 

universitetu (Malta) – kviečia dėstytojus 
skaityti paskaitų statybos inžinerijos srity-
je ir vykdo mokslinius tyrimus; su Statybos 
ir aplinkos inžinerijos fakultetu bendra-
darbiauja betono tyrimų srityje; su palaiko 
ryšius su Kolumbijos universitetu (JAV) – 
kviečia dėstytojus skaityti paskaitų staty-
bos inžinerijos srityje; su Liverpulio John 
Moores universiteto (Anglija) Aplinkos inži-
nerijos fakultetu – kviečia dėstytojus skai-
tyti paskaitų nekilnojamojo turto valdymo 
srityje; su Norvegijos mokslo ir technolo-
gijų universiteto (NTNU) SINTEF Statybos 
ir infrastruktūros padaliniu betono monoli-
tinių konstrukcijų paviršiaus kokybės ver-
tinimo klausimais; su Zagrebo universiteto 
(Kroatija) Statybos fakultetu monolitinių 
betono konstrukcijų įrengimo technologijų 
klausimais; su Leipcigo taikomųjų mokslų 
universiteto (Vokietija) Statybos fakultetu – 
skaito paskaitas jų universitete; Prahos 
technikos universiteto (Čekija) Statybos 
fakultetu monolitinių betono konstrukcijų 
įrengimo technologijų klausimais; BelNI-
IS RUE institutu (Baltarusija) pasidalinant 
vykdomų tyrimų informacija.
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inovacijų pasiekimai

1  Įmonės, su kuriomis buvo bendradarbiaujama vykdant projektus, ren-
giant paraiškas 2014 m.

 _ UAB „Bakūžė“. Kartu dalyvauta rengiant paraišką „Atitvarinio skydo stipru-
mo gniuždant nustatymo tyrimas“ MITA.

 _ Bendradarbiavimo sutartis Nr. V20-09-5, 2014 m. spalio 17 d. su UAB „STA-
TICUS“.

 _ Bendradarbiavimo sutartis Nr. V20-09-3, 2014 m. rugsėjo 25 d. su UAB „In-
foEra“.

2  Strateginės partnerystės

 _ AB Lietuvos paštas, UAB TA „Hydronics“, AB „Autokausta“, UAB „Velux Lie-
tuva“, AB YIT „Kausta“, „SOFiSTik“. 

2014 m. studijavusių
doktorantų skaičius

12

2

2

2014 m. įstojusių
doktorantų skaičius

2014 m.  baigusių 
studijas doktorantų 
skaičius

2014 m. gynusių 
disertacijas  
doktorantų skaičius

doktorantūros studijos

1  2014 m. apgintos disertacijos

 _ R. Rudžianskaitė-Kvaraciejienė. „Investicinių viešojo ir privataus sekto-
riaus partnerystės infrastruktūros statybos projektų efektyvumo modelia-
vimas“, vad. doc. dr. R. Apanavičienė.

 _ S. Zadlauskas. „Gelžbetoninių tiltų pleišėjimo ir deformacijų nuo statinių ir 
dinaminių apkrovų tyrimai“, vad. doc. dr. M. Augonis. 

2  Doktorantai, dirbę projektuose 2014 m.

 _ L. Gagytė, LMT „Oro kokybės valdymas mažai energijos naudojančiuose 
pastatuose“ (VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-075)). Projekto vadovas – doc. D. Mar-
tuzevičius. 

 _ E. Šerelis, struktūrinių fondų projektas „Transporto statinių, transporto 
priemonių ir jų srautų inovatyvių tyrimo metodų ir sprendimų kūrimas bei 
taikymas“ (VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-020). Vadovas (KTU dalies) – A. Keršys, 
viso projekto vadovas – L. Juknevičius (VGTU).

 _ P. Grigaliūnas, struktūrinių fondų projektas „Transporto statinių, transporto 
priemonių ir jų srautų inovatyvių tyrimo metodų ir sprendimų kūrimas bei 
taikymas“ (VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-020). Vadovas (KTU dalies) – A. Keršys, 
viso projekto vadovas – L. Juknevičius (VGTU).
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 _ Įrengtas stendas šiluminei energijai ga-
minti panaudojant vėjo energiją. Mechaninė 
vėjo energija imituojama elektros varikliu, 
o sukurta sistema verčia šią mechaninę 
energiją šiluma. 

 _ Bandymo stendas didesnių matmenų kons-
trukcijų stiprumui nustatyti.

1  Siūlomos mokslinės paslaugos (https://
apcis.ktu.edu)

 _ Urbanistinių struktūrų analizė naudojant 
fraktalinės analizės, erdvės sintaksės, vi-
deoekologijos ir kitus kompleksinius me-
todus.

 _ Kultūros paveldo ir kultūrinių kraštovaiz-
džių tyrimai.

 _ Architektūrinio projektavimo kompleksi-
nė paslauga, apimanti visą spektrą su ar-
chitektūra susijusių procesų ir etapų: nuo 
objekto „galimybių studijos“ tyrimų iki 
techinio darbo projekto atlikimo ir interjero, 
baldų projektavimo.

 _ Pažangių ŠVOK technologijų kūrimas ir 
bandymas.

 _ Oro judėjimo, temperatūros ir kenksmingų 
medžiagų sklaidos pastatuose kompiuteri-
nis modeliavimas ir analizė.

 _ ŠVOK sistemų efektyvumo ir pastatų ener-
ginio naudingumo tyrimai.

 _ Atsinaujinančiosios energijos sistemų 
efektyvumo ir integravimo analizė.

 _ ŠVOK sistemų valdymo procesų tyrimai ir 
technologijų kūrimas.

 _ Statybinių konstrukcijų ir jų sistemų atsako 
į dinaminius poveikius analizė.

 _ Statybinių konstrukcijų stiprinimo analizė.

 _ Statybinių konstrukcijų skaičiavimas, pro-
jektavimas ir optimizavimas.

 _ Fundamentiniai grunto savybių tyrimai.

 _ Kompozitinių statybinių konstrukcijų tyri-
mai.

 _ Lenkiamų gelžbetoninių sijų ir plokščių sti-
prumo, standumo ir pleišėjimo tyrimai.

 _ Gelžbetoninių konstrukcijų bandymai vei-
kiant dinaminėms apkrovoms.

 _ Armatūrinio plieno mechaninių savybių nu-
statymas.

 _ Grunto savybių nustatymas.

 _ Masyvių monolitinių konstrukcijų neper-
traukiamo betonavimo technologijų tyri-
mai. Aukštybinių monolitinio gelžbetonio 
statinių statybos slenkančiais klojiniais 
technologijų tyrimai. 

 _ Įvairių pastatų apdailos medžiagų bei kitų 
statybinių medžiagų kokybės tyrimai. 

 _ Statybos kainos (sąmatinių skaičiavimų) 
ekspertizės, organizavimo ir technologinių 
projektų rengimas. 

 _ Monolitinių konstrukcijų betono apdailinio 
paviršiaus kokybės ir defektų tyrimai. 

 _ Monolitinių betoninių grindų ir jų dangų 
įrengimo technologijų vertinimas. 

 _ Ultragarsinė defektoskopija.

 _ Defektų aptikimas (tuštumos, įtrūkimai, 
plyšiai ir t.t.).

 _ Armatūros diametro, vietos ir apsauginio 
sluoksnio matavimas.

 _ Aukšto tikslumo temperatūros matavimas 
monolitinėse konstrukcijose.

 _ Elektroninis drėgmės matavimas įvairiose 
medžiagose ir paviršiuose.

 _ Dažnio ir amplitudės analizė.

 _ Infraraudonųjų spindulių termografija.

 _ Paslėptų statybos konstrukcijų defektų ap-
tikimas (pvz., medinis karkasas po tinku ir 
karkasinių namų termoizoliacija).

mokslo infrastruktūra
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 _ Armatūros korozijos galimybės vertinimas.

 _ Betono stiprio nustatymas neardančiais 
metodais.

 _ Plieninio armuojančio plaušo kiekio ir 
orientacijos nustatymas šviežiame ir su-
kietėjusiame betone.

 _ Betono priedų tyrimai (silicio dioksido dul-
kės, lakieji pelenai, kiti aktyvūs mineraliniai 
priedai).

 _ Betono cheminių priedų tyrimai (efektyvu-
mas, suderinamumas).

 _ Autogeninių ir džiūvimo susitraukimų/de-
formacijų matavimas, esant skirtingomis 
išlaikymo sąlygomis.

 _ Cemento/betono hidratacijos tyrimas 
pseudoadiabatiniu kalorimetru.

 _ Statybinių medžiagų ir konstrukcijų ati-
tikties vertinimas pagal LST EN ISO/IEC 
17025. 

 _ Statybinių medžiagų, gaminių ir konstruk-
cijų kokybės tyrimai, statybos procesų ir 
statinių ekspertinė veikla, moksliniai tyri-
mai, įvertinantys savaime sutankėjančių ir 
kitų betono mišinių reologines ir technolo-
gines savybes bei betonų fizikines-mecha-
nines savybes.



K. Donelaičio g. 20, LT-44239 Kaunas

Direktorius – prof. habil. dr. Jurgis Kazimieras Staniškis

Tel. (8 37) 300 323

El. p. envir.eng@ktu.lt

ktu.edu/lt/aplinkos-inzinerijos-institutas
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Aplinkos inžinerijos institute (APINI) vykdomi 
moksliniai tyrimai apima šias Universiteto moks-
linės veiklos kryptis: technologijos darniam vys-
tymuisi ir energetika bei tvarus augimas ir darni 
sociokultūrinė raida. Šiose kryptyse plėtojamos 6 
pagrindinės temos.

Siekdamas praplėsti aplinkos apsaugos sampra-
tą ir kurti inovacinius aplinkosauginių problemų 
sprendimus, 2014 m. APINI buvo iškėlęs tokius 
tikslus:

 _ prisidėti prie aukštos kvalifikacijos specialistų 
rengimo skatinant geresnę aplinkos vadybą, at-
liekant efektyvius aukštos kokybės mokslinius 
tyrimus ir mokant atlikti sisteminę aplinkos 
problemų analizę;

 _ skatinti bendrąjį suinteresuotumą aplinkos bū-
kle ir jos motyvuotą suvokimą vykdant moky-
mus, konsultacinę veiklą ir skleidžiant atliktų 
tyrimų rezultatus tiek šalies, tiek tarptautiniu 
mastu;

 _ didinti universiteto darbuotojų bei studentų 
kompetenciją prisidedant prie ilgalaikių darnios 
aplinkos vadybos tikslų.

APINI mokslo veikla apima įvairias ekspertizes, 
tyrimus ir mokymus. Jose atsispindi specifinė 
mokslininkų patirtis, pabrėžiant sinergijos reikš-
mę ir teikiant pirmumą geriausioms prieinamoms 
technologijoms.

mokslinių tyrimų tematika

Aplinkosaugos veiksmingumo  
didinimas taršos prevencijos ir 
švaresnės gamybos metodais
Tyrėjai: prof. habil. dr. J. K. Staniškis,  
doc. dr. I. Kliopova, doc. dr. J. Dvarionienė, 
dokt. M. Malinauskienė, dokt.  
I. Baranauskaitė, dokt. K. Makarskienė

1  Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
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1,60

3,37

5,17

2,04

Užsakomieji MTEP 
darbai (%)70,66

Tarptautinės mokslo 
programos  (%) 22,13

Universiteto mokslo 
fondas  (%)

Lietuvos 
mokslo taryba

Kitos valstybinės  
institucijos

Nacionaliniai projektai  (%)

Nacional iniai projektai 
(5,17%), iš jų:

mokslinių tyrimų 
finansavimas
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Atlikti tyrimai ir pagrindiniai pasiekti rezultatai

 _ Buvo tęsiama integruotos pramonės įmo-
nių biologiškai skaidžių atliekų vadybos 
analizė: taikant ŠG prevencinius ir  atliekų 
mažinimo metodus (atliekų antrinis pa-
naudojimas įmonės lygmeniu), gaminant 
naujus produktus ir optimaliai panaudojant 
atliekų žaliavines ir energines savybes.

 _ Buvo tęsiamas kietojo atgautojo kuro (KAK) 
gamybos iš atskirtos frakcijos nuotekų va-
lymo įrenginių ir kitos biomasės liekanų 
pirminio komposto galimybių įvertinimas.

Atlikti tyrimai ir pagrindiniai pasiekti rezultatai

 _ Projekto „Regioninės strategijos bendruo-
menėms, sąmoningai sprendžiančioms 

Integruota atliekų vadyba
Tyrėjai: prof. habil. dr. J. K. Staniškis,  doc. dr. I. Kliopova, doc. dr. J. Kruopienė,  
doc. dr. V. Varžinskas, dr. I. Gurauskienė, dr. D. Kliaugaitė,  dokt. K. Makarskienė,  
mgnt. V. Arbačiauskas.

Energijos efektyvumas ir atsinaujinantys energijos ištekliai
Tyrėjai: doc. dr. J. Dvarionienė, dr. I. Gurauskienė, mgnt. G. Gecevičius,  
mgnt. D. Kandzežauskė, mgnt. I. Baranauskaitė.

 _ Buvo baigta rengti darnioji atliekas tvar-
kančių organizacijų valdymo personalo 
kvalifikacijos sistema. 

 _ Kvalifikacijos sistemai įgyvendinti buvo 
sukurta detali tęstinio mokymo programa, 
įskaitant modulių struktūrą ir mokytojų 
kvalifikacijos, besimokančiųjų kompeten-
cijos ir mokymo infrastruktūros reikalavi-
mus. 

 _ Kritiniai metalai elektros ir elektroninės 
įrangos atliekose: atlikta literatūros analizė.

energetikos klausimus“ RENERGY rezul-
tatų pagrindu buvo  parengti du moksliniai 
straipsniai, vienas iš jų publikuotas 2014 m., 
kitas priimtas spaudai 2015 m.

Atlikti tyrimai ir pagrindiniai pasiekti rezultatai

 _ Atliekant azoto trąšų švaresnės gamybos 
inovacijų diegimo galimybių įvertinimą ir 
nustatant jų įtaką žaliavų kritiškumui įmo-
nės lygmeniu, buvo parengta išteklius tau-
sojančių švaresnės azoto trąšų gamybos 
inovacijų įvykdomumo analizės studija.

 _ Buvo tęsiami energijos ir medžiaginių iš-
teklių regeneravimo iš biologiškai skaidžių 
atliekų (BSA) tyrimai.

 _ Analizuojant taršos integruotos prevencijos 
ir kontrolės (TIPK) galimybes polipropileno 
vamzdžių gamybos įmonėje UAB „ViaCon 
Baltic Pipe“, buvo identifikuoti pagrindiniai 
aplinkosaugos aspektai: broko susidary-

mas gamybos metu dėl neefektyvaus ga-
minamo vamzdžio aušinimo „cooling plug“ 
taške; vandens nuostoliai atviroje vandens 
aušinimo sistemoje; elektros energijos 
naudojimas patalpoms apšildyti. 

 _ Buvo ištirtos biologinės-sintetinės alyvos 
gamyboje pasirinktų medžiagų panaudo-
jimo galimybės, įvertintos gauto produkto 
savybės ir būvio ciklas. 

 _ Buvo atliktas mažų nuotekų valymo įren-
ginių įtakos regionų vystymuisi vertinimas, 
apžvelgta mažų nuotekų kiekių tvarkymo 
Lietuvoje praktika: taikomos technologi-
jos, susidarančių nuotekų kiekiai, įvardytos 
problemos.
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Atlikti tyrimai ir pagrindiniai pasiekti rezultatai

 _ Vertinant išteklius tausojančios švares-
nės azoto trąšų gamybos inovacijas, buvo 
sukurta inovacijų įvykdomumo analizės ir 
diegimo metodika, kurioje siūloma taikyti 
vieną iš darniosios pramonės plėtros me-
todų – pramoninę simbiozę; pasiūlytos trys 
pramoninės simbiozės inovacijos.

 _ Inovacijų įdiegimas leistų padidinti aplinko-
saugos veiksmingumą ne tik įmonės, bet ir 

Atlikti tyrimai ir pagrindiniai pasiekti rezultatai

 _ Buvo analizuojama socialinės atsakomy-
bės įtaka verslui ir pramonei tiek Lietuvoje, 
tiek kitose ES šalyse, išryškinant teigiamos 
technologijų ir socialinės kaitos, taip pat po-
veikio aplinkai mažinimo ir inovacijų kūrimo 
skatinamuosius veiksnius ir kliūtis. Dau-
giausia dėmesio buvo skiriama mažosioms 

Darnus vystymasis
Tyrėjai:  prof. habil. dr. J. K. Staniškis, prof. dr. Ž. Stasiškienė,  doc. dr. I. Kliopova,  
doc. dr. V. Varžinskas, dokt. K. Makarskienė.

Socialinė atsakomybė
Tyrėjai: prof. habil. dr. J. K. Staniškis, prof. dr. Ž. Stasiškienė, doc. dr.  V. Varžinskas,  
dr. I. Gurauskienė, dokt. A. Vėliūtė, mgnt. A. Staskevičius.

regiono lygmeniu – plečiant regiono eko-
nominę veiklą, planuojant naujas gamybas, 
neatsirastų naujų stacionarių oro taršos 
šaltinių (į aplinkos orą nepatektų per tūkts. 
t/m. degimo produktų), būtų tinkamai tvar-
komos BSA (artimiausių gyvulininkystės 
kompleksų; miesto nuotekų valymo įrengi-
nių dumblo; savivaldybės viešųjų teritorijų 
žaliosios atliekos).

ir vidutinėms įmonėms, siekiant padėti 
joms įgyvendinti verslo tvarumo strategijas 
ir programas, kurios sėkmingai veiktų kli-
entus, darbuotojus, bendruomenes, aplinką 
ir įmonės ekonominę situaciją. 

 _ Vykdant CRISP  projektą „Inovatyvių darnu-
mo kelių kūrimas Europai“, buvo iškeltos trys 
darniosios Europos vizijos ir  pateiktos vizijų 

 _ Vykdant INTERREG IVC programos tarpre-
gioninio bendradarbiavimo projektą, buvo 
atlikta energijos efektyvumui didinti ir at-
sinaujinančių energijos išteklių naudojimui 
Kauno miesto savivaldybėje skatinti analizė.

 _ Buvo pritaikyta projekto partnerių sukurta 
Kauno miesto savivaldybės Atsinaujinančių 
išteklių bei energijos efektyvumo didinimo 
plano parengimo metodika, leidusi atlik-
ti energijos efektyvumo ir atsinaujinančių 

energijos išteklių naudojimo  Kauno miesto 
savivaldybėje vertinimą.

 _ Vertinant nuotekų valymo įrenginių energe-
tinį efektyvumą, buvo atlikta NVĮ energeti-
nio efektyvumo didinimo priemonių analizė, 
įvertintas energijos vartojimo efektyvu-
mas, pirminis energijos, energijos išteklių 
ir vandens vartojimo auditas, NVĮ procesų 
poveikis aplinkai, pasiūlytos priemonės NVĮ 
energijos efektyvumui didinti, atlikta diegi-
mo galimybių įvykdomumo analizė. 

2  Tvarus augimas ir sociokultūrinė raida
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įgyvendinimo priemonės, apklausti ekspertai 
(kiekybinės ir kokybinės apklausos). 

 _ Vykdant projektą DESUR „Darni regionų 
plėtra skatinant atsakingas MVĮ“, buvo su-
rengtas seminaras ekspertams ir plačiajai 

visuomenei socialinės atsakomybės tema; 
dalyvauta vizituose ir identifikuotos Grai-
kijos ir Slovėnijos atsakingos įmonės; pa-
rengtas planas, kaip įgyvendinti užsienio 
šalių gerąsias praktikas Lietuvoje. 

mtep projektai

1  Tarptautiniai

 _ 7BP programos projektas ENERCOM 
„Energijos, kuro ir trąšų gamyba iš bio-
masės liekanų ir nuotekų dumblo“. Pro-
jekto vadovas – prof. habil. dr. J. Staniškis. 
Projekto trukmė 2009–2014. 2014 m. atlik-
ta: dalis projekto mokslinių tyrimų rezultatų 
pristatyta mokslinėje publikacijoje žurnale 
su citavimo indeksu; pagrindiniai projekto 
rezultatai pristatyti XI metiniame diskusijų 
forume „Atliekų tvarkymas“ (Druskininkai, 
2014 09 25–26), taip pat panaudoti rengiant 
MTEP projekto „Išteklius tausojanti ir šva-
resnė azoto trąšų gamyba“ studiją, anali-
zuojant pramoninės simbiozės  galimybes. 

 _ RENERGY „Regioninės strategijos ben-
druomenėms, sąmoningai sprendžian-
čioms energetikos problemas“. Projekto 
vadovė – doc. dr. J. Dvarionienė. Finansa-
vimo šaltinis – Europos regioninės plėtros 
fondas (ERPF) pagal Europos tarpregioni-
nio bendradarbiavimo INTERREG IVC pro-
gramą. Trukmė 2012–2014. 2014 m. rezul-
tatai: buvo atlikta energijos efektyvumui 
didinti ir atsinaujinančių energijos išteklių 
naudojimui Kauno miesto savaivaldybėje 
skatinti analizė, pritaikyta projekto partne-
rių sukurta Kauno miesto savivaldybės At-
sinaujinančių išteklių bei energijos efekty-
vumo didinimo plano parengimo metodika, 
leidusi atlikti energijos efektyvumo ir atsi-
naujinančių energijos išteklių naudojimo  
Kauno miesto savivaldybėje vertinimą. 

 _ CRISP  „Inovatyvių darnumo kelių kūrimas 
Europai“. Projekto vadovė – prof. dr. Ž. Sta-

siškienė. Finansavimo šaltinis – Europos 
Komisijos 7-oji bendroji programa. Tru-
kmė 2011–2014. 2014 m. rezultatai: buvo 
sukurtos trys darniosios Europos vizijos ir 
pateiktos vizijų įgyvendinimo priemonės; 
apklausti ekspertai (kiekybinės ir kokybi-
nės apklausos); parengta galutinė projekto 
ataskaita.

 _ DESUR „Darni regionų plėtra skatinant at-
sakingas MVĮ“. Projekto vadovė – prof. dr. 
Ž. Stasiškienė. Finansavimo šaltinis – Euro-
pos regioninės plėtros fondas (ERPF) pagal 
Europos tarpregioninio bendradarbiavimo 
INTERREG IVC programą. Trukmė 2012–
2014. 2014 m. rezultatai: buvo surengtas 
seminaras „Darni regionų plėtra skatinant 
atsakingas MVĮ“ ekspertams ir plačiajai vi-
suomenei socialinės atsakomybės tema, 
dalyvauta vizituose ir identifikuotos Grai-
kijos ir Slovėnijos atsakingos įmonės, pa-
rengtas planas, kaip įgyvendinti užsienio 
šalių gerąsias praktikas Lietuvoje. 

 _ „Europos atliekų tvarkymo organizacijų 
kvalifikacijos sistema  SWFM-QF“. Vado-
vas – prof. habil. dr. J. Staniškis. Leonardo 
da Vinci programos projektas. Trukmė 2012 
11–2014. 2014 m. rezultatai: baigta rengti 
atliekas tvarkančių organizacijų valdymo 
personalo darnioji kompetencijos sistema 
ir mokymo programa.

 _ COST ES 1202 „Pasitinkant nuotekų tvarky-
mą 2020 metais – energetiniai, aplinkosau-
giniai ir ekonominiai iššūkiai “ (Water2020). 
Projekto vadovė – doc. dr. J. Dvarionienė. 
Trukmė 2012 11–2016 11. 2014 m. rezul-
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tatai: buvo atliktas mažų nuotekų valymo 
įrenginių įtakos regionų vystymuisi ver-
tinimas, apžvelgta mažų nuotekų kiekių 
tvarkymo  Lietuvoje praktika, atlikta mažų 
nuotekų kiekių taikymo Europos valstybių 
praktikoje analizė, jų teisinis ir normatyvi-
nis reglamentavimas, pasirinktos gyven-
vietės Lietuvoje nuotekų šalinimo valyklos 
techninis-ekonominis-aplinkosauginis ir 
pagal pasirinktus darniosios plėtros kri-
terijus vertinimai, atliktas miesto nuotekų 
valymo įrenginių vertinimas remiantis dar-
niosios plėtros kriterijais. 

2  Nacionaliniai

 _ „Kauno technologijos universiteto darnaus 
mobilumo plano parengimas“ (Kaunas Uni-
versity of Technology Green Mobility Plan). 
Finansavimo šaltinis – Europos Komisija 
(European Commission’s Sustainable Ur-
ban Mobility campaign). Projekto vado-
vas – doc. dr. V. Varžinskas. Trukmė 2013 
07 01–2014 06 30. Tyrimuose taikomas 
ES darnaus miesto mobilumo planavimo 
metodas (SUMP)  įgalina susidariusias ir, 
kaip spėjama, dar susidarysiančias Kau-
no miesto transporto valdymo problemas 
spręsti kompleksiškai ir remiantis darnu-
mo kriterijais. 

3  Ūkio subjektų

 _ LKAB „Klaipėdos Smeltė“ ūkinės veiklos 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD: 
CO2, N2O, CH4) vertinimo metodika. Užsa-
kovas – UAB „EcoIri Solution“, vadovė – doc. 
dr. I. Kliopova. Rezultatų anotacija: parengta 
ŠESD iš kurą deginančių įrenginių ir iš ke-
lių transporto konteinerių terminale vidaus 
degimo variklių vertinimo metodika, kuri 
aprobuota vertinant įdiegtų aplinkosaugos 
projektų aplinkosaugos veiksmingumą.   

 _ Biokuro katilo su kondensaciniu ekono-
maizeriu (iki 20 MW) ir biokuro sandėlio 
įrengimo Lypkių rajoninėje katilinėje povei-
kio aplinkos orui vertinimas.  Užsakovas – 
AB „Klaipėdos energija“. Rangovas – UAB 

„EcoIri Solution“, vadovė – doc. dr. I. Kliopo-
va. Rezultatų anotacija:  įvertinamas Lypkių 
katilinės esamos ir planuojamos veiklos 
poveikis aplinkos orui, pasiūlytos pirminės 
(taršos prevencijos) ir antrinės (taršos valy-
mo) poveikio aplinkai mažinimo priemonės.

 _ Biokuro deginimo Lypkių rajoninėje katili-
nėje poveikio visuomenės sveikatai vertini-
mas.  Užsakovas – AB „Klaipėdos energija“. 
Rangovas – UAB „Ekokonsultacijos“, UAB 
„EcoIri Solution“, PAV ekspertė – doc. dr.           
I. Kliopova. Projekto metu buvo nustaty-
ti visuomenės sveikatą lemiantys fizinės 
aplinkos ir visuomenės sveikatos rizikos 
veiksniai, pasiūlytos priemonės, įgalinčios 
sumažinti rizikos veiksnių reikšmingumą.   

4  Instituciniai

 _ „Išteklius tausojanti ir švaresnė azoto trąšų 
gamyba“ (ŠATG). Finansavimo šaltinis – dr. 
Bronislovo Lubio vardo labdaros ir paramos 
fondas. Projekto vadovė – doc. dr. I. Klio-
pova. Eksperimentui parinktame objekte 
– AB „Achema“ – buvo atliktas azoto trąšų 
švaresnės gamybos inovacijų diegimo ga-
limybių vertinimas. Išteklius tausojančios 
švaresnės azoto trąšų gamybos inovacijų 
įvykdomumo analizės studijoje pasiūlytos 4 
inovacijos, kurias įdiegus, be kitos aplinko-
saugos naudos, iki 3,5 mln. nm3/m. suma-
žėtų gamtinių dujų sąnaudos azoto trąšų 
gamyboje.

5  Parengtos paraiškos

 _ WISARD – „Sisteminis požiūris į maisto 
atliekų mažinimą, perdirbimą ir pakartotinį 
naudojimą“. Programa „Horizontas 2020“, 
šaukimas H2020 – Atliekos 2014 (paraiš-
ka parengta kartu su KTU Maisto mokslo ir 
technologijos katedra).

 _ Paraiška dėl dalyvavimo COST veikloje – 
Nr. ES1407 Europos tinklas, skirtas inova-
tyviam retųjų ir kritinių metalų atgavimui 
iš elektros ir elektroninės įrangos atliekų 
(angl. ReCreew - European network for in-
novative recovery strategies of rare earth 
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and other critical metals from electric and 
electronic waste ).

 _ Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 
plėtojimas Lietuvoje// ES SF pagal 2007–
2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiks-
mų programą (paraiška parengta kartu su 
KTU Edukologijos katedra, KTU Viešosios 
politikos ir administravimo institutu, UAB 
„Eurointegracijos projektai“).

 _ Išteklius tausojanti ir švaresnė azoto trą-
šų gamyba (Cleaner and resource-effici-
ent production of nitrogen fertilizers ) // 
paraiška MTEPI dr. Bronislovo Lubio vardo 
labdaros ir paramos fondui.

 _ UAB „ViaCon Baltic Pipe“ technologinės 
įrangos aušinimo sistemos  modernizavi-
mas mažinant elektros energijos sąnau-
das, gamybos broką ir naudojant atliekamą 
šilumos energiją // paraiška investiciniam 
prevenciniam projektui (LAAIF).

 _ „Fit for REACH“ – „Atitiktis REACH reika-
lavimams“. „LIFE 2014“ programa, priori-
tetinė sritis „Aplinka ir išteklių efektyvu-
mas“, projekto paraiškos Nr. LIFE14 ENV/
LV/000174.

 _ „EUROBIOPARK“ – „Bioįvairovės išsaugoji-
mo nacionaliniuose parkuose ekologinių ir 
socioekonominių veiksnių informacijos sis-
tema“, 2013–2014. BiodivERsA2–JPI FACCE 
kvietimas. 

 _ „Elektros energijos skaitiklių gamybos, 
išvengiant ribojamų pavojingų medžiagų 
naudojimo, užtikrinimas“; MITA priemonė 
„Inovaciniai čekiai“.

 _ Socioekonominis požiūris į energijos efek-
tyvumą Europoje: diferencijuota teritorinė 
perspektyva (angl. Socioeconomic Appro-
ach for the Effective Deployment of Energy 
Efficiency in Europe: a differentiated terri-
torial perspective, Socio4Energy), HORIZON 
2020,  EE 12 – 2014. 

 _ „Pramoninių ir institucinių ploviklių bei 
biocidų gamybos plėtros mažinant poveikį 
aplinkai galimybių vertinimas“, MITA prie-
monė „Inovaciniai čekiai“. 

 _ COSME-2014-3.6 „Darnūs sveikatingu-
mo turizmo maršrutai Europos pakrančių 
gamtinėje aplinkoje“ (EU-WIST) COS-TSU-
ST-2014-3-15.  

 _ H2020-DRS-2014 „Atsparumo stichinėms 
nelaimėms ir pasirengimo joms stiprinimo 
priemonės ir veiklos Europoje“ (REPRE-
SENTATIVE).

 _ H2020-LCE-2014-2  „Anglies dvideginio 
išmetimų mažinimo būdai energetikos sis-
temoje: vartotojų praktika ir tinklo palaiky-
mas“ (ESCAPE).

*publikacijų sąrašas pateikiamas priede (586 psl.)

Kategorija Publikacijų 
Padalinio autorių 

indėlis 

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų:

ISI Web of Science su cituojamumo rodikliu 1 0,400 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines 
duomenų bazes  

6 4,250 

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 3 1,205 

mokslo pasiekimai

1  Publikacijos
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1  2014 m. surengti moksliniai seminarai ir 
konferencijos

 _ Spalio 21 d. prof. dr. Christophas Hugi (Šiau-
rės Vakarų Šveicarijos taikomųjų moks-
lų universitetas (FHNW)) skaitė paskaitą 
„Examples of Applied Sustainability Con-
cepts in Industry“.

 _ Birželio 12–13 d. mokymų programa „Tarp-
tautinių projektų finansinis valdymas ir ko-
mandos formavimas“. 

 _ Gegužės 15 d. APINI rengtas seminaras „9 
žingsniai sėkmingos veiklos link“. 

 _ Vasario 24–25 d. „Septintosios bendrosios 
programos projektų valdymas ir galutinės 
ataskaitos rengimas“ .

2  Mokslinės veiklos rezultatų sklaida vi-
suomenei

 _ Doc. dr. I. Kliopova, dokt. K. Makarskienė 
„Biologiškai skaidžių atliekų (BSA) tvarky-
mas siekiant optimaliai išnaudoti medžia-
gines ir energetines savybes“, XI metinis 
diskusijų forumas „Atliekų tvarkymas“, 
Druskininkai, 2014 09 25–26

 _ Doc. dr. I. Kliopova, L. Sakalauskaitė „Lyp-
kių rajoninės katilinės rekonstrukcija įren-
giant naują biokuru kūrenamą katilą ir kon-
densacinį ekonomaizerį“, PVSV ataskaitos 
pristatymas AB „Klaipėdos energija“, 2014 
10 24

 _ Doc. dr. I. Kliopova, L. Sakalauskaitė „Me-
dinių langų gamyba“, PVSV ataskaitos 
pristatymas Trakų miesto savivaldybėje,  
2014 02 10

 _ Doc. dr. I. Kliopova „Poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimo sąvoka, tikslas, uždavi-
niai, tipai, principai, sąsajos su planavimo 
ir projektavimo etapais. Planuojamos ūki-
nės veiklos poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimo praktika Lietuvoje ir kitose Euro-
pos Sąjungos šalyse“, trečiasis programos  
„Aplinkos apsaugos sektoriaus specialistų 
mokymo programa supratimui apie povei-
kio visuomenės sveikatai vertinimą plėtoti“ 
modelis, Vilnius, 2014 12 15

 _ Doc. dr. I. Kliopova „Poveikio visuomenės 
sveikatai prognostinis vertinimas: analizė, 
metodai. Poveikio aplinkai vertinimo duo-
menų panaudojimas vertinant poveikį vi-
suomenės sveikatai. Poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimo metodologijos panau-
dojimo galimybės rengiant aplinkosaugos 
sektoriaus dokumentus“, penktasis progra-
mos „Aplinkos apsaugos sektoriaus speci-
alistų mokymo programa supratimui apie 
poveikio visuomenės sveikatai vertinimą 
plėtoti“ modelis, Vilnius, 2014 12 16

 _ Doc. dr. I. Kliopova „Energijos naudojimo 
intensyvumo mažinimo galimybės pramo-
nės sektoriuje. APINI patirtis“, seminaras 
„Aprangos sektoriaus įmonių energetinio 
efektyvumo didinimas“, Vilnius, 2014 06 18

 _ Doc. dr. I. Kliopovos interviu „Lietuvos įmo-
nės galėtų efektyviau tvarkyti savo buitines 
atliekas“, str. autorė – KTU žurnalistė K. 
Paulonytė. Straipsnis 2014 m. sausio–ge-
gužės mėn. išplatintas 10 interneto svetai-
nių, įsk. KTU naujienos, 15min, Delfi, Ber-
nardinai, Penki 

 _ Doc. dr. J. Kruopienės interviu LRT radijo 
laidai „Vienkartinė planeta“ apie chemines 
medžiagas, 2014 10 27

 _ Doc. dr. J. Kruopienės interviu Tauragės 
RATC rengiamai visuomenei medžiagai 
apie bioskaidžių atliekų tvarkymą ir kom-
postavimą

 _ Doc. dr. V. Varžinskas, publikacija „Nori su-
taupyti – peržiūrėk pakavimą“, 2013 12 09, 
http://ekonomika.tv3.lt/naujiena/nori-su-
taupyti-perziurek-pakavima-46058.html 

 _ Doc. dr. V. Varžinskas, publikacija „Netinka-
mai tvarkomos pakuočių atliekos po kelių 
dešimtmečių šalį pavers sąvartynu“, 2014 
03 27, http://kauno.diena.lt/naujienos/
verslas/ekonomika/netinkamai-tvarko-
mos-pakuociu-atliekos-po-keliu-desim-
tmeciu-sali-pavers-savartynu-622356#ixz-
z3YVSH0i8g 

 _ Doc. dr. V. Varžinskas, publikacija „Aplinko-
saugininkai įspėja: verslui galvoti apie pa-
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kuotės sudėtį reikia jau dabar“, 2014 03 27, 
ekonaujienos.lt http://www.ekonaujienos.
lt/naujienos/mokslas-ir-technologijos/
atliekos/S-357/straipsnis/Aplinkosaugi-
ninkai-ispeja-verslui-galvoti-apie-pakuo-
tes-sudeti-reikia-jau-dabar 

 _ Doc. dr. V. Varžinskas, publikacija „Europa 
be atliekų gąsdina verslininkus“, 2014 12 
06, http://vz.lt/article/2014/10/30/euro-
pa-be-atlieku-gasdina-verslininkus 

 _ Doc. dr. V. Varžinskas, publikacija „Aplin-
kosaugininkai įspėja: galvoti apie pakuo-

tės sudėtį verslui reikia jau dabar“, 2014 
03 27, http://grynas.delfi.lt/gyvenimas/
aplinkosaugininkai-ispeja-galvoti-apie-pa-
kuotes-sudeti-verslui-reikia-jau-dabar.d?i-
d=64378884#ixzz3YVTMIBVy 

 _ Doc. dr. Jolanta Dvarionienė „Socialinių ir 
inžinerinių inovacijų kildinimas visuomenė-
je“, KTU, Europos institutas, 2014 01 30

 _ Prof. dr. Ž. Stasiškienė vedė metodinius 
mokymus rusų kalba „Ekologija ir naciona-
linė ekonomika“

1  Kvalifikacijos kėlimas tarptautinėse įmo-
nėse ir institucijose

 _ Dokt. M. Malinauskienė,  Šiaurės Vakarų 
Šveicarijos taikomųjų mokslų universitetas 
(FHNW), 2014 09–2015 02

 _ Doc. dr. J. Kruopienė, Pasaulio sveikatos 
organizacijos Europos centras, susitikimas 
„Endokrininę sistemą ardančių cheminių 
medžiagų rizikos nustatymas. Esamų prak-
tikų apžvalga ir žingsniai pirmyn“, Bona 
(Vokietija), 2014 07 07–08

 _ Doc. dr. J. Dvarionienė, Aplinkos tyrimų 
institutas prie Italijos nacionalinės mokslo 
tarybos (CNR-IMA), 2014 06 25–27, Roma 
(Italija)

 _ Doc. dr. J. Dvarionienė,  Europos Parlamen-
tas, INTERREG IVC RENERGY projekto kon-
ferencija, Briuselis (Belgija), 2014 10 15

 _ Doc. dr. J. Dvarionienė, Veronos universite-
tetas, 2-oji tarptautinė specializuotoji IWA 
konferencija „EcoSTP2014“ – „Ekotechno-
logijos nuotekoms tvarkyti: techniniai, eko-
nominiai ir aplinkosauginiai išūkiai“, Italija,  
2014 06 23–24

 _ Doc. dr. J. Dvarionienė, tarptautinis semi-
naras „Sąvartynų kasyba aplinkosaugai“, 
Linnaeus universitetas, Kauno technologi-
jos universitetas ir Estijos gamtos mokslų 
universitetas, 2014 04 08

tyrėjai

 _ Prof. dr. Ž. Stasiškienė, Nacionalinio akre-
ditacijos biuro vadybos sistemų sertifikavi-
mo įstaigų ir EMAS vertintojų akreditavimo 
techninių ekspertų įvadinio mokymo kur-
sai, 2014 07 10 

2  KTU atstovavimas mokslo ir inovacijų 
politiką kuriančiose bei įgyvendinančiose 
institucijose

 _ Prof. habil. dr. J. Staniškis 
 Dalyvavimas INO-Norway (Norvegijos ino-

vacijų fondas) veikloje
 UNEP/UNIDO globalaus tinklo „Išteklius 

tausojanti ir švaresnė gamyba“ – „RE-
CP-Net“ viceprezidentas Europai ir Viduri-
nei Azijai

 Tarptautinės mokslinės organizacijos 
PREPARE (angl. Preventive environmental 
approaches in Europe) komiteto narys

 Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys
 ES fondų investicijų veiksmų programos 

stebėsenos komiteto narys
 LR darnaus vystymosi strategijos ekspertų 

tarybos narys
 Lietuvos standartų tarybos Techninio komi-

teto 36 (Aplinkosauga) narys
 LR triukšmo prevencijos tarybos prie SM 

narys
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 _ Prof. dr. Ž. Stasiškienė
 „Horizontas 2020“ patariamosios grupės 

„Nanotechnologijos, pažangios medžiagos, 
pažangi gamyba ir perdirbimas“ narė 

 Lietuvos mokslinių tyrimų, eksperimen-
tinės plėtros ir inovacijų (MTPI) prioritetų 
identifikavimo energetikos ir tvarios aplin-
kos grupės ekspertė 

 Sumaniosios specializacijos „Energetika ir 
tvari aplinka“ krypties darbo grupės eks-
pertė

 KIC (Knowledge & Innovation Community) 
Innoenergy SKYE ekspertė

 Darnaus vystymosi ir įmonių socialinės 
atsakomybės (ĮSA) specialistų tinklo „CSR 
Network Lithuania“ narė 

 _ Doc. dr. J. Dvarionienė
 Tarptautinės organizacijos „International 

Water Association (IWA)“ narė
 Pasaulinės organizacijos „World health or-

ganisation (WHO) narė / ekspertė

 Europos tarptautinės organizacijos „ENER-
Gee-Watch“ narė

 Tarptautinės organizacijos „Women of Eu-
rope for the Commom Future“ (WECF) narė 
/ ekspertė

 LR aplinkos ministerijos cheminių medžia-
gų valdymo ekspertė

 Lietuvos mokslo tarybos ekspertė

 _ Doc. dr. I. Kliopova 

 Dalyvavimas Sveikatos mokymų ir ligų 
prevencijos centro veikloje, kartu su kitais 
ekspertais vykdant  projektą „Poveikio vi-
suomenės sveikatai vertinimo plėtojimas 
Lietuvoje“, Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-04-001

 Dalyvavimas LR ūkio ministerijos veikloje, 
siūlant veiklas grupės „Ekoinovacijų  die-
gimas ir skatinimas“ paramos priemonei 
„Ecoinovacijos Lt“ pagal uždavinį  padidinti 
MVĮ investicijas į ekoinovacijas ir kitas efek-
tyviai išteklius  naudojančias technologijas.

bendradarbiavimas

 _ Vykdant  projektą „Poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimo plėtojimas Lietuvoje“, 
Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-04-001, bendra-
darbiauta su Lietuvos sporto universiteto 
Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos 
katedra, Aleksandro Stulginskio univer-
siteto (ASU) Miškų ir ekologijos fakulteto 
Aplinkos ir ekologijos institutu, Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto Aplinkos ir 
darbo medicinos katedra

 _ 2014 10 20–21 lankėsi prof. dr. Christophas 
Hugi iš Šiaurės Vakarų Šveicarijos taiko-
mųjų mokslų universiteto (FHNW). Vizito 
tikslai – dokt. M. Malinauskienės stažuotės 
tikslų aptarimas; paskaita „Darnumo kon-
cepcijos taikymo pramonėje pavyzdžiai”; 
apskrito stalo diskusija dėl galimybių plė-
toti bendrus mokslo projektus

 _ 2014 03 04–07 lankėsi mokslininkas V. A. 
Nikiforovas iš Sankt Peterburgo valstybinio 
universiteto Patvarių organinių teršalų la-
boratorijos. Vizito tikslas – skaityti paskai-
tas „Naujos vandens aplinkai pavojingos 
medžiagos aktualios Baltijos jūros regio-
nui“, „Naujų pavojingų organinių medžiagų 
nustatymo metodai“,  „Praktinių pavyzdžių 
analizė“

 _ Inicijuojant dvigubo laipsnio doktorantū-
ros studijas bendradarbiauta su Bolonijos 
universiteto (Italija) prof. Fabio Fava, Kar-
difo universiteto (Jungtinė Karalystė) prof. 
Thorstenu Stoesseriu ir Graco universiteto 
(Austrija)  prof. Ruppertu Baumgartneriu. 
Prof. dr. Ž. Stasiškienė vyko į Boloniją ir 
Kardifą. Vizitų metu buvo aptartas ir dvigu-
bo laipsnio magistrantūros studijų vykdy-
mas, kuris bus įgyvendinamas 2015 m.
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1  Įmonės, su kuriomis buvo bendradarbiaujama vykdant projektus, 
rengiant paraiškas

 _ UAB „Eurointegracijos projektai”, Lietuvos sporto universitetas, Alek-
sandro Stulginskio universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universi-
tetas; AB „Achema“; AB „Klaipėdos energija“, UAB „ViaCon Baltic Pipe“, 
UAB „EcoIri Solution“, UAB „Ekokonsultacijos“, Klaipėdos VSC, Aplin-
kos apsaugos agentūra, Klaipėdos RAAD, LAAIF;  

 _ UAB „Elgama Elektronika“, VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“, UAB „Ma-
rijampolės pieno konservai“;

 _ vykdant projektą „SWFM-QF“ – Alytaus RATC, UAB „Ekobaltas“; UAB 
„BS Chemical“, NVO „BEF-Lietuva“, UAB „Liningas“, 

 _ LR susisiekimo ministerija, LR aplinkos ministerija, LR ūkio ministeri-
ja, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Klaipėdos miesto savi-
valdybė, Kuršių nerijos nacionalinis parkas.

2  Strateginės partnerystės

 _ 2014 m. KTU Aplinkos inžinerijos institutas tapo Pasaulio sveikatos 
organizacijos cheminių medžiagų rizikos vertinimo tinklo nariu (WHO 
Chemical Risk Assessment Network).

doktorantūros studijos

2014 m. studijavusių
doktorantų skaičius

3

11

1

2014 m. įstojusių
doktorantų skaičius

2014 m.  baigusių 
studijas doktorantų 
skaičius

Doktorantai, dirbę projektuose 2014 m.

 _ M. Malinauskienė, MTEP projektas „Išteklius tausojanti ir švaresnė 
azoto trąšų gamyba“ (ŠATG), vadovė – I. Kliopova.

 _ I. Baranauskaitė, MTEP projektas „Išteklius tausojanti ir švaresnė 
azoto trąšų gamyba“ (ŠATG), vadovė – I. Kliopova.

 _ I. Baranauskaitė, „RENERGY“ projektas „Regional strategies for Ener-
gy concious communities“, vadovė – doc. dr. J. Dvarionienė.

 _ A. Vėliūtė, DESUR (INTERREG IVC), CRISP (7BP), R-ICT (DG CONNECT), 
vadovė – prof. dr. Ž. Stasiškienė

mokslo infrastruktūra

1  Unikali įsigyta tyrimų įranga

 _ Įsigyta vienerių metų licencija programinei įrangai SimaPro.

2  Siūlomos mokslinės paslaugos (https://apcis.ktu.edu)

 _ Švaresnės gamybos ir kitų prevencinių priemonių diegimo įmonėse 
galimybių vertinimas taikant aplinkos vadybos kaštų vertinimo siste-
mą, užtikrinančią aplinkos apsaugos ir ekonominiu požiūriu optimalius 

2014 m. gynusių 
disertacijas  
doktorantų skaičius
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sprendimus. Švaresnės gamybos investici-
nių projektų parengimas. Prevencinių tar-
šos reguliavimo metodikų integravimo į 
įmonės veiklą tyrimai

 _ Įmonių aplinkosauginio veiksmingumo 
analizė ir modeliavimas. Ekoinovacijų kūri-
mas ir diegimo įmonėse metodikų kūrimas

 _ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
galimybių vertinimas apdirbamosios pra-
monės įmonėse ir energetiniuose objek-
tuose

 _ Atsinaujinančių energijos išteklių naudoji-
mo įvykdomumo analizė. Energijos naudo-
jimo intensyvumo mažinimo analizė

 _ Techninės galimybių studijos procesų ir ga-
minių inovacijų, duodančių aplinkosauginę 
ir ekonominę naudą, klausimais

 _ Ekologinio gaminių projektavimo meto-
dų, kuriais galima pasiekti maksimalaus 
aplinkosauginio efektyvumo ekonomiškai 
pagrįstomis priemonėmis gaminius ku-
riančiose pramonės įmonėse, kūrimas. 
Ekologinio gaminių projektavimo metodų 
efektyvumo tyrimai

 _ Ekologinio projektavimo priemonės ir me-
todikos atskiroms gaminių grupėms ir pra-
monės šakoms

 _ Taikomieji darbai, susiję su ekologiniu ga-
minių projektavimu ir būvio ciklo įvertinimo 
tyrimais

 _ Valstybės, regiono ir pramonės šakos atlie-
kų srautų tyrimai 

 _ Gamybos procesuose susidarančių atliekų 
prevencijos ir mažinimo tyrimai. Išplėstinės 
gamintojo atsakomybės principo taikymo 
galimybių vertinimas ir rekomendacijų tei-
kimas 

 _ Konsultacijos antrinių žaliavų ir specifinių 
atliekų srautų tvarkymo klausimais

 _ Atliekų tvarkymo projektų rengimas ir įgy-
vendinimas, projektų priežiūra

 _ Atliekų valdymo ir tvarkymo sistemų verti-
nimo ir tobulinimo galimybių tyrimai. Tech-
ninis atliekų tvarkymo technologijų ir alter-
natyvų vertinimas

 _ Cheminių medžiagų poveikio pramonei, 
verslui, sveikatai ir aplinkai vertinimo tyri-
mai. Cheminių medžiagų vadybos įmonėse 
tyrimai (rizikos vertinimas ir mažinimas, 
alternatyvų ir pakeitimų analizė ir kt.). Che-
minių medžiagų vadybos, klasifikavimo ir 
ženklinimo mokymai

 _ Cheminių medžiagų gamtinėje ir antropo-
geninėje aplinkoje tyrimai

 _ Cheminių medžiagų vadybos tobulinimo 
įmonėse galimybės; pavojingų cheminių 
medžiagų pakeitimo galimybės

 _ Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplin-
kai tyrimai

 _ Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplin-
kai vertinimo dokumentų rengimas. Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) 
dokumentų rengimas

3  Strateginės partnerystės su kitomis 
aukšto tarptautinio lygio mokslo infras-
truktūromis

 _ Dvigubo doktorantūros laipsnio inicija-
vimas aplinkos inžinerijos (04T) krypties 
doktorantūroje kartu su Bolonijos univer-
sitetu (Italija) ir dvigubos magistrantūros 
programos inicijavimas su Olborgo univer-
sitetu (Danija). 



Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas

Direktorius – dr. Egidijus Blaževičius

Tel. 8 (37) 451 351

Faks. 8 (37) 451 355

El. p. asi@ktu.lt

asi.ktu.edu

Architektūros istorijos ir paveldo  
tyrimų centras

Teritorijų planavimo centras

Statybinės fizikos laboratorija
  
Kompozicinių ir apdailos  
medžiagų laboratorija
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31,64 

5,36

49,15

86,16

0,51

Užsakomieji MTEP 
darbai (%)0,22

Tarptautinės mokslo 
programos  (%) 13,11

Universiteto mokslo 
fondas  (%)

Lietuvos 
mokslo taryba

Mokslo, inovacijų ir  
technologijų agentūra

Kitos valstybinės  
institucijos

Nacionaliniai projektai  (%)

Nacional iniai projektai 
(86,16%), iš jų:

Architektūros istorijos ir paveldo tyrimo centro 
(AIPTC) veikla siejasi su prioritetine KTU moks-
linių tyrimų kryptimi „Tvarus augimas ir darni 
sociokultūrinė raida“. Lietuvos architektūros ir 
urbanistikos istorijos bei paveldo tyrimai padeda 
įgyvendinti šios krypties  uždavinius. Tvari miestų 
ir kaimo gyvenviečių raida neatsiejama nuo isto-
rinio palikimo įvertinimo, kuris itin reikšmingas 
ekonominiu, socialiniu ir kultūriniu požiūriu. At-
sižvelgiant į tai, AIPTC veikloje akcentuojama pu-
siausvyra tarp fundamentaliųjų architektūros isto-
rijos tyrimų ir projektų, socialiai aktualizuojančių 
šių tyrimų rezultatus. 

Teritorijų planavimo centre (TPC) vykdomi kraš-
totvarkos, teritorijų planavimo ir kraštovaizdžio 
darniosios plėtros tyrimai, kurie siejasi su univer-
siteto mokslinių tyrimų kryptimis „Tvarus augi-
mas ir darni sociokultūrinė raida“ ir „Technolo-
gijos darniam vystymuisi ir energetika“.

Statybinės fizikos laboratorijos (SFL) mokslinio 
tyrimo kryptis – pastatų energinių savybių ir šilu-
mos mainų pastatuose tyrimai – siejasi su univer-
siteto mokslinių tyrimų kryptimi „Technologijos 
darniam vystymuisi ir energetika“. Tyrimų tiks-
las – mažinti energijos sąnaudas pastatuose, didi-
nant pastatų konstrukcijų ir energiją naudojančių 
sistemų efektyvumą.

Kompozicinių ir apdailos medžiagų laboratori-
joje (KAML) atliekami statybinių medžiagų, gami-
nių ir konstrukcijų savybių tyrimai, kurie siejasi su 
universiteto mokslinių tyrimų kryptimi „Technolo-
gijos darniam vystymuisi ir energetika“. Tyrimų 
tikslas – kurti efektyvias statybos apdailos me-
džiagas, tirti statybinių medžiagų, gaminių ir kons-
trukcijų savybes.

mokslinių tyrimų 
finansavimas
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Tyrimai buvo vykdomi telkiantis į Lietuvos 
tarpukario architektūros palikimą – Lietuvos 
tarpukario profesionaliosios architektūros is-

Tyrimai buvo tęsiami keliomis kryptimis: kai-
mų, miestelių ir bažnytkaimių architektūra, 
sakraliniai pastatai, dvarų sodybos ir kt., Ma-

Tyrimų metu buvo atlikta šalies teritorijų pla-
navimo dokumentų rengimo analizė, pasiūlyta 
kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų 
rengimo ir specialiojo teritorijų planavimo do-
kumentų integravimo į kompleksinius teritori-
jų planavimo dokumentus metodika.

2014 m. tyrimų tema – „Kompleksinio teri-
torijų planavimo dokumentų rengimo me-

Buvo tiriamas Kauno tarpukario architektūrinis palikimas, kultūros paveldo skaitmeninimo pro-
cesai, sovietmečio kultūra, tarpukario kaimo architektūra ir šiuolaikinė paveldosauga. 

Profesionaliosios Lietuvos architektūros istorijos tyrimai
Tyrėjas dr. V. Petrulis.

Lietuvos etninės architektūros tyrimai
Tyrėjai: dr. R. Bertašiūtė, dr. V. Karvelytė-Balbierienė, dr. L. Laužikaitė-Tagmann,  
dr. I. Burinskaitė, habil. dr. A. Jankevičienė, dr. M. Rupeikienė, dr. D. Puodžiukienė,  
dr. E. Morkūnas, doc. dr. M. Purvinas ir M. Purvinienė.

Lietuvos regionų gyvenamųjų vietovių urbanistinės plėtros tyrimai
Tyrėjas dr. E. Ramanauskas.

Paveldosaugos teorijos darbai
Tyrėjai: dr. V. Petrulis, V. Migonytė, dr. R. Bertašiūtė.

toriją. Tęstiniai tyrimai buvo atliekami Kauno 
apskrities archyve (KAA) ir Lietuvos centrinia-
me valstybės archyve (LCVA).

žosios Lietuvos architektūriniai tyrimai, me-
dinių sakralinių pastatų tyrimai etnografiniu 
aspektu.

todologijos formavimas“. Buvo tobulinama 
ir tikrinama teritorijų planavimo dokumentų 
rengimo metodika, įvertinami jos trūkumai ir 
pranašumai. Tyrimų metu sukaupti duomenys 
buvo publikuoti moksliniame straipsnyje, įgyta 
patirtis ir rezultatai panaudoti teikiant paraiš-
kas mokslinių tyrimų konkursams.

mokslinių tyrimų tematika
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Vykdomi atsinaujinančios energijos gamybos 
pastatuose ir jų aplinkoje efektyvumo didini-
mo ir šios energijos panaudojimo pastatuose 
tyrimai, analizuojamos pastate arba jo aplin-
koje pagamintos Saulės ir vėjo energijos efek-
tyvaus  panaudojimo pastato energinėms rei-

Buvo atlikti hidrofobiniais tirpalais apdorotų 
medžiagų varginimo įtakos medžiagų klam-
pumui tyrimai ir daugiasluoksnių medžiagų 

Tiriamas pramoninių cementinių apdailos mi-
šinių senėjimas, tobulinamas elastingųjų sta-
tybinių skiedinių stiprumas ir tvarumas, taip 
pat atliekami pramonės atliekų utilizavimo 
portlandcemenčių gamybai ir portandcemen-

Energijos sąnaudų pastatuose mažinimo būdai
Tyrėjai: dr. E. Monstvilas, R. Tamašauskas, dr. K. Banionis, dr. J. Šadauskienė,  
dr. L. Šeduikytė.

Lanksčių daugiasluoksnių medžiagų fizikinių savybių tyrimas ir vertinimas
Tyrėjai: dr. V. Sacevičienė, dr. M. Jucienė.

Efektyvios statybos medžiagos, konstrukcijos ir technologijos
Tyrėjai: dr. A. Kaziliūnas, dokt. I. Striūgienė, j. m. d. E. Smetonaitė, tech. Z. Virbylienė.

kmėms galimybės (vadovas dr. E. Monstvilas), 
atliekami energiškai efektyvių pastatų sanda-
rumo užtikrinimo ir šildymo ir vėdinimo siste-
mų efektyvumo didinimo tyrimai (vadovė dr. J. 
Šadauskienė).

varginimo įtakos medžiagų stiprumui ir dau-
giasluoksnių medžiagų oro pralaidumo tyri-
mai.

čių bei jų sausųjų mišinių senėjimo tyrimai. 
Nustatyta portlandcemenčių ilgalaikio sandė-
liavimo įtaka jų sausųjų mišinių senėjimui ir 
eksploatacinėms savybėms. 

mtep projektai

1  Tarptautiniai

 _ E. Smetonaitė ir M. Juciene tapo COST vei-
klos TU1404 „Naujos kartos standartų 
rengimas cementinių medžiagų ir kons-
trukcijų gyvavimo trukmei nustatyti“ 
(„Towards the next generation of standarts 
for service life of cement-based materials 
and structures“) atstovėmis.

 R. Bliūdžius ir J. Ramanauskas tapo COST 
veiklos TU1403 „Funkcinės fasadų siste-
mos“ („Adaptive Facades Network“) atsto-
vais.

 R. Norvaišienė ir R. Tamašauskas tapo 
COST veiklos „Saulės šiluminių sistemų 
integravimas į pastatus“ („Building Inte-
gration of Solar Thermal Systems (BISTS)“) 
atstovais.
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2  Nacionaliniai

 _ Užbaigtas 2012–2014 m. LMT finansuoja-
mas projektas „Paveldotyra: materialu-
mo ir nematerialumo aspektai Lietuvos 
tarpukario (1918–1940) architektūroje“. 
Vadovas – dr. V. Petrulis. Parengta inte-
gruota XX a. pradžios paveldo vertinimo 
metodologija, kurioje siejami materialieji 
bei nematerialieji paveldo vertinimo aspek-
tai. Sukurta moksliniais tyrimais paremta 
medžiaginio paveldo inventorinimo, aps-
kaitos, verčių nustatymo ir klasifikavimo 
metodika. 

 _ Pagal nacionalinę lituanistikos plėtros 
programą 2014 m. įgyvendintas projektas 
„Mokslo monografijų ciklo „Mažosios 
Lietuvos kultūros paveldas“ antrasis vei-
kalas“. Vadovas dr. M. Purvinas. Kapinės 
nagrinėjamos architektūros, menotyros 
ir kultūrologijos požiūriu kaip tradicinės 
krašto gyvensenos ir dvasinės kultūros re-
gioninių ypatybių atspindys. 

 _ 2012–2014 m. buvo vykdomas LMT fi-
nansuojamas mokslo projektas „Lietu-
vos miestų, miestelių ir kaimų erdvinės 
struktūros savitumo nustatymas ir jo 
išsaugojimas“. Vadovas – dr. L. Dringelis. 
2014 m. baigta kaupti miestų, miestelių ir 
kaimų statistinių bei kartografinių duome-
nų bazė. atliktos ekspedicijos į tiriamus 
objektus, buvo vykdomi lauko tyrimai Tel-
šių, Utenos, Kauno, Panevėžio, Vilniaus, 
Marijampolės apskričių teritorijose. 

 _ 2014 m., finansuojant Lietuvos kultūros 
tarybai prie LR kultūros ministerijos, įgy-
vendintas projektas „Tęstinis edukacinis 
pažintinis projektas www.autc.lt – „Ar-
chitektūrinio turizmo maršrutai inter-
nete: Palanga ir Birštonas“. Vadovė – V. 
Migonytė. Projekto metu buvo parengti du 
virtualūs turistiniai maršrutai interneto 
svetainėje http://www.autc.lt/lt/marsru-
tas/10; http://www.autc.lt/lt/marsrutas/8, 
surengtos dvi architektūrinės ekskursijos 
Palangoje ir Birštone.

 _ Įgyvendintas Lietuvos kultūros tarybos fi-
nansuotas projektas „Mažosios Lietuvos 
architektūrinio paveldo fotofiksacija ir 
sklaida“. Projekto metu buvo atlikta deta-
li Mažosios Lietuvos paveldo fotofiksacija 
Įsručio (dab. Černiachovsko), Gumbinės 
(dab. Gusevas), Žilių (dab. Žilino), Pabėčių 
(dab. Romanovas), Rūdavos (dab. Melni-
kovas), Jurgaičių (dab. Kanaš), Skaistgirių 
(dab. Bolšakovo), Tilžės (dab. Sovetskas), 
Tolminkiemio (dab. Čistyje Prūdy), Ragai-
nės (dab. Nemanas), Stalupėnų (dab. Ne-
sterovas) ir kitose vietovėse.

 _ AIPTC vadovas dr. V. Petrulis dalyvavo KTU 
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų 
fakulteto Filosofijos ir psichologijos kate-
dros, Vytauto Didžiojo universiteto Humani-
tarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros 
ir Kauno istorijos centro vykdytame LMT 
„Kultūrinės plėtros“ programos projekte 
„Kauno senamiesčio architektūrinės-ur-
banistinės erdvės: istorinis palikimas ir 
jo interpretacijos“. Vadovas – M. Berta-
šius. Trukmė 2013 09–2014 12. Projektas 
skirtas Kauno senamiesčio architektūrinio 
ir urbanistinio palikimo tyrimams atlikti ir 
įprasminti plačiojoje visuomenėje ir pavel-
dosaugos darbuose. Remiantis istorinių, 
architektūros ir archeologijos tyrimų duo-
menimis, projekte buvo siekiama argu-
mentuotai atskleisti senamiesčio teritorijos 
kultūrinę ir istorinę savastį iš įvairių disci-
plinų perspektyvos. 

 _ 2014 m. SFL buvo vykdomi 6 projektai pa-
gal Ekonomikos augimo veiksmų progra-
mos VP2-1.3-ŪM-05-K priemonę „Inoče-
kiai LT“, kvietimo Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-03.

 _ UAB „Kalsto gaminiai“ durų šiluminių-fi-
zikinių rodiklių analizė. Buvo ištirtos UAB 
„Kalsto gaminiai“ durų šiluminės-fizinės 
savybės ir atlikta rezultatų analizė siekiant 
nustatyti tinkamiausius šilumos izoliaciniu 
požiūriu durų konstrukcijų variantus, nu-
statytas kiekvieno durų varianto tinkamu-
mas atitinkamo energinio efektyvumo kla-
sės pastatams.
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 _ UAB „Kriautė“ langų akustinių ir šilu-
minių-fizinių savybių tyrimai ir gautų 
rezultatų analizė. Buvo atlikti penkių lan-
gų konstrukcijų variantų termoizoliacinių 
savybių matavimai ir nustatytas kiekvie-
no lango varianto tinkamumas atitinkamo 
energinio efektyvumo klasės pastatams. 
Geriausio (mažiausio) šilumos pralaidumo 
langui nustatytas garso izoliavimo rodiklis 
ir jo atitiktis tam tikros garso izoliavimo 
klasės reikalavimams.

 _ UAB „Languvita“ langų akustinių ir ši-
luminių-fizinių savybių tyrimai ir gautų 
rezultatų analizė. Šiluminiai techniniai ro-
dikliai buvo matuojami „karštosios dėžės“ 
metodu ir modeliuojami kompiuterinėmis 
skaičiavimo programomis. Matavimai ir 
skaičiavimai buvo atliekami siekiant nu-
statyti energiškai efektyvius langų kons-
trukcijų variantus. Akustinėje (aidinčioje) 
kameroje kompiuterinėmis skaičiavimo 
programomis buvo nustatomi skirtingų 
langų konstrukcijų oro ir garso izoliavimo 
koeficientai.

 _ UAB „Vilkauja“ „Daugiasluoksnės šilu-
minės izoliacijos ir jos sudedamųjų dalių 
tyrimai“. Nustatant efektyviausią daugia-
sluoksnės šiluminės izoliacijos variantą, 
buvo tiriamos jos sudedamųjų dalių šilumi-
nės savybės. Buvo nustatyti burbulinių PE 
plėvelių su šilumą atspindinčiomis dango-
mis atstojamojo šilumos laidumo koefici-
entai, atlikti atstojamojo šilumos laidumo 
koeficiento priklausomybės nuo pūslelių 
aukščio, skersmens ir tarpų tarp pūslelių 
tyrimai, parinktas optimaliausias burbuli-
nių plėvelių dydis ir forma. Pasiūlyti atspin-
dinčios šiluminės izoliacijos tvirtinimo pas-
tato atitvaros vėdinamo fasado oro tarpe 
techniniai sprendimai.

3  Ūkio subjektų

 _ 2014 m. buvo vykdoma apie 140 MTEP dar-
bų ir paslaugų sutarčių su ūkio ir viešojo 
sektoriaus subjektais (iš jų 9 su užsienio 

įmonėmis), atlikta darbų už 876,77 tūkst. Lt. 

 _ TPC vykdė 3 MTEP sutartis, kurias finansa-
vo savivaldybių administracijos: rengė Kė-
dainių senamiesčio 5 kvartalų detaliuosius 
planus, Kauno miesto savivaldybės terito-
rijos bendrojo plano dalį, atliko Radviliškio 
rajono Baisogalos miestelio centrinės da-
lies detaliojo plano korektūrą.

 _ UAB „PAROC“ užsakymu SFL atliko išori-
nėmis tinkuojamomis termoizoliacinėmis 
sistemomis apšiltintų renovuojamų pasta-
tų sienų drėgminių procesų analizę. 

 _ VĮ „SPSC“ užsakymu buvo atliktas atsitikti-
ne tvarka parinktų pastatų energinio nau-
dingumo sertifikavimo ekspertų išduotų 
sertifikatų patikrinimas. 

 _ UAB „Betonika“ buvo atlikti gelžbetoninių 
sistemų sandūrų ilginių šiluminių tiltelių ši-
lumos perdavimo koeficientų skaičiavimai.

4  Parengtos paraiškos

 _ Paraiška pagal LMT „Mokslininkų grupių 
projektai“ VI kvietimo programą „Paveldas 
kaip konfliktas: modernistinės ir postmo-
dernistinės paveldosaugos sampratos skir-
tis Lietuvoje.“ Projekto vadovas –V. Petrulis. 

 _ Paraiška „Baltarusijos ir Lenkijos teritori-
joje esančio Lietuvai reikšmingo paveldo 
skaitmeninimas ir sklaida“ pagal Lietuvos 
kultūros tarybos programos „Pilietinio, 
tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties 
įprasminimo projektai“ VI veiklą „Lietuvai 
reikšmingo kultūros paveldo, esančio už-
sienyje, paieška, sklaida, priežiūra, sugrą-
žinimas“. Projekto vadovė – R. Kilinskaitė. 

 _ Paraiška pagal Jungtinės Baltijos jūros 
mokslinių tyrimų ir plėtros programos (BO-
NUS) kvietimą. Temos pavadinimas „Kom-
pleksinė Baltijos jūros regiono ekosistema: 
kraštovaizdžio ištekliai, socialinis kapitalas 
ir planavimo įrankiai“. Paraiška parengta 
kartu su Bremeno M2C institutu, Bremeno 
universitetu, Rygos technikos universitetu 
ir Kopenhagos universitetu (KTU koordina-
torius).
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 _ Paraiška pagal LMT „Mokslininkų grupių 
projektai“ VI kvietimo programą  „Miestų 
erdvinės struktūros ir jos gyvybingumo są-
ryšio tyrimas“.

 _ Kartu su partneriais pateikta paraiška 
pagal programą „Horizontas 2020“, Nr. 
H2020-EeB-2014 „AFAIREX: Active Façade 
AIR Exchange“ (Oro kaita pro fasadus).

 _ Pateiktos dvi paraiškos MITA pagal kvie-
timą nr. LA1401gauti lėšas, skiriamas 
valstybinių mokslo ir studijų institucijų la-
boratorijų 2014 m. akreditacijos išlaidoms 
padengti.

1  Publikacijos

*publikacijų sąrašas pateikiamas priede (602 psl.)

Kategorija Publikacijų 
Padalinio autorių 

indėlis 

Monografijos (kitų Lietuvos ir užsienio leidyklų) 3 2,045

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų:

ISI Web of Science su cituojamumo rodikliu 5 4,050 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines 
duomenų bazes  

4 4,000 

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose  12 8,917 

mokslo pasiekimai

2  Mokslo rezultatų pristatymas tarptauti-
niu mastu pripažintose mokslinėse kon-
ferencijose ir parodose

 _ D. Puodžiukienė. Pranešimas „Medinė ar-
chitektūra ir vietos bendruomenė: Vilniaus 
atvejis“ tarptautinėje konferencijoje „Medi-
nių struktūrų saugojimo filosofijos peržiū-
ra: kultūriniai kraštovaizdžiai su medininė-
mis struktūromis ir vietos bendruomenės“. 
Kultūros paveldo aspsaugos bedradarbia-
vimo įstaiga, Azijos ir Ramiojo vandenyno 
UNESCO kultūros centras, UNESCO globo-
jamas Pasaulio paveldo mokymų ir tyrimų 
institutas Azijai ir Ramiojo vandenyno re-
gionui.  2014 m. gruodžio 16–18 d., Tongji 
universitetas, Šanchajus, Kinija.

 _ V. Petrulis. Pranešimas „Daugialypė medijų 
ir tyrimų platforma kaip instrumentas, ska-

tinantis bendradarbiavimą tarp profesiona-
lų ir paveldo bendruomenės: Kauno (Lie-
tuva) atvejo studija“ jaunimo forume prie 
18-osios ICOMOS Generalinės asamblėjos,  
2014 m. lapkričio 10–14 d., Florencija, Italija.

 _ V. Petrulis. Lietuvos kultūros paveldo po-
litikos apžvalga tarptautiniame projekte 
„Europos kultūros paveldo indekso kūrimo 
gairės“. Tarptautinis kultūros centras Kro-
kuvoje Europa Nostra, 2014 m. spalio  16 d., 
Krokuva, Lenkija.

 _ K. Zaleckis, G. Gudzinevičiūtė-Vilkelė. Pra-
nešimas „Urbanistinių centrinių vietų nu-
statymas (Kauno pavyzdžiu). Pažangioji 
statyba“. 4-oji tarptautinė konferencija, 
Kauno technologijos universitetas, 2014 m. 
spalio 9–10 d., Kaunas. 
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 _ J. Mačiukėnaitė, I. Povilaitienė. Praneši-
mas  „Miestų, miestelių ir kaimų erdvinės 
struktūros savitumo bruožai Dzūkijos regi-
one“. 4-oji tarptautinė konferencija, Kauno 
technlogijos universitetas, 2014 m. spalio 
9–10 d., Kaunas.

 _ J. Šadauskienė, L. Šeduikytė. „Drėgmės 
kaupimasis apšiltintose išorinėse sieno-
se. Inovatyvios medžiagos, konstrukcijos 
ir technologijos“. 54-osios tarptautinės 
mokslininkų  konferencijos medžiaga. 
Rygos technikos universitetas, 2014 m. 
lapkričio 8 d., Ryga.

 _ R. Tamašauskas, E. Monstvilas, K. Banio-
nis. Pranešimas „Santykio tarp atsinauji-
nančios ir neatsinaujinančios pastate su-
vartojamos energijos kiekių skaičiavimo 
metodika“.  4-oji tarptautinė konferencija, 
Kauno technologijos universitetas, 2014 m. 
spalio 9–10 d., Kaunas.

 _ V. Sacevičienė, M. Jucienė. Pranešimas „Hi-
grofobinės tekstilės šlampumas po ciklinių 
mechaninių poveikių“ tarptautinėje konfe-
rencijoje „Baltijos polimerų simpoziumas“, 
2014 m. rugsėjo 24–26 d., Laulasma, Estija.

 _ V. Sacevičienė. Pranešimas „Trisluoksnių 
megztų medžiagų struktūros įtaka komfor-
tinėms savybėms“ tarptautinėje konferen-
cijoje „CIRAT-6“, 2014 m. lapkričio 13–15 d., 
Hamametas, Tunisas.

 _ V. Sacevičienė, M. Jucienė. Pranešimas 
„Ortopedinio neopreno elgsena po ciklinio 
dviašio deformavimo“ tarptautinėje konfe-
rencijoje „CIRAT-6“, 2014 m. lapkričio 13–
15 d., Hamametas, Tunisas.

 _ I. Striūgienė, A. Kaziliūnas. Pranešimas „Il-
galaikio saugojimo įtaka cemento mišinių 
eksploatacinėms savybėms“  tarptautinėje 
konferencijoje „Pažangioji statyba 2014“ 
(KTU).

3  Mokslinės veiklos rezultatų sklaida vi-
suomenei

 _ LRT programos „Žinių amžius“ 2014-03-
12 laida „Tarpukario Kauno architektūros 

išskirtinumas“ http://www.lrt.lt/radijas/
anonsai/7981/_ziniu_amzius_tarpukario_
kauno_architekturos_isskirtinumas 

 _ INIT TV programos „Miesto lobynas“ 2014-
04-08 laida apie AIPTC http://www.init.lt/
main.php/id/14888/lang/1/ishow/14890 

 _ M. Purvino monografijos „Mažosios Lietu-
vos etnografiniai kaimai“ pristatymas LR 
2014-03-06 laidoje „Kasdienybės kultūra“ 
http://www.lrt.lt/radijas/anonsai/7934/_
kasdienybes_kultura_ka_atskleidzia_kai-
motyra

 _ M. Purvino monografijos „Mažosios Lietuvos 
etnografiniai kaimai“ 2014-04-30 pristaty-
mas Šilutėje http://silaine.lt/kulturos-zen-
klai/visuomenei-pristatyta-vertinga-kny-
ga-kuria-sudaro-25-milijono-zenklu/

 _ Interviu apie Kauno tarpukario architek-
tūros paveldą 2014-02-24 http://www.
bernardinai.lt/straipsnis/2014-02-24-ar-
chitekturologas-vaidas-petrulis-dar-pa-
tys-turime-suvokti-kad-kauno-moder-
nizmas-yra-vertybe/114409 ; http://
www.15min. l t/nauj iena/z in iosgyvai/
interviu/architekturologas-vaidas-petru-
lis-dar-patys-turime-suvokti-kad-kau-
no-modernizmas-yra-vertybe-599-407748 
; http://lzinios.lt/lzinios/Gimtasis-krastas/
architekturologas-dar-patys-turime-su-
vokti-kad-kauno-modernizmas-yra-ver-
tybe/174319 ; http://kauno.diena.lt/
n a u j i e n o s / k a u n a s / m i e s t o - p u l s a s /
arch i tekturo logas-kaun iec ia i -nema-
to-jiems-po-kojomis-gulincio-brangakme-
nio-617183#.Uwxor_l_tqU ; http://sa.lt/
architekturologas-vaidas-petrulis-dar-pa-
tys-turime-suvokti-kad-kauno-moderniz-
mas-yra-vertybe/ 

 _ Apie Kauno tarpukario architektūros įrau-
kimą į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą 
LRT 2014-05-03 laidoje „Kultūros savaitė“  
http://www.lrt.lt/radijas/anonsai/8611/_
kulturos_savaiteje_seseru_daunyciu_an-
samblis_regnum_musicale 
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 _ Interviu apie Kauno paveldą ir Europos pa-
veldo dienas 2014-09-13 http://vilniaus.
diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pra-
mogos/kas-architekturologa-sokiruo-
ja-kaune-648771#.VBbmlFf2PQg 

 _ Interviu apie Kauno paveldą ir Europos pa-
veldo dienas 2014-09-19 http://vz.lt/De-
fault.aspx?PublicationId=76145271-ce11 
-420a-b074-bbbeb32da7e5

 _ Dr. V. Sacevičienė 2014 09 dalyvavo Moks-
lo festivalyje „Erdvėlaivis žemė“ ir pristatė 
KTU renginių programą.

Neformaliojo švietimo paslaugos:

 _ institute surengta keletas pastatų energi-
nio naudingumo sertifikavimo ekspertų ir 
statybos techninės veiklos pagrindinių sri-
čių vadovų kvalifikacijos kėlimo kursų (206 
dalyviai);

 _ VGTU pravesti 4 pastatų energinio naudin-
gumo sertifikavimo ekspertų mokymo kur-
sai (apie 100 dalyvių);

 _ pravesta 10 statybos srities specialistų mo-
kymo kursų Statybos inžinierių sąjungos Vil-
niaus, Panevėžio, Kauno ir Telšių bendrijose.

1  Nacionaliniai ir tarptautiniai apdovano-
jimai, narystė aukšto tarptautinio lygio 
institucijose ir asociacijose

 _ Dr. R. Bertašiūtė – ICOMOS narė; ICOM 
narė; Lietuvos liaudies buities muziejaus 
mokslinės tarybos narė; Tautinio paveldo 
tradicinių gaminių sertifikavimo ekspertų 
komisijos narė; leidinio „Gimtasai kraštas“ 
redaktorių kolegijos narė

 _ Dr. V. Petrulis – Europos Sąjungos Jungti-
nio programavimo iniciatyvos (Joint pro-
gramming initiative) „Kultūros paveldas ir 
globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ 
(Cultural Heritage and Global Change: a new 
Challenge for Europe) valdybos (Governing 
Board) narys; ICOMOS Lietuvos nacionalio 
komiteto biuro narys; Tarptautinio XX a. 
mokslinio komiteto narys; Kultūros paveldo 
departamento prie LR kultūros ministerijos 
Trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo 
vertinimo tarybos narys; XX a. kultūros pa-
veldo ekspertinės darbo grupės prie Balti-
jos regiono kultūros paveldo forumo narys 
(Working Group of the 20th Century Cultural 
Heritage within the framework of the Baltic 
Sea Region Cultural Heritage Forum)

tyrėjai

 _ Dr. D. Puodžiukienė – ICOMOS narė; nekil-
nojamojo kultūros paveldo apsaugos eks-
pertė

 _ Dr. M. Purvinas – nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos ekspertas; Kultūros 
paveldo komisijos prie KPD Klaipėdos te-
ritorinio padalinio narys; mokslinio tyrimo 
draugijos „Prussia“ narys (Vokietija)

 _ M. Purvinienė – nekilnojamojo kultūros pa-
veldo apsaugos ekspertė; Kultūros paveldo 
komisijos prie KPD Klaipėdos teritorinio 
padalinio narė; mokslinio tyrimo draugijos 
„Prussia“ narė (Vokietija)

 _ Dr. L. Dringelis – Lietuvos architektūros 
rūmų narys; Lietuvos architektų sąjungos 
narys; Lietuvos kraštovaizdžio architektų 
sąjungos narys; LR valstybinės kultūros 
paveldo komisijos Architektūros ir urba-
nistikos pakomisės narys; LR aplinkos mi-
nisterijos architektūros ir urbanistikos eks-
pertų tarybos narys

 _ N. Steponaitytė – Kauno miesto savivaldy-
bės nekilnojamojo kultūros paveldo vertini-
mo tarybos narė

 _ Dr. R. Bliūdžius – nuolatinio statybos ko-
miteto prie LR aplinkos ministerijos narys; 
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Lietuvos standartizacijos departamento 
Technikos komiteto LST TK 60 „Langai ir 
durys“ pirmininkas

 _ Dr. J. Ramanauskas – „Horizon 2020“ eks-
pertas

 _ Dr. M. Jucienė – Medžiagų tyrinėtojų asoci-
acijos narė; tarptautinėse duomenų bazėse 
esančių mokslo leidinių „Journal of Indus-
trial Textiles“, ISSN: 1528-0837, „Textile 
Research Journal“, ISSN:0040-5175, ir kt. 
žurnalų recenzentė

 _ Dr. V. Sacevičienė – tarptautinės konferen-
cijos „CIRAT-6, vykusios 2014 m. lapkričio 
13–15 d., mokslinio komiteto narė; žurnalo 
„Jaunųjų mokslininkų darbai“, ISSN 1648-
8776, referuojamo tarptautinėse duome-
nų bazėse INDEX COPERNICUS ir CEOEL, 
redakcinės kolegijos narė; tarptautinėse 
duomenų bazėse esančių mokslo leidi-
nių „Journal of Industrial Textiles“, ISSN: 
1528-0837, „Textile Research Journal“, 
ISSN:0040-5175, ir kt. žurnalų recenzentė

2  Tyrėjai, kėlę kvalifikaciją tarptautinėse 
įmonėse ir institucijose

 _ Dr. V. Sacevičienė 2014-09-15–19 stažavosi 
Rygos technikos universitete, Latvija.

 _ KTU atstovavimas mokslo ir inovacijų po-
litiką kuriančiose bei įgyvendinančiose ins-
titucijose

 _ Dr. V. Petrulis – Lietuvos mokslo tarybos 
ekspertas; ICOMOS Lietuvos nacionalinio 
komiteto narys

 _ Dr. J. Ramanauskas – „Horizontas 2020“ 
ekspertas

 _ Dr. R. Bliūdžius – nuolatinio statybos komi-
teto prie Aplinkos ministerijos narys

 _ Dr. R. Bertašiūtė – LR valstybinės kultūros 
paveldo komisijos Architektūros ir urbanis-
tikos pakomisės narė; Žemės ūkio minis-
terijos Tautinio paveldo produktų tarybos 
narė; ICOMOS Lietuvos nacionalinio komi-
teto narė

 _ Dr. D. Puodžiukienė – ICOMOS Lietuvos na-
cionalinio komiteto narė

bendradarbiavimas

Strateginės partnerystės

2014 m. pasirašytos bendradarbiavimo sutar-
tys su Latvijos įmonėmis:

 _ IRBEST, Ltd.;

 _ BM Trada Latvija, Ltd.

Bendradarbiaujama su Bremeno M2C insti-
tutu (bendradarbiavimo sutartis pasirašyta  
2012 m.).

 _ 2014 m. kartu su Bremeno M2C institutu, 
Bremeno universitetu, Rygos technikos 
universitetu, Kopenhagos universitetu buvo 
parengta mokslinių tyrimų paraiška pagal 
Jungtinės Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir 
plėtros programos (BONUS) kvietimą.
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1  2014 m. apgintos disertacijos 

 _ P. Bruzgevičius „Projektinės išorės oro temperatūros racionaliai 
pastato šildymo sistemos galiai nustatyti“. Vadovas – V. Stankevi-
čius.

2  Doktorantai, dirbę projektuose 2014 m.

 _ K. Rudokas, P. T. Laurinaitis. Projektas „Paveldotyra: materialumo ir 
nematerialumo aspektai Lietuvos tarpukario (1918–1940) architek-
tūroje“. Vadovas – V. Petrulis.

doktorantūros studijos

2014 m. studijavusių
doktorantų skaičius

2

7

1

2014 m. įstojusių
doktorantų skaičius

2014 m. gynusių 
disertacijas  
doktorantų skaičius

mokslo infrastruktūra

1  Unikali įsigyta tyrimų įranga

 _ Įsigyta pastatų sandarumo tyrimo įranga.

2  Siūlomos mokslinės paslaugos (https://apcis.ktu.edu)

 AIPTC:

 _ istoriniai Lietuvos architektūros ir urbanistikos paveldo tyrimai (XIX–XX 
a. architektūra, sakralinė architektūra, etninė lietuvių bei Lietuvos etninių 
bendrijų architektūra);

 _ teritorijos (objekto) kultūrinės vertės nustatymas ir pritaikymo kultūri-
niam turizmui, edukacijai bei kitoms šiuolaikinėms reikmėms galimybių 
studijos parengimas;

 _ integruotos paveldo objekto populiarinimo ir sklaidos strategijos paren-
gimas ir įgyvendinimas (internetas, leidyba, kultūriniai renginiai ir kt.).

 TPC:

 _ savivaldybių teritorijų, miestų, miestelių ir kaimų bendrųjų planų bei teri-
torijų detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas;

 _ kraštovaizdžio tvarkymo specialiųjų planų rengimas;

 _ rekreacijos organizavimo ir kraštovaizdžio tvarkymo dalių rengimas įvai-
raus lygio teritorijų planavimo darbuose;

 _ rekreacinių, istorinių, memorialinių ir kt. želdynų projektų rengimas;

 _ poilsio zonų planavimas;

 _ tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimas;

 _ nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo doku-
mentų rengimas ir paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas;

 _ teritorijų planavimo norminių dokumentų projektų rengimas.

2014 m.  baigusių 
studijas doktorantų 
skaičius
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 SFL:

 _ studijų, analizių rengimas pastatų energeti-
kos ir darniosios statybos srityse;

 _ valstybės institucijų teisės aktų projektų 
rengimas ir vertinimas;

 _ langų, durų ir stiklo paketų pradiniai tipo 
bandymai ir atitikties įvertinimas;

 _ termoizoliacinių medžiagų bandymai ga-
mybos kontrolei ir atitikties įvertinimas;

 _ naujų nestandartizuotų statybinių medžia-
gų šiluminių ir eksploatacinių savybių nu-
statymas ir vertinimas;

 _ statybos produktų bandymai ir įvertinimas 
Europos ir nacionaliniams techniniams liu-
dijimams gauti;

 _ statybinių konstrukcijų šiluminių savybių 
skaičiavimai;

 _ ekspertiniai statybinių konstrukcijų tyrimai;

 _ statybinių elementų garso izoliacijos mata-
vimai laboratorijoje ir pastatuose, pastatų 
garso klasifikavimas;

 _ pastatų sandarumo matavimai ir termovi-
zija.

 KAML:

 _ įvairių tipų statybinių apdailos medžiagų 
fizikinių mechaninių savybių, ilgaamžišku-
mo ir atsparumo senėjimui tyrimai ir kon-
sultacijos;

 _ hidroizoliacinių medžiagų fizikiniai mecha-
niniai ir pagreitinto sendinimo bandymai;

 _ metalinių paviršių atsparumo korozijai ty-
rimai;

 _ stogo dangų fizikinių mechaninių savybių, 
ilgaamžiškumo ir atsparumo senėjimui ty-
rimai ir techninės konsultacijos;

 _ konsultacijos vietinių žaliavų ir pramonės 
atliekų panaudojimo statybinių medžiagų 
gamyboje klausimais;

 _ betono ir skiedinių savybių tyrimai.



K. Baršausko g. 59, LT-51423 Kaunas

Direktorius – prof. habil. dr. Arūnas Lukoševičius

Tel. 8 (37) 407 119

El. p. bii@ktu.lt

biomedicina.ktu.edu
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Biomedicininės inžinerijos institute atliekami 
moksliniai tyrimai ir jų rezultatai yra skirti biome-
dicininės diagnostikos, prevencijos ir stebėsenos 
metodams tobulinti, taip pat jutikliams ir kt. prie-
taisams kurti. Šie tyrimai reikšmingi sveikatos 
apsaugai ir sveikatinimui – diagnozuojant neuro-
degeneracines, kardiologines ligas, monitoruojant 
fiziologinius žmogaus parametrus fizinio aktyvu-
mo ir kasdienės veiklos metu. Be to, šiais tyrimais 
orientuojamasi į ryšių su verslu stiprinimą, stu-
dentų pritraukimą ir skatinimą, bendradarbiavimo 
su užsienio partneriais plėtojimą, kas yra svarbu 
šalies ekonominei, socialinei ir kultūrinei raidai. 

Pagrindinė instituto veiklos kryptis atitinka KTU 
mokslinių tyrimų kryptį „Diagnostinės ir matavi-
mo technologijos“. 2014 m. padalinio strateginiai 
veiklos prioritetai buvo: 

1  Plėtoti dalyvavimą aukšto lygio tyrimų ir tech-
nologinės plėtros projektuose ir didinti iš jų 
gaunamą finansavimą. 

2  Pritraukti moksliniam darbui jaunus kvalifikuo-
tus darbuotojus, 

3  Stiprinti instituto tarptautinį bendradarbiavimą.

Didžioji dalis strateginių prioritetų buvo įgyven-
dinta: tęsiamas BP7 projektas; į instituto kolek-
tyvą įsiliejo doktorantas ir keletas perspektyvių 
studentų; užmegzti nauji ryšiai ir sudaryta MTEP 
sutartis su universitetiniu Gynybos centru iš Sara-
gosos (Ispanija).

Instituto vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperi-
mentinės plėtros (MTEP) tikslai yra:

 _ Tobulinti fiziologinių bei judesio parametrų re-
gistravimo būdus, biosignalų ir vaizdų apdoroji-
mo metodus, ieškoti jų taikymo galimybių.

 _ Kurti, adaptuoti ir diegti biomedicininės inžine-
rijos metodus ir sveikatos stebėsenai, anks-
tyvajai diagnostikai, prevencijai ir profilaktikai  
skirtos medicininės įrangos  technologijas.
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8,14

5,83

13,97

48,27

Užsakomieji MTEP 
darbai (%)32,03

Tarptautinės mokslo 
programos  (%) 5,73

Universiteto mokslo 
fondas  (%)

Lietuvos 
mokslo taryba

Mokslo, inovacijų ir  
technologijų agentūra

Nacionaliniai projektai  (%)

Nacional iniai projektai 
(13,97%), iš jų:

mokslinių tyrimų 
finansavimas
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 _ Buvo vykdomi fotopletizmografinių jutiklių, 
tekstilinių EKG elektrodų, kvėpavimo juti-
klių tyrimai ir eksperimentinė veikla, buvo  
bandoma nauja elementinė bazė ir priima-
mi sprendimai; buvo kuriamos mobiliųjų 
telefonų aplikacijų, skirtų įvairiems fizio-
loginiams duomenims priimti, atvaizduoti, 
apdoroti ir perduoti, versijos; buvo tęsiami 
personalizuotos jutiklių ir programinės 
įrangos sistemos, skirtos gretutinėmis li-

Buvo sukurtas ekstrasistolių (priešlaikinių šir-
dies susitraukimų) atpažinimo fotopletizmo-
grafiniuose signaluose metodas, taip pat šie 
algoritmai: triukšmui adaptyvus trumpalaikių 
paroksizminių prieširdžių virpėjimo epizodų 
automatinio atpažinimo algoritmas, širdies 
skilvelių repoliarizacijos kaitos fenomeno ver-
tinimo algoritmas, daugiapakope abdominės 
elektrokardiogramos dekompozicijos pagrin-

Fiziologinės ir biomedicininės informacijos šaltinių ir jutiklių tyrimas
Tyrėjai: prof. A. Lukoševičius, m. d. A. Janušauskas, proj. v. m. d. V. Marozas, proj. vyr. m. 
d. D. Jegelevičius, proj. j. m. d. S. Daukantas, proj. j. m. d. M. Patašius, dokt. A. Sološenko, 
j. techn. M. Gailius, j. techn. J. Gasparovičius, j. techn. D. Stankevičius.

Biosignalų apdorojimo metodų tyrimas
Tyrėjai: prof. A. Lukoševičius, v. m. d. R. Jurkonis, m. d. A. Janušauskas, proj. v. m. d.  
A. Kriščiukaitis, proj. v. m. d. V. Marozas, proj. j. m. d. M. Lukoševičius, dokt. A. Petrėnas, 
dokt. A. Rapalis, dokt. A. Sološenko.

gomis, tokiomis kaip lėtinis kardiorenalinis 
sindromas, sergančių pacientų sveikatos 
būklei stebėti, kardiorenaliniams įvykiams 
vertinti ir prognozuoti kūrimo darbai. Buvo 
sukurtas mažų gabaritų elektrokardiogra-
mos registratorius, skirtas mažų vaikų, 
turinčių supraventrikulinę paroksizminę 
tachikardiją, širdies ritmo sutrikimams re-
gistruoti naudojant tekstilinius elektrodus.

dinių komponenčių analize pagrįstas algori-
tmas, triukšmams atsparus pulsinės bangos 
atsklidimo laiko įvertinimo algoritmas.

Buvo vykdomas tęstinis akies vidinių navikų 
audinių ultragarsinio radijo dažnio automati-
nio diferencijavimo algoritmų pritaikymo nau-
dojantis projektu „E!4297 – NICDIT Neinvazinė 
ekspertinė sistema akies auglių diagnostikai“ 

 _ Panaudoti sukauptą kompetenciją visų trijų 
lygių studijose.

Pagrindinė instituto veiklos koncepcija grin-
džiama naujausių ir eksponentiniais tempais 

besivystančių informacinių, elektronikos, juti-
klių ir telekomunikacijų technologijų kūrybiš-
ku konfigūravimu, tyrimais ir taikymu medici-
nos problemoms spręsti.

mokslinių tyrimų tematika

Mokslinė instituto veikla tradiciškai buvo plėtojama pagal toliau aprašytas mokslinių tyrimų te-
matikas. Didžioji dalis veiklų buvo vykdoma nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose.
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2 0 1 4Buvo vykdomi skirtingų mikroburbulų tipų 
pasyvios ir sužadintos būsenos spektrinių 
charakteristikų tyrimai, siekiant panaudoti jas 

Bendradarbiaujant su LSMU Neurologijos kli-
nika buvo tęsiami transkranijinio ultragarsinio 
vaizdinimo, skirto degeneracinių ligų diagnos-
tikai atlikti, tyrimai. Buvo sukurti vidurinių 
smegenų sričiai skirti  algoritmai intramezen-

Fiziologinių modelių ir jais grįstų informacijos apdorojimo metodų kūrimas
Tyrėjai: prof. A. Lukoševičius, v. m. d. R. Jurkonis, proj. v. m. d. V. Marozas,  
dokt. A. Petrėnas.

Medicininių vaizdų apdorojimo metodų ir algoritmų tyrimas
Tyrėjai: prof. A. Lukoševičius, dokt. A. Sakalauskas, v. m. d. R. Jurkonis.

kaip kiekybinį kriterijų sonoporacijos efektyvu-
mui vertinti, taip pat buvo kuriamas prieširdžių 
aktyvumą simuliuojantis fiziologinis modelis.

cefalinėms struktūroms segmentuoti bei ver-
tinti B režimo transkranijinio ultragarso vaiz-
duose ir įsisavinta nedetektuotų ultragarsinių 
signalų surinkimo įranga.

įdiegta technologija tyrimas. Be to, buvo ap-
doroti gėrybinius ir piktybinius navikus cha-
rakterizuojantys ultragarsiniai radijo  dažnio 
parametrai, siejami su įvykusiais dėl terapijos 
pokyčiais. Navikinių audinių ultragarsinio radi-

jo dažnio diferencinio diagnozavimo ir terapi-
jos efektyvumo stebėsenos technologija buvo 
tobulinama kartu su LSMU Akių ligų klinikos 
doktorantu gyd. J. Trumpaičiu.

mtep projektai

1  Tarptautiniai

 _ „Personalizuotas pacientų įgalini-
mas ir jungtinis sprendimų palaikymas 
kardiorenalinių bei susijusių susirgi-
mų atvejams“, CARRE, vadovas prof. 
A. Lukoševičius, projekto kodas FP7-
ICT-2013-611140, finansavimo šaltinis – 
ES BP7 Programa 2007–2013, projekto 
laikotarpis 2013 11–2016 10. Projekto 
tikslas – sukurti ir ištirti ambulatorinę, 
personalizuotą, minimaliai trukdančią juti-
klių ir programinės įrangos sistemą, skirtą 
gretutinėmis ligomis, tokiomis kaip lėtinis 
kardiorenalinis sindromas, sergančių pa-

cientų sveikatos būklei stebėti, kardiore-
naliniams įvykiams vertinti ir prognozuoti. 
Instituto pagrindinis indėlis šiame projek-
te – fiziologinių parametrų jutiklių tyrimai 
ir jų integravimas į kuriamą kardiorenaliniu 
sindromu sergančių pacientų stebėsenos 
sistemą. 2014 m. buvo atliktas išsamus fi-
ziologinių duomenų šaltinių (įrenginių), tin-
kamų projekte nustatytiems fiziologiniams 
duomenims rinkti, tyrimas, išryškinant, 
palyginant ir aprašant rinkos tendencijas, 
techninius įrenginių parametrus, patogu-
mą vartotojui ir duomenų transportabilu-
mą. Buvo pasiūlytas ir pradėtas projektuoti 
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naujas, analogų neturintis biofiziologinių 
signalų surinkimo įrenginys. 

 _ „Sveikatos priežiūros specialistų profe-
sinės izoliacijos bei migracijos iš atokių 
regionų sumažinimas panaudojant tele-
konsultacijomis bei nuotoliniu mokymu 
pagrįstus sprendimus“, PrimCareIT, va-
dovas prof. A. Lukoševičius, projekto nr. 
#077, finansavimo šaltinis – 2007–2013 
m. Baltijos jūros regiono programa, pro-
jekto laikotarpis 2011 09–2014 03. Bendras 
projekto „PrimCare IT“  tikslas yra didinti 
pirminės sveikatos priežiūros patrauklumą 
nutolusiuose regionuose ar kaimo vieto-
vėse telekonsultacijų ir telekuravimo prie-
monėmis. Projektu siekiama užkirsti kelią 
protų nutekėjimui ir profesinei izoliacijai re-
tai apgyvendintose vietovėse, sudaryti vie-
nodas socialines galimybes. 2014 m. pro-
jektas buvo baigtas, parengtas strateginis 
dokumentas sveikatos priežiūrą įgyvendi-
nančioms institucijoms ir pristatyti projekto 
rezultatai tarptautiniame seminare Taline.

2  Nacionaliniai

 _ „Intelektualių dėvimų jutiklių sistema 
žmogaus sveikatingumo stebėsenai“, va-
dovas prof. A. Lukoševičius, sutarties nr. 
VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-004, finansavimo 
šaltinis – Europos socialinis fondas, pro-
jekto laikotarpis 2013 02–2015 07. 2014 m. 
buvo sukurtos šios priemonės biomedicini-
niams signalams duomenų bazėse kaupti ir 
algoritmai bendrose duomenų bazėse su-
kauptiems signalams apdoroti: a) progra-
minė sistema, gebanti rinkti ir centralizuotai 
saugoti mobiliaisiais jutikliais užrašomus 
biomedicininius signalus, b) konkretesnis 
sukurtos programinės sistemos prototipas, 
skirtas signalams iš projekto metu sukur-
tų išmaniųjų dėvimųjų jutiklių kaupti, taip 
pat bendroje PhysioNet.org biomechaninių 
signalų duomenų bazėje kaupiamiems ab-
dominiams EKG signalams importuoti, c) 
algoritmas širdies skilvelių repoliarizacijos 
kaitos fenomenui vertinti, d) daugiapakope 

abdominės elektrokardiogramos dekom-
pozicijos pagrindinių komponenčių ana-
lize pagrįstas algoritmas, e) triukšmams 
atsparus pulsinės bangos atsklidimo laiko 
įvertinimo algoritmas.

 _ KTU ir LSMU mokslininkų grupės projek-
tas „Transkranijinės sonografijos žyme-
nų, skirtų Parkinsono ligos diagnostikai, 
tyrimas“, NEUROSONO, vadovas prof. A. 
Lukoševičius, sutarties nr. PP34/145, fi-
nansavimo šaltinis – Kauno technologijos 
universiteto mokslinių tyrimų, eksperi-
mentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir 
inovacijų fondas, projekto laikotarpis 2014 
03–12. 2014 m. buvo sukurti ir naudojantis 
diagnostinių vaizdų ir klinikinių duomenų 
baze ištirti vidurinių smegenų sričiai skirti  
algoritmai intramezencefalinėms struk-
tūroms segmentuoti transkranijinio ultra-
garso vaizduose. Buvo pasiūlytas naujų 
kiekybinių parametrų rinkinys vidurinių 
smegenų echogeniškumui vertinti, suda-
ryta vartotojo sąsaja, įgalinanti išskirti ir 
kiekybiškai įvertinti informatyvias sritis 
B režimo ultragarso vaizduose, atliktas 
bandomasis tyrimas, kurio metu surinkti 
pirmieji ultragarsiniai galvos smegenų ra-
dijo dažnio signalai KTU BMII turima atvira 
echosignalų registravimo sistema. 

3  Ūkio subjektų

 _ „Biojutiklių sprendinio išdirbimo paslau-
gos“, Nr. MTI-14-04/1/F5-90-1372, už su-
tarties vykdymą atsakingas doc. V. Marozas, 
finansavimo šaltinis – UAB „Baltec CNC 
technologies“, trukmė 4 mėnesiai. Sukurtas 
unikalus kvėpavimo jutiklio sprendinys.

 _ „Multichannel logger for stress moni-
toring“, Nr. 8753, už sutarties vykdymą 
atsakingas doc. V. Marozas, finansavimo 
šaltinis – universitetinis Gynybos centras, 
Saragosa, Ispanija, trukmė 6 mėnesiai. 
Buvo suprojektuotas ir pagamintas uni-
kalus daugiakanalis biofiziologinių signalų 
surinkimo įrenginys skirtas kariams.
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 _ „Interaktyvių techninių priemonių, skirtų 
vaikų stebėsenai bei lavinimui, techninė 
galimybių studija“, Nr. 31V246, už sutar-
ties vykdymą atsakingas doc. D. Jegelevi-
čius,  finansavimo šaltinis – UAB „MEDEX 
BALTIC“, trukmė 1,5 mėn. Buvo apžvelgtos 
rinkos ir technologinės tendencijos, taip pat 
pasiūlyta techninių sprendinių interakty-
vioms lavinimo priemonėms tobulinti.

 _ „Sporto medicinai skirtos informacinės 
sistemos koncepcija ir prototipas“, Nr. 
31V320, už sutarties vykdymą atsakingas 
dr. M. Patašius, finansavimo šaltinis – UAB 
„Helona“, trukmė 6 mėn. Buvo sukurta 
programinė sistema duomenų įvedimo 
formoms dinamiškai generuoti, taip pat 
biomedicininiams signalams rinkti ir cen-
tralizuotai saugoti informacinėje sporto 
medicinos sistemoje.

 _ „Protingos tekstilės technologijų panau-
dojimas drabužiuose fiziologiniams pa-
rametrams stebėti: protingos tekstilės 
technologijų panaudojimas vaikų širdies 
ligų kardiografui ir kitiems fiziologiniams 

duomenims stebėti“, Nr. P-14-11/1/F5-90-
1616, už sutarties vykdymą atsakingas doc. 
D. Jegelevičius, finansavimo šaltinis – UAB 
„De Futuro“, trukmė 1 mėnuo. Buvo sukurti 
vaikų širdies veiklos registravimo naudojant 
tekstilinius elektrodus sprendiniai.

4  Parengtos paraiškos

 „Horizont 2020“:

 _ Šaukimas H2020-PHC-2014; tematika 
PHC-26-2014; paraiškos numeris SEP-
210132496; paraiškos akronimas mPower-
ment. Projekto biudžetas 3 587 284 EUR, 
KTU biudžetas 251 879 EUR.

 Lietuvos mokslo tarybos paraiškos:

 _ Mokslininkų grupių projektas MIP-15391 
„Automatiniai algoritmai prieširdžių virpė-
jimo išsivystymo rizikai po ūminio miokar-
do infarkto prognozuoti“, 98375 EUR.

 _ Mokslininkų grupių projektas MIP-15157 
„Dvimatė pirminių signalų analizė ultragar-
siniam akies vidinių navikų mikrostruktū-
ros charakterizavimui“, 94240 EUR.

*publikacijų sąrašas pateikiamas priede (595 psl.)

Kategorija Publikacijų 
Padalinio autorių 

indėlis 

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų:

ISI Web of Science su cituojamumo rodikliu 5 2,381 

ISI Web of Science be cituojamumo rodiklio 1 0,667 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines 
duomenų bazes  

5 2,208 

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 14 7,492 

mokslo pasiekimai

1  Publikacijos
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2  Mokslo rezultatų pristatymas tarptauti-
niu mastu pripažintose mokslinėse kon-
ferencijose ir parodose

 _ 2014 m. Biomedicininės inžinerijos instituto 
doktorantas A. Petrėnas dalyvavo tarptauti-
nėje konferencijoje „41st International Con-
gress on Electrocardiology“, kurioje laimėjo 
III vietos prizą Jaunųjų tyrėjų konkurse už 
pranešimą „Modifikuota Lewis EKG atvadų 
sistema ambulatoriniam prieširdžių virpėji-
mui stebėti“.

 _ 2014 m. D. Stankevičius Jaunųjų moksli-
ninkų darbų parodoje „KTU TECHNORAMA 
2014“ laimėjo III vietos prizą už darbą „ Įvai-
riarūšių biosignalų registratorius nuolatinei 
lėtinių ligų stebėsenai“.

 _ Petrėnas, Andrius; Marozas, Vaidotas; 
Sornmo, L.; Jaruševičius, Gediminas; Go-
golinskaitė, Deimantė. Modified Lewis ECG 
lrad system for ambulatory monitoring 
of atrial arrhythmias // Electrocardiology 
2014 : 41st International Congress on Elec-
trocardiology, June 4–7, 2014, Bratislava, 
Slovakia.

 _ Sološenko, Andrius; Marozas, Vaidotas. 
Automatic premature ventricular contrac-
tion detection in photoplethysmographic 
signals // Biomedical circuits and systems 
conference BIOCAS, 22-24 October 2014 
EPFL, Lausanne, Switzerland.

3  Padalinio rengti moksliniai seminarai ir 
konferencijos

 _ Lapkričio 27–28 d. Kauno technologijos 
universitete vyko instituto organizuota 
tarptautinė mokslinė konferencija „Biome-
dicininė inžinerija“. Dinamiškai plėtojantis 
naujausioms biomedicininės inžinerijos 
technologijoms konferencija sudaro gerą 
progą pasidalyti patyrimu ir surasti bendra-
darbiavimo temų ir partnerių. Konferenciją 
kas metai organizuoja Kauno technologijos 
universiteto Biomedicininės inžinerijos ins-
titutas ir Lietuvos biomedicininės inžineri-
jos draugija.

4  Mokslinės veiklos rezultatų sklaida vi-
suomenei

 _ Lietuvos televizijos laidos „Laba diena, 
Lietuva“ tiesioginėje transliacijoje 2014 
10 07 buvo pristatytas Kauno technologi-
jos universiteto Biomedicininės inžinerijos 
institutas, http://www.lrt.lt/mediateka/lai-
dos/L/1579/laba_diena_lietuva  

 _ 2014 03 22–04 02 paskaitų cikle „Moks-
lininko ABC“ Biomedicininės inžinerijos 
instituto direktorius prof. A. Lukoševičius 
pravedė paskaitą studentams „Mokslininko 
sėkmės istorija“.

1  Nacionaliniai ir tarptautiniai apdovano-
jimai, narystė aukšto tarptautinio lygio 
institucijose ir asociacijose

 _ Prof. A. Lukoševičius yra LRV darbo gru-
pės inovacijoms skatinti narys, taip pat E. 
sveikatos plėtros projektų koordinavimo 
tarybos prie Lietuvos sveikatos ministeri-
jos narys, 17-os tarptautinės biomedicini-
nės inžinerijos konferencijos organizacinio 
komiteto pirmininkas, Lietuvos biomedi-

tyrėjai

cininės inžinerijos draugijos pirmininkas, 
LMT narys, ES ekspertas nuo Lietuvos MSC 
veikloms. 

2  Tyrėjai, atstovaujantys KTU mokslo ir 
inovacijų politiką kuriančiose bei įgyven-
dinančiose institucijose

 _ Prof. A. Lukoševičius yra LMT Gamtos ir 
technikos mokslų komiteto narys, SAM E. 
sveikatos projektų plėtros koordinavimo 
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1  Doktorantai, dirbę projektuose 2014 m.

 _ A. Petrėnas, A. Sakalauskas, A. Rapalis, 
A. Sološenko dirbo projekte „Intelektualių 

dėvimų jutiklių sistema žmogaus sveika-
tingumo stebėsenai“, sutarties Nr. VP1-3.1-
ŠMM-10-V-02-004, vadovas prof. A. Luko-
ševičius.

tarybos narys, LRV darbo grupės inovaci-
joms skatinti narys, taip pat E. sveikatos 
plėtros projektų koordinavimo tarybos prie 
Lietuvos sveikatos ministerijos narys, 17-

os tarptautinės biomedicininės inžinerijos 
konferencijos organizacinio komiteto pir-
mininkas, Lietuvos biomedicininės inžine-
rijos draugijos pirmininkas.

bendradarbiavimas

 _ Ivo Fridolin – Talino technologijos univer-
sitetas, Estija, 2014 12 03–05 vizito tikslas 
– paskaitos studentams „Biooptikos princi-
pai, technologijos ir taikymas“.

 _ Leif Sornmo – Signalų apdorojimo grupė, 
Elektros ir informacinių technologijų kate-
dra, Lundo technologijų institutas, Lundo 
universitetas, 2014 12 10–11 vizito tikslas – 
paskaitos magistrantams ir doktorantams 
„Statistiniai modeliai ir jų taikymai biome-
dicininiams signalams apdoroti“, mokslinio 
bendradarbiavimo galimybių aptarimas. Fi-
nansavimo šaltinis – LMT programa „Pas-
kaitų (ar jų ciklų) skaitymas“, paraišką ren-
gė V. Marozas.

1  Įmonės, su kuriomis buvo bendradar-
biaujama vykdant projektus

 _ UAB „Baltec CNC technologies“ 

 _ UAB „De Futuro“ 

 _ UAB „MEDEX BALTIC“ 

 _ UAB „Helona“

2  Strateginės partnerystės

 _ Teaming projekto partnerystė su Lundo 
universitetu ir VTT (Suomija), buvo laimė-
tas ES H2020 Teaming projektas; buvo ini-
cijuotos Twining projekto veiklos su Vienos 
technologijų universitetu ir kt. partneriais.

doktorantūros studijos

2014 m. studijavusių
doktorantų skaičius

1 4 1
2014 m. įstojusių
doktorantų skaičius

2014 m.  baigusių 
studijas doktorantų 
skaičius

2014 m. gynusių 
disertacijas  
doktorantų skaičius
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 _ A. Sološenko dirbo projekte „Personalizuo-
tas pacientų įgalinimas ir jungtinis sprendi-
mų palaikymas kardiorenalinių bei susiju-
sių susirgimų atvejams“, CARRE, projekto 

kodas FP7-ICT-2013-611140, finansavimo 
šaltinis – ES BP7 Programa 2007–2013, va-
dovas prof. A. Lukoševičius.

mokslo infrastruktūra

1  Unikali 2014 m. įsigyta tyrimų įranga

 2014 m. pradžioje buvo įsigyta dalis įrangos 
pagal „Santakos“ integruoto mokslo, stu-
dijų ir verslo centro (slėnio) projektą. Visa 
įranga planuojama naudoti instituto vykdo-
mose tyrimų kryptyse.

 _ Funkcinis programuojamas generatorius 
RIGOL DG5252 su loginių signalų išvedimo 
moduliu

 _ Oscilografinis priedas prie kompiuterio Pi-
coScope 6404B

 _ Skaitmeninis oscilografas Tektronix 
MDO4104B-6

 _ Biofiziologinių signalų stiprintuvas Gurger 
Technologies g.USBamp

 _ Bevielė 8 kanalų biofiziologinių signalų su-
rinkimo sistema Guger Technologies g.MO-
BILab+

 _ Elektroninės aparatūros surinkimo ir litavi-
mo darbo vietos

 _ Ultragarsinių keitiklių-hidrofonų rinkinys

 _ Ultragarsinių fantomų komplektas

 _ Plačiajuostis didelės galios stiprintuvas 
Empower RF

 _ Ultragarsinio žadinimo-priėmimo įranga

 _ Spausdintinių plokščių frezavimo staklės 
LPKF ProtoMatS63

 _ Klimatinė kamera FG40

2  Siūlomos mokslinės paslaugos

 Taikomieji moksliniai tyrimai:

 _ Diagnostinės ir terapinės aparatūros, e. 
sveikatos ir klinikinių sprendimų palaikymo 
sistemų tyrimai.   

 _ Medicininės elektronikos, bevielių jutiklių, 
jų tinklų ir daugiakanalių biosignalų srautų 
tyrimai.

 _ Medicininių 2D ir 3D vaizdų apdorojimo, 
interaktyvių trimatės medicininės navigaci-
jos, vaizdų segmentavimo, modeliavimo ir 
klasifikavimo metodų ir priemonių tyrimai. 

 _ Ultragarsinės diagnostikos metodų taiky-
mo medicinoje tyrimai.

 _ Ultragarsinės medicininės diagnostikos, 
audinių charakterizavimo, netiesinės sąvei-
kos, ultragarsinės terapijos ir sonoporaci-
jos metodų bei keitiklių tyrimai.

 _ Sinchronizuotų įvairiarūšių biosignalų 
srautų apdorojimo ir diagnostinės informa-
cijos gavimo metodų tyrimai.

 _ Eksperimentinė plėtra:

 _ Medicininės aparatūros skaitmenizavimo ir 
integravimo sprendimai. Vartotojo sąsajų 
kūrimas ir adaptavimas. E. sveikatos kon-
cepciniai sprendimai, laikantis ES standartų. 

 _ Medicinos duomenų bazių kūrimas ir jų 
duomenų analizė. Klinikinių sprendimų pa-
laikymo programinė įranga.
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 _ Medicininių vaizdų registravimas. Vaizdų 
parametrų skaičiavimo, segmentavimo bei 
klasifikavimo algoritmai ir programinė įran-
ga. Vaizdų apdorojimo taikymas oftalmolo-
gijoje, diagnostinėje radiologijoje. Įvairia-
rūšių (CT, MRI, ultragarso, fluorescencijos) 
vaizdų suliejimo sprendimai ir priemonės. 
Trimačių (3D)   vaizdų apdorojimas, se-
gmentavimas ir modeliavimas radiologijai, 
odontologijai ir neurochirurgijai. Medicinos 
įrankių ir daviklių padėties erdvėje sekimas 
ir panaudojimas diagnostikai ir terapijai. 
Medicininiai virtualios realybės sprendimai.   

 _ Ultragarsinių medicininių keitiklių tyrimai 
sertifikuotais fantomais, keitiklių erdvinių 
(3D) laukų tyrimai naudojantis robotizuota 
sistema. Absoliučiųjų ultragarso intensy-
vumo reikšmių matavimas kalibruotaisiais 
zondais. Ultragarsinio audinių mikrostruk-
tūros charakterizavimo, parametrizavimo 
ir klasifikavimo priemonės ir programinė 
įranga.

 _ Harmoninio vaizdinimo ir netiesinės ultra-
garso sąveikos su audiniais tyrimai ir pro-
graminė įranga. Ultragarsinių kontrastinių 
medžiagų tyrimai.

 _ Tikslinio vaistų ir genų pristatymo sonopo-
racijos metodu sprendimai ir įranga.

 _ Nešiojamoji ir dėvima fiziologinės stebė-
senos įranga. Bevieliai jutikliai ir jų tinklai 
sportui, sveikatinimui, medicininei diagnos-
tikai. Medicininės elektronikos su įterptiniu 
intelektu ir draugiška vartotojo sąsaja  kū-
rimas.  Specializuota aparatūrinė ir progra-
minė įranga įvairiarūšiams biosignalams 
registruoti, vienalaikis jų apdorojimas, pa-
rametrų skaičiavimas ir duomenų analizė. 
Žmogaus judesių ir fiziologinių parametrų 
vienalaikis sekimas ir apdorojimas.  

 _ Kardiologijos, kineziologijos, reabilitologi-
jos, neurologijos, oftalmologijos ir kt. sričių 
technologiniai sprendimai.

 Techninės galimybių studijos:

 _ Medicinos įrangos techninis auditas, naujų 
diagnostikos ir terapijos metodų ir apara-
tūros kūrimo galimybių studijos.

 _ Medicininio vaizdinimo ir intervencijų na-
vigacijos sistemų bei programinės įrangos 
kūrimo galimybių studijos.

 _ Ultragarsinės diagnostikos ir terapijos 
(įskaitant sonoporaciją) projektų galimybių 
studijos.

 Stebėsenos aparatūros ir programinės 
įrangos kūrimo techninės galimybių studi-
jos.



K. Baršausko g. 59, LT-51423 Kaunas 

Direktorius – prof. habil. dr. Rymantas Jonas Kažys 

Tel. 8 (37) 351 162 

Faks. 8 (37) 451 489 

El. p. ui@ktu.lt

ultragarsas.ktu.edu

Ultragarsinės matavimo technikos 
mokslo laboratorija
Vedėjas – vyriaus. m. d. doc. dr. 
Reimondas Šliteris

Skaitmeninio modeliavimo mokslo 
laboratorija
Vedėjas – vyriaus. m. d. prof. dr. 
Liudas Mažeika

instituto struktūra
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2014 m. prof. K. Baršausko ultragarso mokslo ins-
titute buvo vykdomi fundamentiniai bei taikomieji 
moksliniai tyrimai šių sričių: 

 _ ultragarsinių specialios paskirties matavimo 
keitiklių darbui ekstremaliomis sąlygomis su-
kūrimas ir tyrimas; 

 _ nukreiptųjų ultragarso bangų taikymas me-
džiagų neardomiesiems bandymams; 

 _ signalų ir duomenų apdorojimo metodų sukū-
rimas ultragarsinių neardomųjų bandymų ir 
automatinio defektų atpažinimo sistemoms;

 _ energetikos objektų saugios eksploatacijos 
stebėsenos metodų, pagrįstų ultragarsinių 
nukreiptųjų bangų panaudojimu, sukūrimas ir 
tyrimas; 

 _ akustinių bangų sužadinimas ir sklidimas; 

 _ ultragarsiniai tyrimo metodai medicinoje; 

 _ medžiagų fizinių ir cheminių savybių tyrimas 
ultragarsiniais metodais. 

Svarbiausios mokslinės veiklos kryptys:

 _ Diagnostinės ir matavimo technologijos.

 _ Technologijos darniam vystymuisi ir energetika.

Tyrimų tematikomis sukurta:

 _ ultragarsiniai keitikliai darbui ekstremaliomis 
sąlygomis;

 _ ultragarsiniai atstumo matavimo metodai;

 _ specialios paskirties pjezoelektriniai keitikliai;

 _ ultragarsiniai sudėtingos geometrijos struktū-
rų neardomųjų bandymų metodai; 

 _ nukreiptųjų bangų fazinio ir grupinio greičio 
matavimo metodai;

 _ plastikinių vamzdžių suvirinimo defektų auto-
matinio atpažinimo metodai.

Tyrimų tematikomis tirta:

 _ ultragarsiniai keitikliai darbui ekstremaliomis 
sąlygomis;

 _ nukreiptųjų ultragarso bangų taikymas kom-
pozicinių medžiagų neardomiesiems bandy-
mams ir stebėsenos sistemos;

9,82 

16,21

4,88 

30,90

40,03

Užsakomieji MTEP 
darbai (%)

29,06

Universiteto mokslo 
fondas  (%)

Lietuvos 
mokslo taryba

Mokslo, inovacijų ir  
technologijų agentūra

Kitos valstybinės 
institucijos

Nacionaliniai projektai  (%)

Nacional iniai projektai 
(30,90%), iš jų:

mokslinių tyrimų 
finansavimas

mokslinių tyrimų tematika
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 _ ultragarsinių bangų sklidimas;

 _ signalų ir duomenų apdorojimo bei auto-
matinio defektų atpažinimo metodai pra-
monės energetikos objektų neardomie-
siems bandymas ir stebėsenai;

 _ ultragarsiniai atstumo matavimo metodai;

 _ ultragarsinių bangų sklidimas;

 _ nauji ultragarsiniai tyrimo metodai medi-
cinoje;

 _ medžiagų fizinių-mechaninių savybių tyri-
mas ultragarsiniais metodais;

 _ sukauptas mokslinis įdirbis leido vykdyti 
tarptautinių mokslo programų projektus, 
taip pat Lietuvos ir užsienio šalių ūkio su-
bjektų užsakymus;

 _ specialios paskirties pjezoelektriniai keiti-
kliai;

 _ daugiarezonansiniai galingi ultragarsiniai 
keitikliai.

2014 m. tikslinga tęsti mokslinio tyrimo dar-
bus matavimo inžinerijos (10T) kryptyje pagal 
vieningą tematiką „Ultragarsiniai matavimai, 
vizualizacijos ir diagnostikos metodai“.

mtep projektai

1  Tarptautiniai

 _ „Medium range Ultrasonic inspection 
technique for detecting micro-biologi-
cally induced corrosion in automatic fire 
sprinkler systems / SprinkTest” „Ul-
tragarsinis vidutinio nuotolio metodas 
mikrobiologinės korozijos pažeidimų 
aptikimui priešgaisrinių sistemų vamz-
dynuose“. SprinkTest, Nr. 605050. Projekto 
vadovas – prof. R. Kažys. 2014–2015 m.
Atlikta mažų matmenų defektų aptikimo iš 
vidutinių nuotolių galimybių studija. Studija 
pagrįstas modeliavimo ir eksperimentinių 
tyrimų rezultatai. Gauti rezultatai parodė, 
kad kelių milimetrų diametro defektų apti-
kimo galimybės pakankamai pagrįstos iki 
3–6 m atstumo. Sudaryti defektų aptikimo 
ir jų vietos nustatymo algoritmai ir progra-
mos, jie patikrinti naudojant modeliavimo 
ir eksperimentinius tyrimus. Parodyta, kad 
pasiūlytas metodas įgalina nustatyti tiek 
pavienių, tiek daugelio defektų vietas su 
projekto reikalavimuose nustatyta neapi-
brėžtimi.

 _ 7-osios bendrosios programos projektas 
„Ankstyvaus slankumo pažeidimo plie-
no lydiniuose, naudojamuose aukštos 

temperatūros ir didelio slėgio aplinkoje, 
neardomųjų bandymų metodo, pagrįsto 
ultragarsinių fazuotų gardelių panaudo-
jimu, sukūrimas“ (CreepTest). Projekto 
vadovas – prof. L. Mažeika. 2013–2015 m. 
„Development of a high sensitivity ultra-
sonic phased array non-destructive testing 
method for early detection of creep dama-
ge in alloy steels used in high temperature/
CreepTest“. 
Pasiūlytas ir ištirtas metodas, įgalinantis 
aptikti ankstyvoje stadijoje besiformuo-
jančius slankos sąlygotus defektus plieno 
vamzdžių suvirinimuose. Sudaryti meto-
dą realizuojantys algoritmai ir programos. 
Metodas patikrintas ant įvairaus dydžio ir 
formos bandinių. Eksperimentiniais tyri-
mais parodyta, kad siūlomas metodas taip 
pat įgalina nustatyti suvirinimo ir karščio 
paveiktos zonos ribas.  

 _ „Enhancing structural efficiency through 
novel dissimilar material joining tech-
niques / SAFEJOINT“. „Struktūros efekty-
vumo didinimas, taikant inovatyvias skirtin-
gų medžiagų jungimo technologijas“. 
2014 m. buvo atliktas ultragarsinių neardo-
mųjų bandymų metodų naujo tipo skirtingų 
medžiagų sujungimų kokybei kontroliuo-
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ti galimybių panaudoti paviršines ar nu-
kreiptąsias bangas tyrimas; ultragarsinių 
neardomųjų bandymų metodų naujo tipo 
skirtingų tipo metalų sujungimų kokybei 
kontroliuoti eksperimentinis ištyrimas nau-
dojant akustinį mikroskopą; neardomųjų 
kokybės įvertinimų metodų metalų-kom-
pozitų jungčių kokybei įvertinti tinkamu-
mo eksperimentinis tyrimas (naudojant 
fokusuotus keitiklius atspindžio ir praėjimo 
režimuose) ir bandinių, kurie bus tikrinami 
mechaniškai, patikra taikant sukurtas tech-
nologijas.

 _ „Application of the innovative data fusion 
based non-invasive approach for mana-
gement of the diabetes mellitus / Skin-
Detector”, 314913. 7-osios bendrosios 
programos projektas „Inovatyvaus duome-
nų sintezės metodo taikymas ankstyvajai 
diabeto požymių diagnostikai atlikti nein-
vaziniu metodu“ (SkinDetector). Projekto 
vadovas – dr. R. Raišutis. 2012–2014 m.
Sukurtas specializuotas nedidelių gabaritų 
įrenginys, tinkamas ultragarsinių keitiklių 
gardelės skenavimui pasyviosios apertūros 
kryptimi erdvėje atlikti. Sukurtas skeneris 
išbandytas tiriant diabetinės pėdos fantomą 
su opos imitacine sritimi. Atliekant tyrimą 
sukaupti ultragarsiniai signalai buvo apdo-
roti sintezuotos apertūros fokusavimo me-
todu, rezultatas – gauta didesnė ultragarsi-
nių B-tipo ir C-tipo vaizdų raiška. Pritaikius 
nehomogeniškumų kontūrų aptikimo ir 
erdvinio vaizdinimo algoritmus, išmatuoti 
minėtų nehomogeniškumų erdviniai ma-
tmenys.

 _ 7-osios bendrosios programos projek-
tas „Bevielės vėjo turbinų menčių ste-
bėsenos, naudojant energiją kaupiančią 
technologiją, demonstracinė sistema“ 
(WINTUR DEMO). Projekto vadovas – prof.  
L. Mažeika. 2012–2014 m.
Sudaryti algoritmai ir programos duome-
nims, sukauptiems su ultragarsinių ma-
tavimų sistema, įdiegta realiai veikiančios 

vėjo jėgainės mentėje, analizei. Atlikus 
matavimo signalų analizę, nustatytai sklin-
dančių jėgainės mentėje bangų parametrai 
ir jų kitimo lygiai esant skirtingos aplinkos 
sąlygoms. 

 _ „Swiss-Lithuanian Ferroelectrics: From 
controlled internal fields to energy har-
vesting / medical diagnostics / microe-
lectronic applications / SLIFE“. Projek-
to vadovas – dr. Reimondas Šliteris. Per 
2014 m. buvo atliktas PMN-32%PT <011> 
pjūvio kristalų pjezoelektrinių parametrų 
matavimas. Naudojantis baigtinių elemen-
tų ANSYS programiniu paketu, sukurtas 
matematinis kristalo modelis, leidžiantis 
apskaičiuoti pagrindines laikines ir dažni-
nes charakteristikas, modeliuoti keitiklio 
veikimą žadinant harmoniniu signalu ir im-
pulsais. Modeliavimo rezultatams patikrinti 
atlikti eksperimentiniai matavimai. Kuria-
mo ultragarsinio keitiklio pjezoelektrinėms 
charakteristikoms įvertinti ir palyginti buvo 
atlikti analogiškų konstrukcijų iš CTS-19 ir 
PZT tipų pjezokeramikos matematiniai mo-
deliavimai ir eksperimentiniai matavimai.

 _ „Mikrojutikliai, mikrovykdikliai ir valdi-
kliai mechatroninėms sistemoms (Go-
Smart)“ (finansavimo ir administravimo 
sutarties Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-015), 
2012–2015, darbo grupės vadovas dr.  
R. Raišutis.
2014 m. atlikta nukreiptųjų ultragarso ban-
gų signalų (fundamentinių A0 ir S0 modų), 
sukauptų tiriant cilindro formos korinę 
struktūrą su stiklo pluoštu sutvirtintomis 
dengiančiomis plokštėmis analizė, nusta-
tyta, kad šios modos reaguoja į struktūros 
mechaninio apkrovimo padidėjimą ir tin-
kamos aptikti kompozitinėje struktūroje 
besiformuojančius atsiklijavimo defektus 
(kurių skersmuo nuo 80 mm).

2  Ūkio subjektų

 _ Mokslinio tyrimo paslaugos teikimo su-
tartis Nr. F5-90-1518, 2014.09.15 su 
UAB „Carlo Gavazzi Industri Kaunas“.
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Jutiklių tyrimas ultragarsinės mikroskopi-
jos metodais.

3  Parengtos paraiškos

 _ H2020-MG2014-TwoStages, MG-1.1-2014, 
„ReliabiliTy engineering of AerospaCe com-
posITe“s (TACIT), Requested funding more 
than 400 000 EUR. Parengė dr. R. Raišutis.

 _ H2020-PHC-2014-two-stage Topic: PHC-
10-2014 Type of action: RIA „In vitro analy-
sis of the 3D cell models of the human skin 
under influence of chemical substances and 
ultrasound for micro-scale elasticity ima-
ging in the cases of cancer diagnosis and 
intervention“ (CANCER SCOPE), Requested 
funding more than 400 000 EUR. Parengė 
dr. R. Raišutis.

 _ H2020-PHC-2014-single-stage Topic: PHC-
19-2014 Type of action: RIA „Smart whe-
elchair with intelligent control system of 
warning, safety and comfort for users with 
paralysis“ (RoboNurse), Requested funding 
492 500 EUR. Parengė dr. R. Raišutis.

 _ H2020-MG-2014_TwoStages Topic: MG-
1.1-2014 Type of action: RIA „An Automated 
Structural Integrity and Repair Robotic Sys-
tem for all Aerospace Components“ (Ae-
roStrIn), Requested funding more than 400 
000 EUR. Parengė dr. R. Raišutis.

 _ H2020-PHC-2015-two-stage Topic: PHC-
11-2015: „Intelligent Multifunctional injec-
table scaffold triggering neural network 
Promotion after brAin ConTusion“ (B.Im-

pact), Requested funding more than 400 
000 EUR. Parengė dr. R. Raišutis.

 _ H2020-PHC-2015-two-stage Topic: PHC-
11-2015: „Early stage in vivo diagnosis of 
the foot complications in people with diabe-
tes mellitus“ (DiabScope), Requested fun-
ding more than 400 000 EUR. Parengė dr. 
R. Raišutis.

 _ H2020-PHC-2015-two-stage, PHC-11-
2015, „Intraoperative Real-time Diagnosti-
cs and Monitoring of Tumor in Brain by US“ 
(INTRADAMUS), Requested funding more 
than 400 000 EUR. Parengė dr. R. Raišutis.

 _ H2020-PHC-2015-two-stage, PHC-11-
2015, „Oral Regeneration Inserting Graded 
Innovative Nanomaterials“ (ORIGIN), Requ-
ested funding more than 400 000 EUR. Pa-
rengė dr. R. Raišutis.

 _ H2020-PHC-2015-two-stage, PHC-11-
2015, „Application of novel terahertz ima-
ging and ultrasound technologies for early 
stage in vivo diagnosis of skin cancer“ (Te-
raSkin), Requested funding more than 400 
000 EUR. Parengė dr. R. Raišutis.

 _ H2020-FoF-2015; „Enhancing StructurAl 
eFficiency through novEl dissimilar ma-
terial JOINing aided by nanoparticle Tech-
nologies II“ (SAFEJOINT-2) (Struktūros 
efektyvumo didinimas, taikant inovatyvias 
skirtingų medžiagų jungimo naudojant na-
nodaleles technologijas II), Requested fun-
ding more than 390 000 EUR. Parengė dr. E. 
Jasiūnienė.

mokslo pasiekimai

1  Publikacijos
2014 m. išleista 11 publikacijų, iš kurių:

 _ 2014 m. vykdyti 7BP programos 5 tarptau-
tiniai projektai, 1 – Lietuvos ir Šveicarijos.

 _ Parengta 10 tarptautinių projektų paraiškų 
H2020 šaukimams.
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*publikacijų sąrašas pateikiamas priede (598 psl.)

Kategorija Publikacijų 
 Padalinio autorių 

indėlis 

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų:

ISI Web of Science su cituojamumo rodikliu 10 9,048 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines 
duomenų bazes  

1 1,000 

2  2014 m. mokslo rezultatų pristatymas 
tarptautiniu mastu pripažintose moksli-
nėse konferencijose ir parodose

 _ A. Jankauskas, L. Mažeika, „Investigation of 
the guided waves propagation through the 
„T“ type and lap joints of the welded storage 
tank plates“, Nonlinear and Multiscale Dy-
namics of Smart Materials in Energy Har-
vesting, Lublin, 2014-02-17–18 (Lenkija).

 _ A. Jankauskas, L. Mažeika, „Investigation 
of the guided waves investigation through 
the lap joint“, 11th European Conference on 
Non-Destructive Testing, Prague (Čekijos 
respublika), 2014, spalio 6–10.

 _ R. Raišutis, E. Žukauskas, L. Draudvilienė, 
V. Samaitis, A. Jankauskas, „Analysis of 
ultrasonic guided waves propagation in Ho-
neycomb composite structures“, Nonlinear 
and Multiscale Dynamics of Smart Materi-
als in Energy Harvesting, Lublin, 2014-02-
17–18 (Lenkija).

 _ V. Samaitis, L. Mažeika, „Influence of di-
mensions of the transducers on guided 
wave mode identification in structural he-
alth monitoring of composite objects“, CM 
2014. Manchester, 2014-07-09–13.

 _ E. Jasiūnienė, L. Mažeika, V. Samaitis, D. 
Mattson, „Ultrasonic NDT of metal-compo-
site joints“, ECNDT 2014, Prague (Čekijos 
Respublika), 2014-10-06–10.

 _ V. Samaitis, L. Mažeika, „Investigation of 
spatial filtering effects on generation and 
mode identification of ultrasonic guided 
waves“, ECNDT 2014, Prague (Čekijos Res-
publika), 2014-10-06–10.

 _ R. Raišutis, R. Kažys, L. Mažeika, E. Žu-
kauskas, V. Samaitis, L. Draudvilienė, A. 
Vladišauskas, „Application of ultrasonic 
guided waves for testing and structure he-
alth monitoring of honeycomb based com-
posite constructions“, ECNDT 2014, Prague 
(Čekijos Respublika), 2014-10-06–10.

 _ R. Raišutis, S. Valiukevičienė, K. Andrėku-
tė, G. Genutis, V. Samaitis, T. Mikolaitis, 
„Development and Investigation of Super-
ficial Human Tissue Phantoms for Testing 
of Ultrasonic Imaging Techniques“, ECN-
DT 2014, Prague (Čekijos Respublika),  
2014-10-06–10.

 _ R. Raišutis, E. Žukauskas, V. Samaitis, A. 
Jankauskas, L. Draudvilienė, P. Griškevi-
čius, K. Juzėnas, „Analysis of ultrasonic 
guided waves propagation in Honeycomb 
composite structures“, Workshop on Non-
linear and Multiscale Dynamics of Smart 
Materials in Energy Harvesting, Lublin, 
(Lenkija), 2014-02-17–18.

 _ V. Samaitis, L. Mažeika, R. Raišutis, „Appli-
cation of diffuse guided waves for detec-
tion of originating defects in structural 
health monitoring of composite objects“, 
Workshop on Nonlinear and Multiscale Dy-
namics of Smart Materials in Energy Har-
vesting, Lublin (Lenkija), 2014-02-17–18.

 _ L. Draudvilienė, R. Raišutis, E. Žukauskas, 
A. Jankauskas, „Validation of Dispersion 
Curve Reconstruction Techniques for the 
A0 and the S0 Modes of Lamb Waves“, NDT 
Days, Sozopo, (Bulgarija), 2014-06-09–18 

 _ L. Draudvilienė, A. Meškuotienė, L. Ma-
žeika, R. Raišutis, „The 21st International 
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Congress on Sound and Vibration“ (ICSV21), 
Quantitative and qualitative characteristics 
assessment of phase velocity measure-
ments technique, Beijing (Kinija), 2014-07-
13–17.

3  Mokslinės veiklos rezultatų sklaida vi-
suomenei

 _ „Žvilgsnis ultragarsu – kas yra už įprasto 
matymo ribų?“ KTU prof. R. Raišutis, www.
DELFI.lt, 2014 m. rugsėjo 29 d. 19:00:
http://www.delfi.lt/mokslas/mokslas/
zvilgsnis-ultragarsu-kas-yra-uz-ipras-
to-matymo-ribu.d?id=65980064#ixzz3Y-
3mCtAkt

 _ Mokslo festivalis „Erdvėlaivis „Žemė 2014“. 
KTU Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo 
institute (Integruotame mokslo, studijų ir 
verslo centre – Santakos slėnyje, K. Bar-
šausko g. 59).

 _ 258 „Prisiliesk prie ultragarso – pabandyk 
pats!“ – prof. dr. R. Raišutis ir K. Baršausko 
ultragarso mokslo instituto doktorantai – 
11, 12.30, 14 ir 15.30 val. Prototipo demons-
tracija A413 lab. 

 _ Tyrėjų naktis 2014. „Visa matantis ultragar-
sinis „žvilgsnis“ – kur, kodėl ir kaip?“ 16:00–
16:45, prof. dr. R. Raišutis.

1  Nacionaliniai ir tarptautiniai apdovano-
jimai; narystė aukšto tarptautinio lygio 
institucijose ir asociacijose; kiti individu-
alūs pasiekimai

 _ Recenzuojami straipsniai IEEE žurnaluose 
ir NDT & E International Ultrasonics žurna-
luose (R. J. Kažys, R. Šliteris, R. Raišutis).

 _ Recenzuojami straipsniai: „Composites 
Part B: Engineering“; „Industrial & Engine-
ering Chemistry Research“; „Nanoscale“; 
„Nondestructive Testing and Evaluation“ (R. 
Raišutis). 

 _ Narystė tarptautinėje IEEE draugijoje (R. 
Raišutis).

 _ R. J. Kažys yra:
IEEE narys; 
Acoustical Society of America narys; 
žurnalo „Insight“ (Didžioji Britanija) pataria-
mosios tarybos narys; 
Tarptautinės neardomųjų bandymų akade-
mijos (Academia NDT International) narys; 
Lietuvos pramonininkų konfederacijos 
Mokslo ir verslo integracijos tarybos narys; 
Lietuvos mokslo akademijos narys; 

tyrėjai

Lietuvos neardomųjų bandymų draugijos, 
kuri yra Europos neardomųjų bandymų 
asociacijos ir Tarptautinio neardomųjų ban-
dymų komiteto narė, prezidentas; 
Lietuvos akustikų draugijos viceprezidentas; 
Lietuvos mokslo premijų komiteto narys.

 _ L. Mažeika – LMT ir MITA ekspertas. 

 _ E. Jasiūnienė – LMT ekspertė.

 _ R. Šliteris – Lietuvos standartizacijos de-
partamento technikos komiteto TK-66 „Ne-
ardomieji bandymai“ pirmininkas, Lietuvos 
neardomųjų bandymų draugijos, kuri yra 
Europos neardomųjų bandymų asociacijos 
ir Tarptautinio neardomųjų bandymų komi-
teto narė, valdybos pirmininkas; Lietuvos 
akustikų draugijos valdybos narys.

 _ R. Raišutis recenzuoja straipsnius: „Insi-
ght“, „IEEE transactions on instrumentati-
on and measurement“; „Composites Part 
B: Engineering“; „Industrial & Engineering 
Chemistry Research“; „Nanoscale“; „Non-
destructive Testing and Evaluation“. R. Rai-
šutis – tarptautinės IEEE draugijos narys.
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2  Tyrėjai, 2014 m. kėlę kvalifikaciją tarp-
tautinėse įmonėse ir institucijose

 _ E. Jasiūnienės 2014 m. kelta kvalifikacija 
kvalifikaciją tarptautinėse įmonėse ir insti-
tucijose:
Branduolinės inžinerijos intensyvūs kursai 
(Tokijo technologijos institutas ir „Hitachi“ 
(Japonija)).
Atsakingų už radiacinę saugą asmenų mo-
kymo kursai (KTU, Lietuva).
Kompiuterinės tomografijos sistemos 
RayScan250 naudojimo kursai (RayScan 
(Vokietija)).
Kursai „Modeliavimas neardančiuosiuose 
bandymuose“ (Institut National des Scien-
ces et techniques nucleaires, Prancūzija).
CIVA programinės įrangos nukreiptųjų ban-
gų kursai (Extende, Prancūzija).
AvizoFire programinės įrangos naudojimo 
kursai, FEI (FEI Visual science group, Pran-
cūzija).
Fall School „Modelling and Simulation for 
Non Destructive Evaluation“ INSTN – CEA 
Saclay Prancūzija, 2014m spalio 13–17.

 _ R. Raišutis: 
Kompiuterinės tomografijos sistemos 
RayScan250 naudojimo kursai (RayScan 
(Vokietija))
AvizoFire programinės įrangos naudojimo 
kursai, FEI (FEI Visual science group, Pran-
cūzija)
Polytec lazerinio doplerinio vibrometro 
naudojimo kursai (Polytec, Vokietija)
Horizon 2020 Health European Brokerage 
event, Round tables and Bilateral Meetings, 
Find the right partners for H2020 Persona-
lising health and Care 2015 calls, Date: July 
4th, 2014
LETS 20104, 29 Sept – 01 Oct 2014, Bolo-
gna – Italy

3  Tyrėjai, atstovaujantys KTU, mokslo ir 
inovacijų politiką kuriančiose bei įgyven-
dinančiose institucijose

 _ Recenzuojami straipsniai IEEE žurnaluose 
ir NDT & E International Ultrasonics žurna-
luose (R. J. Kažys, R. Šliteris, R. Raišutis).

 _ Recenzuojami straipsniai: „Composites 
Part B: Engineering“; „Industrial & Engine-
ering Chemistry Research“; „Nanoscale“; 
„Nondestructive Testing and Evaluation“ (R. 
Raišutis). 

4  Narystė tarptautinėje IEEE draugijoje (R. 
Raišutis).

 _ R. J. Kažys yra:
IEEE narys; 
Acoustical Society of America narys; 
žurnalo „Insight“ (Didžioji Britanija) pataria-
mosios tarybos narys; 
Tarptautinės neardomųjų bandymų akade-
mijos (Academia NDT International) narys; 
Lietuvos pramonininkų konfederacijos 
Mokslo ir verslo integracijos tarybos narys; 
Lietuvos mokslo akademijos narys; 
Lietuvos neardomųjų bandymų draugijos, 
kuri yra Europos neardomųjų bandymų 
asociacijos ir Tarptautinio neardomųjų ban-
dymų komiteto narė, prezidentas; 
Lietuvos akustikų draugijos viceprezidentas; 
Lietuvos mokslo premijų komiteto narys.

 _ L. Mažeika – LMT ir MITA ekspertas. 

 _ R. Raišutis – „Eureka“ sekretoriato ir MITA 
ekspertas.

 _ R. Šliteris – Lietuvos standartizacijos de-
partamento technikos komiteto TK-66 „Ne-
ardomieji bandymai“ pirmininkas, Lietuvos 
neardomųjų bandymų draugijos, kuri yra 
Europos neardomųjų bandymų asociacijos 
ir Tarptautinio neardomųjų bandymų komi-
teto narė, valdybos pirmininkas; Lietuvos 
akustikų draugijos valdybos narys.

 _ E. Jasiūnienė – LMT ekspertė.
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bendradarbiavimas

Strateginės partnerystės su kitomis aukšto 
tarptautinio lygio mokslo infrastruktūromis

 _ Tarptautiniai partneriai: Bradford Univer-
sities (Jungtinė Karalystė), Norwegian 
University of Science and Technology 
(Norvegija), Newcastle University (UK), Te-
knologisk Instituit AS (Norvegija), Institute 
of Meteorology and Water Management 
NATIONAL Research Institute (Lenkija), 

1  Padalinio darbuotojų ir studentų įkurtų 
įmonių skaičius bei profilis

 _ Įkurta pradedančioji įmonė – UAB „Netipi-
niai sprendimai“, profilis – WEB interaktyvi 
platforma dirbtinio intelekto sprendimams 
ir algoritmams, skirtiems medicinos sekto-
riui, apsikeisti. 

2  Įmonės, su kuriomis buvo bendradar-
biaujama vykdant projektus, rengiant 
paraiškas 2014 m.

Kentro Erevnas Technologias Kai Anaptyxis 
Thessalias (Graikija), Universidad de Casiz 
(Ispanija), Technische Universitaet Dresden 
(Vokietija), Innora Proigmena Technologika 
Systimata Kai Ypiresies Anonymi Etaireia 
(Graikija), Hessel Ingenieurtechnik GmbH 
(Vokietija), Consorzio Catania Ricerche (Ita-
lija), Universita‘ di Modena e Reggio Emilia 
(Italija).

 _ UAB Metis Baltic (Lietuva), MedSciNet 
(Švedija), INNOVATIVE TECHNOLOGY AND 
SCIENCE LIMITED – InnoTecUK (Jungtinė 
Karalystė), STAFFORDSHIRE UNIVERSITY 
(Jungtinė Karalystė), KIBERO GMBH (Vokie-
tija), EUROPARAMA LTD (Lietuva), National 
Research Council (Italy), Mavig GmbH (Vo-
kietija), INOVAMAIS (Portugalija), Optomed 
Oy (Suomija), TWI Ltd (Jungtinė Karalystė).

inovacijų pasiekimai

2014 m. studijavusių
doktorantų skaičius

4 14 1 1
2014 m. įstojusių
doktorantų skaičius

2014 m.  baigusių 
studijas doktorantų 
skaičius

2014 m. gynusių 
disertacijas doktorantų 
skaičius

doktorantūros studijos
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1  2014 m. apgintos disertacijos 

 _ Rekuvienė R. (10T). „Skystųjų polimerinių 
medžiagų tankio ultragarsinio matavimo 
metodo sukūrimas ir tyrimas (Vadovas – R. 
J. Kažys).

mokslo infrastruktūra

1  Unikali 2014 m. įsigyta tyrimų įranga
 _ 4D programinė įranga, skirta skenuojančio 

ultragarsinio mikroskopo KSI-V8 vaizdams 
analizuoti.

2  Siūlomos mokslinės paslaugos (https://
apcis.ktu.edu/)
Taikomieji moksliniai tyrimai:

 _ Medžiagų fizinių-mechaninių savybių, jų 
pokyčių nustatymas bei vidinių defektų ap-
tikimo taikomieji moksliniai tyrimai, taikant 
neardomuosius ultragarsinius medžiagoty-
ros, diagnostikos ir matavimo metodus.

 _ Ultragarsinių neardomųjų bandymų meto-
dų taikomieji moksliniai tyrimai, skirti tech-
nologinių avarijų prevencijai naftos ir dujų 
pramonės, transporto (geležinkeliai, tiltai), 
energetikos (branduolinės, šiluminės, van-
dens ir vėjo), aviacijos ir kosmoso sekto-
riuose.

 _ Ultragarsinės diagnostikos metodų taiky-
mo medicinoje moksliniai tyrimai.

Eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) 
plėtra:

 _ Ultragarsinių kokybės kontrolės sistemų, 
skirtų technologinių procesų stebėsenai 
gamyboje atlikti, prototipų kūrimas.

 _ Pramonės objektų bei didelių gabaritų in-
žinerinių konstrukcijų saugą užtikrinančių 
ultragarsinių matavimo, neardomųjų ban-
dymų bei stebėsenos sistemų prototipų 
kūrimas.

 _ Medicininėje bei techninėje diagnostikoje 
naudojamų ultragarsinių keitiklių prototipų 
kūrimas.

2  Doktorantai, dirbę projektuose 2014 m.

 _ K. Andrėkutė, J. Šeštokė. Šveicarijos ir Lietu-
vos programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ 
projektas „Feroelektrikai: valdomi vidiniai 
laukai energijos surinkimui / medicininei di-
agnostikai / taikymams mikroelektronikoje“ 
(SLIFE). Vadovas  dr. R. Šliteris.

Techninės galimybių studijos:
 _ Naujų ultragarsinių neardomųjų bandymų 

ir matavimo metodų pritaikymo pramonės 
gaminių kokybės kontrolei bei gamybos 
procesų stebėsenai atlikti techninės gali-
mybių studijos.

 _ Naujų neardomųjų bandymų metodų ir sis-
temų sukūrimo, aprobacijos ir standartų 
parengimo techninės galimybių studijos.

 _ Naujų ultragarsinės diagnostikos metodų 
pritaikymo medicinoje, siekiant padidinti 
ankstyvosios diagnostikos informatyvumą, 
techninės galimybių studijos.

Paslaugos:

 _ Ultragarsinės vizualizacinės sistemos dar-
bui ekstremaliomis sąlygomis.

 _ Ultragarsinių specialiosios paskirties ma-
tavimo keitiklių darbui ekstremaliomis są-
lygomis sukūrimas ir tyrimas.

 _ Specialiosios paskirties ultragarsinių po-
veikio keitiklių sukūrimas ir tyrimas.

 _ Kompozicinių medžiagų ultragarsiniai tyri-
mo metodai.

 _ Signalų apdorojimo metodų taikymas ul-
tragarsiniuose matavimuose.

 _ Nukreiptųjų ultragarso bangų taikymas 
lakštinių medžiagų neardomiesiems ban-
dymams.

 _ Bangų sužadinimas ir sklidimas.

 _ Ultragarsiniai metodai medicinoje.

 _ Medžiagų fizikinių ir cheminių savybių tyri-
mas ultragarsiniais metodais.

 _ Medžiagų vidinės struktūros tyrimas rent-
geno tomografu.



Kęstučio g. 27, LT-44025 Kaunas

Direktorius – prof. habil. dr. Algimantas Fedaravičius

Tel. 8 (37) 30 04 05

Faks. 8 (37) 22 30 23

El. p. gti@ktu.lt

gynyba.ktu.edu
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GTI vykdomi MTEP ir inovacijų kūrimo bei prak-
tinio įdiegimo darbai grindžiami naujausiais me-
chaninių, mechatroninių, optoelektroninių ir infor-
macinių sistemų mokslo ir inžinerijos principais, 
o jų rezultatai pritaikomi mokomosios ir kovinės 
paskirties technikai ir technologijoms kurti gyny-
bos ir kitose nacionalinio saugumo srityse.

Institutas gynybos technologijų kūrimo, tyrimo ir 
inovacijų praktinio įdiegimo veiklą vykdė pagal 5 
MTEP prioritetines mokslo kryptis:

 _ Diagnostinės ir matavimo technologijos;

 _ Išmaniosios aplinkos ir informacinės techno-
logijos;

 _ Naujos medžiagos aukštosioms technologi-
joms;

 _ Technologijos darniam vystymuisi ir energeti-
ka;

 _ Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida.

MTEP kryptys:

 _ automatinių šaulių ginklų dinamika ir moko-
mosios įrangos kūrimas, tyrimas ir įdiegimas;

 _ dviejų susijusių masių vidinė, išorinė ir svie-
dinio sąveikos su taikiniu balistika bei pusiau 
natūralaus šaudymo treniruočių įrangos artile-
rinėms sistemoms kūrimas, tyrimas ir įdiegi-
mas;

 _ raketinės technikos kūrimas, jos vidinės, iš-
orinės balistikos ir aerodinamikos tyrimai bei 
sukurtos įrangos, įdiegimas ir komercializavi-
mas;

 _ pjezomechaninių, informacinių, optinių ir opto-
elektroninių, kriptografinių, vaizdų atpažinimo 
ir apdorojimo, elektroninių sistemų kūrimas, 
tyrimas ir panaudojimas kuriamoje įrangoje ir 
technologijose.

0,35 
56,60

6,58 

63,54

5,00

Užsakomieji MTEP 
darbai (%)31,38

Tarptautinės mokslo 
programos  (%) 0,08

Universiteto mokslo 
fondas  (%)

Lietuvos 
mokslo taryba

Mokslo, inovacijų ir  
technologijų agentūra

Kitos valstybinės 
institucijos

Nacionaliniai projektai  (%)

Nacional iniai projektai 
(63,54%), iš jų:

mokslinių tyrimų 
finansavimas

mokslinių tyrimų tematika
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Plečiama lazerinių šaulių treniruoklių moko-
mųjų ginklų nomenklatūra, atliekama kuria-
mų mokomųjų ginklų atatrankos imitavimo 
mechanizmų, panaudojant suspausto oro 
srauto reaktyvinę jėgą, dinaminė ir konstruk-

Šios tematikos tikslas – išplėtoti klasikinę iš-
orinės, vidinės ir sviedinio sąveikos su gruntu 
balistikos teoriją, įvertinant dviejų susijusių 
masių balistikos ypatumus, ir sukurti teorinę 
bazę pusiau natūralaus šaudymo artilerijos 
treniruoklių tikslumui padidinti ir funkcinėms 
galimybėms plėtoti. Sukurta metodika ir teo-
riškai nustatyta minos imitatoriaus oro pasi-
priešinimo jėgos priklausomybė nuo skridimo 
greičio, atliktas teorinių ir eksperimentinių 
rezultatų palyginimas. Įvertinat nustatytą oro 
pasipriešinimo nuo greičio priklausomybę, 
išspręstas išorinės balistikos uždavinys ir te-
oriškai bei eksperimentiškai nustatyti dviejų 
masių (minos imitatoriaus ir paleidiklio) pra-
diniai greičiai, užtikrinantys atitinkamų užtai-
sų minos imitatoriaus skrydžio trajektorijas ir 
atstumus masteliu 1: 10, palyginti su koviniu 
šaudymu. Nustatytos slėgio pasiskirstymo 
treniruoklio kamerose vidinės balistikos cha-
rakteristikos ir dėsningumai. Rasti užtaisų 
parako kiekiai, būtini užtikrinti reikiamas pa-

cinė sintezė, taip pat tobulinamas lazerinis 
šaulių treniruoklis, visiškai imituojantis pa-
vienius šūvius ir šūvių serijas. Tobulinami ir 
kuriami aukštesnio lygio šaudymams skirti 
judantys taikiniai.

leidiklio ir minos imitatoriaus skrydžio trajek-
torijas ir atstumus. Nustatytos minos imita-
toriaus sprogdiklio gaubtelio deformacijos ir 
smeigės poslinkiai bei absorbuotos energijos 
charakteristikos, esant įvairiems imitatoriaus 
kritimo greičiams ir kritimo kampams. Sukur-
ta eksperimentinio tyrimo metodika ir stendas 
ir eksperimentiškai ištirtos minos imitatoriaus 
sprogdiklio deformacijų ir smeigės poslinkių 
nuo deformavimosi jėgos charakteristikos ne-
sideformuojančio ir besideformuojančio grun-
to atvejais.

Sukurta minosvaidžio minos imitatoriaus 
sprogdiklio konstrukcija, veikianti esant vi-
soms galimoms grunto sąlygoms, taip pat 
nustatytos sprogdiklio gaubtelio deformaci-
jos, įsiskverbiant į besideformuojantį gruntą, 
sprogdiklio deformavimosi jėgos priklauso-
mybės nuo poslinkio charakteristikų ir sprog-
diklio deformacijų priklausomybės nuo lėkimo 
greičio ir kitų parametrų. Taip pat atlikti pati-
kimumo ir efektyvumo poligoniniai bandymai.

Automatinių šaulių ginklų dinamika ir mokomosios įrangos kūrimas, tyrimas 
ir įdiegimas
Tyrėjai: prof. A. Fedaravičius; j. m. d. A. Survila, j. m. d. E. Sližys, inž. N. Tarutis,  
dr. Z. Klimavičius, doc. L. Patašienė ir kt.

Dviejų susijusių masių vidinė, išorinė ir sviedinio sąveikos su taikiniu  
balistika bei pusiau natūralaus šaudymo treniruočių įrangos artilerinėms 
sistemoms kūrimas, tyrimas ir įdiegimas
Tyrėjai: prof. A. Fedaravičius; dr. Z. Klimavičius, inž. N. Tarutis, inž. A. Survila ir kt.
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Raketinės technikos kūrimo, tyrimo ir prakti-
nio panaudojimo veikla, kuri pasižymi tyrimų 
tarpsritiškumu ir tarpkryptiškumu, priskiria-
ma aukštųjų technologijų sričiai ir yra vienas 
iš šalies mokslinio ir pramoninio išsivystymo 
požymių. Pažymėtina, kad raketinės ir kos-
minės technikos kūrimas tapo ne tik didžiųjų 
pasaulio valstybių prioritetu, bet šioje srityje 
taip pat sėkmingai dirba Danija, Suomija, Šve-
dija, Naujoji Zelandija, Latvija ir kitos „mažo-
sios“ šalys. Atlikti teoriniai ir eksperimentiniai 
tyrimai kuriant raketinius variklius. Instituto 

Atlikti pjezovariklio bėgančios bangos, pjezo-
aktuatorių žiedinio vibratoriaus panaudojimo 
elektromechaninėse sistemose tiriamieji ir 
konstrukciniai darbai. Atliekami darbai teks-
tinės ir vaizdinės informacijos kriptografinių 
sistemų kūrimo ir tyrimo srityje. Viena iš in-
formacijos saugos sudedamųjų dalių yra krip-
tografinė elektroninės informacijos sauga. 

darbuotojai sėkmingai poligone išbandė dvi 
raketines sistemas (KTU – GTI 95, KTU – GTI 
160) ir mokomąjį raketinį kompleksą. Sukur-
tas eksperimentinis raketinis kompleksas gali 
būti plačiai panaudotas Lietuvos nacionalinės 
kosminės agentūros numatomuose vykdyti 
projektuose ir praktiškai realizuotas Lietuvos 
kariuomenės poreikiams tenkinti (pvz., kaip 
taikiniai raketinių kompleksų personalo pra-
tybose, raketiniams minosvaidžiams sukurti 
ir įdiegti ir kt.). 

Nagrinėjami asimetrinio šifravimo algoritmai, 
panaudojant vienkryptes funkcijas, kurių ap-
gręžimas būtų susietas su NP-pilnosios kla-
sės ar kitais sudėtingais skaičiavimo uždavi-
niais, taip pat nustatomos sukurtų asimetrinio 
šifravimo algoritmų saugumo savybės ir opti-
malūs parametrai.

Raketinės technikos kūrimas, jos vidinės, išorinės balistikos ir aerodinamikos 
tyrimai bei sukurtos įrangos įdiegimas ir komercializavimas
Tyrėjai: prof. A. Fedaravičius; inž. A. Survila, inž. N. Tarutis, dr. Z. Klimavičius,  
doc. L.Patašienė, j. m. d. S. Kilikevičius, inž. S. Račkauskas, m. d. K. Pilkauskas ir kt.

Pjezomechaninių, informacinių, optinių ir optoelektroninių, kriptografinių, 
vaizdų atpažinimo ir apdorojimo, elektroninių sistemų kūrimas ir tyrimas bei 
panaudojimas kuriamoje įrangoje ir technologijose
Tyrėjai: doc. L. Patašienė; prof. M. Ragulskis, prof. A. Fedaravičius ir kt.

mtep projektai

1  Nacionaliniai

 _ Valstybės projektas „Mokomosios raketi-
nės įrangos kūrimas, tyrimas, įdiegimas 
ir komercializavimas“ Nr. VP1-3.1-ŠMM-
10-V-02-005; 2013–2015 m.; užs. Europos 

socialinio fondo agentūra, ŠMM; pajamos 
714 583,82 Eur.

 GTI vykdoma raketinės technikos kūrimo, 
tyrimo ir praktinio panaudojimo veikla pa-
sižymi tyrimų tarpsritiškumu ir tarpkryptiš-
kumu ir priskiriama aukštųjų technologijų 
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sričiai. Šiame projekte remiantis GTI įdirbiu 
raketinės technikos kūrimo ir tyrimo srityje 
pirmą kartą Lietuvoje išspręstas raketinės 
technikos praktinio panaudojimo gynybos 
srityje uždavinys. Projekte atlikti raketos 
su nustatytais geometriniais ir balistiniais 
parametrais aerodinaminio aptekėjimo, 
atsparumo ir patikimumo charakteristikų, 
vidinės ir išorinės balistikos tyrimai, taip 
pat sukurtas raketinis kompleksas RT-400, 
skirtas raketinę sistemą „STINGER“ aptar-
naujančiam personalui apmokyti, įdiegtas 
Lietuvos kariuomenėje ir panaudotas NATO 
pratybose „Gintarinė strėlė 2014“.

2  Parengtos paraiškos

 _ MTEP programa „Mokomosios ir raketinės 
įrangos Lietuvos krašto apsaugai kūrimas, 
tyrimas ir įdiegimas“. Paraiška pateikta 
KAM.

 _ MTEP projektas „Pusiaunatūralaus šaudy-
mo iš raketinio komplekso RBS-70 moko-
mosios įrangos kūrimas, tyrimas ir įdiegi-
mas“. Paraiška pateikta KAM.

 _ MTEP projektas „Mokslinės paskirties ra-
ketinio komplekso kūrimas ir tyrimas“. Pa-
raiška pateikta LMT. 

mokslo pasiekimai

*publikacijų sąrašas pateikiamas priede (594 psl.)

2014 m. paskelbtos 6 publikacijos ISI WOS 
duomenų bazėje esančiuose leidiniuose, iš 
kurių 4 – su citavimo indeksu ir 1 – kituose 
recenzuojamuose mokslo leidiniuose; MTEP 
pajamos sudaro 714 583,82 Eur.; sukurtas ir 

įdiegtas Lietuvos kariuomenėje mokomasis 
raketinis kompleksas RT-400, kuriam suteik-
tas NATO NSN kodas 6920-47-000-8331 ir jis 
įtrauktas į NATO logistikos katalogą.

1  Publikacijos

Kategorija Publikacijų 
Padalinio autorių 

indėlis 

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų:

ISI Web of Science su cituojamumo rodikliu  3  1,638 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings  1  0,750 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines 
duomenų bazes  

 1  1,000 

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose  1  0,750 
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2  2014 m. mokslo rezultatų pristatymas 
tarptautiniu mastu pripažintose moksli-
nėse konferencijose ir parodose

Mokslinės konferencijos

 _ Fedaravičius A.; Pilkauskas K.; Sližys E.; 
Survila A. „Dynamical properties of lifting 
mechanism in the universal rocket trans-
portation launching device“ // Transport 
means – 2014 proceedings of the 18th in-
ternational conference, 2014, spalio 23–24, 
Kaunas University of Technology, Lithuania.

 _ Fedaravičius A.; Račkauskas S.; Survila A.; 
Ragulskis K.; Patašienė L. „Piezoelectric 
actuators and their application in preci-
se-positioning systems and space structu-
res“ // Vibroengineering Procedia : interna-
tional conference Vibroengineering – 2014, 
Katowice (Lenkija), 2014, spalio 13–15. 

 _ Fedaravičius A.; Pilkauskas K.; Sližys E.; 
Survila A. „Universal rocket transportation 
launching device – performance characte-
ristics analysis“ // Mechanika 2014: proce-
edings of the 19th international conference, 
2014, balandžio 24, 25, Kaunas University 
of Technology, Lithuania.

Parodos

 _ Gynybos technologijų paroda MSPO 2014 
(Kelcai, Lenkija); 

3  2014 m. instituto rengti moksliniai semi-
narai ir konferencijos

 _ Mechanika – 2014: 19-th international con-
ference, 12–13 April 2013, Kaunas Univer-

sity of Technology,  Lithnian Academy of 
Science, IFTOMM National Committee of 
Lithuania, Baltic Association of Mechanical 
Engineering.

 _ Vibroengineering: international conference 
„Vibroengineering – 2014“, Druskininkai, 
Lithuania, 17–19 September 2013. 

 _ Transport Means – 2014: 18th international 
conference, October 24–25, 2013, Kaunas 
University of Technology, Lithuania / Kau-
nas University of Technology, IFToMM Na-
tional Committee of Lithuania, Lithuanian 
Society of Automotive Engineerings, The 
Division of Technical Sciences of Lithuanian 
Academy of Sciences, Klaipėda University, 
Vilnius Gediminas Technical University.

 _ 10th International Armament Conference 
Ryn 2015. Military University of Technology, 
Warsaw, Poland.

4  Mokslinės veiklos rezultatų sklaida vi-
suomenei

 _ A. Fedaravičius. „Gynybos technologijos 
krašto apsaugai“: pranešimas renginyje 
„Tyrėjų naktys 2014“.

 _ internetiniai puslapiai; KTU, KAM, DELFI, 
Lietuvos rytas; Balsas Lt; You Tube ir kt.,

 _ TV kanalai: LRT, TV3, LNK; 

 _ periodinė spauda: „Kauno diena“, „Lietuvos 
rytas“, „Respublika“ ir kt.
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1  Nacionaliniai ir tarptautiniai apdovano-
jimai; narystė aukšto tarptautinio lygio 
institucijose ir asociacijose; kiti individu-
alūs pasiekimai

Apdovanojimai, padėkos

 _ Lietuvos pramoninkų konfederacijos kon-
kurso „Lietuvos metų gaminys 2014“ auk-
so medalis už darbą „Mokomasis raketinis 
kompleksas RT-400 sistemai „STINGER“ 
(kūrimas, tyrimas ir praktinis pritaikymas), 
įdiegtas LK oro gynybos batalione.

 _ Lietuvos kariuomenės vado gen. lt. Arvydo 
Pociaus padėka ir LK medalis už NATO pra-
tybų „Gintarinė strėlė 2014“ sėkmingą ap-
tarnavimą, paleidžiant 2 raketinius taikinius 
RT-400.

Narystė

 A. Fedaravičius

 _ KTU ir LKA Senatų narys, KTU Mechanikos 
ir mechatronikos fakulteto tarybos narys, 
Transporto inžinerijos (03T) doktorantūros 
komiteto pirmininkas, tarptautinių kon-
ferencijų „Mechanika“, „Transporto prie-
monės“ ir „Vibroinžinerija“ organizacinių 
komitetų narys ir sekcijų „Mechaninių sis-
temų dinamika“ ir „Gynybos technologijos“ 
pirmininkas, žurnalų „Mechanika“, „Vibro-
engineering“, „Problems of Mechatronics: 
(Armament, Aviation, Safety Technology)“ 
(Lenkija) redakcinių kolegijų narys, VŠĮ „S. 
Dariaus ir S. Girėno aerodromas“ valdybos 
pirmininkas, LPK Mokslo ir pramonės inte-
gracijos tarybos narys, Baltijos šalių maši-
nų gamintojų asociacijos komiteto narys, 
Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, 
LMA Transporto inžinerijos tarybos pirmi-
ninkas.

tyrėjai

 M. Ragulskis

 _ Mokslo žurnalų redakcinių komitetų darbe:

 _ „Mathematical Modelling and Analysis“ (ISI 
Web of Science) – Member of Editorial Board;

 _ „The Scientific World Journal“ (ISI Web of 
Science) – Member of Editorial Board;

 _ „The Open Numerical Methods Journal“ 
(Zentralblatt Math) – Member of Editorial 
Board;

 _ „Journal of Vibroengineering“ (ISI Web of 
Science) – Member of Editorial Board;

 _ „Journal of Measurements in Engineering“ 
(žurnalas pradėtas leisti 2013 m.) – Mem-
ber of Editorial Board;

 _ „Journal of Computational Engineering“ 
(žurnalas pradėtas leisti 2013 m.) – Mem-
ber of Editorial Board.

 _ EURASEM (European Association for Expe-
rimental Mechanics). M. Ragulskis yra EU-
RASEM pastovios tarybos narys ir kontakti-
nis asmuo Lietuvoje. 

 _ SAVIAC (Shock & Vibration Information 
Analysis Center) prie JAV gynybos depar-
tamento konferencijų programų komiteto 
narys.

2  Tyrėjai, atstovaujantys KTU, mokslo ir 
inovacijų politiką kuriančiose bei įgyven-
dinančiose institucijose

 A. Fedaravičius

 _ Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys;

 _ Baltijos šalių mašinų gamintojų asociacijos 
komiteto narys;

 _ LPK mokslo ir pramonės integracijos tary-
bos narys;

 _ Lietuvos krašto apsaugos ministerijos karo 
mokslo ir technologijų tarybos kolegijos 
narys;
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 _ Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo aka-
demijos Senato narys;

Narystė redkolegijose:

 A. Fedaravičius

 _ tarptautinės mokslinės konferencijos „Me-
chanika“ redakcinės kolegijos narys, sekci-
jos „Mechaninių sistemų dinamika“ pirmi-
ninkas; 

 _ tarptautinės mokslinės konferencijos 
„Transport Means“ redakcinės kolegijos na-
rys, sekcijos „Gynybos technologijos“ pir-
mininkas;

 _ tarptautinės mokslinės konferencijos „Vi-
broengineering“, redakcinės kolegijos na-
rys;

 _ tarptautinės mokslinės konferencijos „Me-
chatronics systems and materials“ organi-
zacinio komiteto narys;

 _ tarptautinės mokslinės konferencijos „10-
th International Armament Conference on 
Scientific Aspects of Armament and Safety 
Technology“ (Lenkija, 2014) mokslinio ko-
miteto narys; 

 _ žurnalo „Mechanika“ redakcinės kolegijos 
narys;

 _ žurnalo „Vibroengineering“ redakcinės ko-
legijos narys; 

 _ žurnalo „Problems of Mechatronics (Arma-
ment, Aviation, Safety Technology)“ (Lenki-
ja) redakcinės kolegijos narys.

bendradarbiavimas

1  Bendradarbiavimas tarptautiniu ir šalies 
mastu su kitomis mokslinių tyrimų gru-
pėmis ar institucijomis

 _ Lietuvos mokslų akademija: veikla MTEPI 
strategijos formavimo ir vykdymo klausi-
mais;

 _ Lietuvos Krašto apsaugos ministerija: vei-
kla Karo mokslo ir technologijų taryboje; 
MTEPI tematikos formavimas, užsakomųjų 
darbų inicijavimas, rekomendacijos ben-
dradarbiauti su EGA ir NATO; 

 _ Lietuvos kariuomenė: MTEPI tematikos for-
mavimas, užsakomųjų darbų inicijavimas 
(pasirašyta bendradarbiavimo sutartis); 

 _ Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo aka-
demija: įdiegto lazerinio šaulių treniruoklio 
techninių-eksploatacinių charakteristikų 
plėtra; bendradarbiavimas rengiant specia-
listus; galimas MTEP projektų partneris; 

 _ Generolo Stasio Raštikio kariuomenės mo-
kykla: įdiegtos 60 mm ir 120 mm minos-

vaidžių pusiau natūralaus šaudymo tre-
niruočių įrangos techninių-eksploatacinių 
charakteristikų plėtra; bendradarbiavimas 
rengiant specialistus; 

 _ Lietuvos Respublikos teisingumo minis-
terija: įdiegto lazerinio šaulių treniruoklio 
techninių-eksploatacinių charakteristikų 
plėtra;

 _ Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie 
VRM: instituto veiklą prižiūrinčioji institu-
cija; bendradarbiavimas  reikalingos MTEP 
veiklai ginkluotės įsigijimo klausimais; 

 _ Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie 
VRM: įdiegto lazerinio šaulių treniruoklio 
techninių-eksploatacinių charakteristikų 
plėtra ;

 _ Lietuvos Respublikos pramonininkų kon-
federacija: veikla Mokslo ir pramonės inte-
gracijos taryboje MTEPI strategijos forma-
vimo ir vykdymo klausimais.
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2  Įmonės, su kuriomis buvo bendradar-
biaujama vykdant projektus, rengiant 
paraiškas 2014 m.

 _ UAB „Švytėjimas“, UAB „Traidenis“, UAB 
„Detonas“, UAB „LitakTak“, UAB „SAPA“, 
UAB „Tiksliosios mechanikos technologi-
jos“, firma „JV-3“ (JAV), Pensilvanijos uni-
versitetu (JAV). 

3  Strateginės partnerystės

2014 m. pasirašytos bendradarbiavimo 
sutartys:

 _ su Lietuvos kariuomene;

 _ su UAB „LitakTak“;

 _ su UAB „Detonas“;

 _ su UAB „Švytėjimas“.

4  Strateginės partnerystės su kitomis 
aukšto tarptautinio lygio mokslo infras-
truktūromis

 _ su Pensilvanijos universitetu (JAV): partne-
ris MTEP projekto (EGA) paraiškoje dvigubos 
paskirties (mokslinės ir karinės) raketiniam 
kompleksui kurti ir tirti; partneris MTEP pro-
jekto (LMT) paraiškoje mokslinės paskirties 
raketiniam kompleksui kurti ir tirti;

 _ su firma „JV-3“ (JAV): partneris MTEP pro-
jekto (EGA) paraiškoje dvigubos paskirties 
(mokslinės ir karinės) raketiniam komplek-
sui kurti ir turti; partneris MTEP projekto 
(LMT) paraiškoje mokslinės paskirties ra-
ketiniam kompleksui kurti ir tirti; 

 _ su Brno karo akademija (Čekijos Respubli-
ka): galimas partneris MTEP projektams ir 
stažuotėms;

 _ su Varšuvos ginkluotės technologijos ins-
titutu (Lenkija): veikla tarptautinės moks-
linės konferencijos „10-th International 
Armament Conference on Scientific As-
pects of Armament and Safety Technolo-
gy“ (Lenkija, 2014)  moksliniame komitete; 
veikla žurnalo „Problems of  Mechatronics 
(Armament, Aviation, Safety Technology)“ 
(Lenkija) redakcinėje kolegijoje; sutarta 
doktoranto stažuotė;

 _ su Latvijos Respublikos vidaus ir teisin-
gumo ministerijų mokymo centru: įdiegto 
lazerinio šaulių treniruoklio techninių-eks-
ploatacinių charakteristikų plėtra;

 _ su Sen Siro karo akademija (Prancūzija): 
pirmąją pakopą baigusių kariūnų stažuotės 
institute.

doktorantūros studijos

2014 m. studijavusių
doktorantų skaičius

1 1 1 1
2014 m. įstojusių
doktorantų skaičius

2014 m.  baigusių 
studijas doktorantų 
skaičius

2014 m. gynusių 
disertacijas  
doktorantų skaičius
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1  2014 m. apgintos disertacijos

 _ M. Andrikaitis. „Sklandytuvo LAK-17B 
konstrukcijos kritinių režimų modeliavimas 
ir tyrimas“; vadovas – prof. A. Fedaravičius.

2  Doktorantai, dirbę projektuose 2014 m.

 _ S. Račkauskas. Valstybės projektas „Moko-
mosios raketinės įrangos kūrimas, tyrimas, 
įdiegimas ir komercializavimas“ Nr. VP1-
3.1-ŠMM-10-V-02-005; 2013–2015 m.; užs. 
Europos socialinio fondo agentūra, ŠMM; 
vadovas prof. A. Fedaravičius.

mokslo infrastruktūra

1  Unikali 2014 m. įsigyta tyrimų įranga

 _ Įsigytas firmos „Aerolab“ (JAV) mokslui ir 
studijoms skirtas aerodinaminis vamzdis 
EWT, kurio kaina – 83 054,32 Eur.

 _ Aerodinaminis vamzdis EWT naudojamas 
MTEP darbams atlikti, Transporto inžine-
rijos katedros bakalauro, magistro studijų 
studentams mokyti ir doktorantūros studi-
joms vykdyti. 

Programinė įranga:

 _ Ansys su papildomais moduliais – 32 
450,76 Eur.

 _ Solid Works Simulation Premium su papil-
domais moduliais – 36 492,08 Eur.

 _ Programinė įranga, naudojama MTEP vyk-
dyti (sistemų dinamikos, aerodinaminių 
procesų ir kt. tyrimams bei doktorantūros 
studijose). 

Iš išorės 2014 m. gauta parama mokslinių 
tyrimų infrastruktūros plėtrai

 _ UAB „Švytėjimas“: gauta specialios paskir-
ties priekaba su hidrauliniu pakėlimo me-
chanizmu (universalus raketinių taikinių 
transportavimo ir paleidimo įrenginys); kai-
na – 1675,86 Eur.

2  Siūlomos mokslinės paslaugos (https://
apcis.ktu.edu/)

Mokslinės paslaugos

 _ tiesinių ir netiesinių mechaninių, elektro-
mechaninių ir mechatroninių sistemų ty-
rimas (modeliavimas, valdymas, optimali 
sintezė) ir taikymai aukštųjų technologijų 
srityje.

Gaminiai

 _ Lazeriniai šaulių treniruokliai (kariuome-
nei, policijai, sportininkams, medžioto-
jams).

 _ Pusiau natūralaus šaudymo iš minosvai-
džių treniruočių įranga (kalibras: 60 mm ir 
120 mm).

 _ Artimojo (10 km) ir vidutinio (30 km) nuo-
tolio raketinių kompleksų eksperimentiniai 
pavyzdžiai (sistema „žemė–žemė“. 

 _ Raketinės mokomosios įrangos komplek-
sas RT-1 sistemos „Stinger“ personalo ko-
viniam šaudymui apmokyti.

 _ Pusiau natūralaus šaudymo iš raketinio 
komplekso „RBS – 70“ treniruočių įranga.
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Mokslinė veikla Maisto institute vykdoma pagal 
dvi kryptis: 1) maisto kokybės ir saugos valdymo 
ir užtikrinimo sistemų moksliniai tyrimai; 2) geros 
kokybės ir sveiko maisto technologijų moksliniai 
tyrimai, ir atitinka KTU prioritetinę mokslo kryptį 
„Technologijos darniam vystymuisi ir energetika“.

Programa buvo vykdoma pagal 2 užduotis:

1  Ištirta biologiškai veiklių polinesočiųjų omega 
3 riebalų rūgščių įtaka kompleksiniams fizi-
kiniams cheminiams ir jusliniams duonos ko-
kybės rodikliams bei technologiniam procesui. 
Nustatyta, kad optimaliausiu variantu laikytinas 
veikliosios medžiagos – inkapsuliuoto omega 3 
riebalų rūgščių preparato – pridėjimas į duoną, 
nes šiuo atveju, palygini su kontrole, tai prak-
tiškai neturi įtakos gaminio fizikinims chemi-
niams rodikliams (duonos rūgštingumui, tūriui, 
aukščio ir pločio santykiui, poringumui) ir jus-
linėms savybėms. Nustatyta, jog panaudojant 
inkapsuliuoto omega 3 riebalų rūgščių prepa-
ratą, priešingai nei panaudojant linų sėmenų 
aliejų ar žuvų taukus, užtikrinamas kokybinis 
ir kiekybinis fiziologiškai vertingų polinesočiųjų 
riebalų rūgščių išlikimas produkte tiek kepimo 
metu, tiek po 7 parų išlaikymo.
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30,41

2,65
1,74

34,79

49,78

Užsakomieji MTEP 
darbai (%)

15,43

Universiteto mokslo 
fondas  (%)

Lietuvos 
mokslo taryba

Kitos valstybinės 
institucijos

Mokslo, inovacijų ir  
technologijų agentūra

Nacionaliniai projektai  (%)

Nacional iniai projektai 
(34,79%), iš jų:

mokslinių tyrimų 
finansavimas

mokslinių tyrimų tematika

Maisto chemijos ir biotechnologijos 
plėtra, sukuriant ir ištiriant  
funkcionaliųjų savybių turinčias  
modelines (bandomąsias) maisto  
sistemas, fizikinių cheminių ir  
biocheminių faktorių įtakos baltyminių 
maisto dispersinių sistemų struktūros 
formavimuisi bei savybėms tyrimai, 
maisto saugos užtikrinimo būdų 
paieška ir tyrimai
Tyrėjai: vyresn. m. d. A. Liutkevičius;  
m. d. R. Narkevičius; j. m. d. V. Speičienė; 
inžinieriai L. Budrytė, E. Juodišius.
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Pagal programos tematiką buvo tirti maisto 
mikroorganizmų veiklos maisto produktuose 
ypatumai dėl aplinkos veiksnių. Toliau saugo-
ta MaI mikroorganizmų kolekcija, sudaryta iš 
pieno rūgšties bakterijų ir kitų mikroorganiz-
mų, naudojamų mitybos terpėms kontroliuoti 
ir tiriamiesiems darbams vykdyti. Ištirtas pie-
no rūgšties bakterijų Lactobacillus sakei po-
veikis patogeninėms Salmonella typhimurium 
ir sąlyginai patogeninėms Escherichia coli 
bakterijoms brandinant mėsą. 

Išbandyta ilgo terminio apdorojimo (50–60 °C 
temperatūroje, 8–20 h) „Sous vide“ technolo-

2014 m. programa buvo vykdoma pagal 3 už-
duotis:

1  Sacharidų ir organinių rūgščių sudėtį įvai-
rių veislių spanguolių uogų sultyse. 2014 
m. buvo ištirta 40 paprastosios spanguolės 
uogų mėginių (patvirtintų veislių ir klonų), 
nustatyta sacharidų kokybinė ir kiekybinė 

Programa „Biologinių ir fizikinių cheminių veiksnių įtaka maisto  
mikroorganizmams“
Tyrėjai: vyresn. m. d. J. Šalomskienė, vyresn. m. d. dr. A. Šarkinas, vyresn.  
m. d. dr. I. Mačionienė, vyresn. m. d. dr. L. Vaičiulytė-Funk, m. d. R. Žvirdauskienė,  
vyresn. m. d. D. Jonkuvienė, inžinieriai Z. Rekštienė, N. Kasnauskytė, D. Jasinauskienė,  
V. M. Navikienė, technikė D. Jakutienė.

Maisto produktų kokybės gerinimo bei saugos užtikrinimo moksliniai tyrimai 
ir eksperimentinė plėtra
Tyrėjai: vyriaus. m. d. G. Garmienė, vyresn. m. d. A. Šalaševičienė, vyresn.  
m. d. I. Jasutienė, m. d. J. Stankienė, inžinierės R. Pociūtė, D. Juškaitienė, K. Laukaitytė,  
V. Lelešienė, N. Vilkevičienė, D. Rasymaitė, vyresn. techn. J. Domarkienė.

gijos įtaka mikroorganizmams augti mėsos 
gaminių gamybos ir laikymo metu. Apdorojant 
šiuo būdu, mėsos „kietasis“ kolagenas hidro-
lizuojamas į želatiną, nepažeidžiant produkto 
struktūros. Tai produktui suteikia priimtiną 
vartotojui minkštą struktūrą, sodresnį aroma-
tą. Įvertinus „Sous vide“ metodo terminio reži-
mo parametrų įtaką produkto mikrobiologinei 
saugai, galima teigti, kad laikymo metu ap-
dorotų mėsos mėginių mikrobiologinė sauga 
užtikrinama iki 14 parų 0–4 °C temperatūroje.

sudėtis, chino, citrinų ir obuolių rūgšties 
kiekis sultyse. 

2  Paukštienos gaminių saugą histamino at-
žvilgiu. Nustatyta, kad biogeninių aminų 
formavimasis maisto produktuose labiau-
siai priklauso nuo bakterijų, gaminančių 
dekarboksilazes, kiekio ir aplinkos sąlygų. 

2  Tirta šaldymo įtaka biocheminių bei mikro-
biologinių procesų eigai maisto matricose. 
Buvo nustatyta šaldymo režimų bei į maisto 
matricą pridedamų maisto priedų (laktatų, 
acetatų) tarpusavio sąveikos įtaka antilis-
terinio bakteriofago poveikio efektyvumui 

fiziologiniame tirpale, žuvyje ir mėsoje. 
Nustatyta, kad šaldymas turėjo neigiamos 
įtakos antilisteriniam bakteriofago efekty-
vumui, tuo metu pridėjus tirtų maisto prie-
dų į maisto matricą sustiprėjo bakteriofago 
antilisterinis poveikis.
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Buvo tiriama biologiškai veiklių medžiagų 
įtaka maisto matricų ir modelinių produktų 
jusliniams ir priimtinumo profiliams. Tiriant 
biologiškai veiklių komponentų poveikį arba-
tos išvaizdai ir juslinei kokybei, nustatyta, kad 
naudoti komponentai turėjo reikšmingą įtaką 
arbatos spalvos savybėms, kvapo bei skonio 
profiliams ir priimtinumui. Tiriant biologiš-
kai veiklių priedų įtaka funkcionaliųjų maisto 
produktų ir gėrimų kokybės profiliams, buvo 
tiriamas pieno baltymų, prebiotinių skaidulinių 
medžiagų, omega 3 riebalų rūgščių, chitoza-
no ir beta gliukano poveikis modelinių maisto 
sistemų jusliniams ir priimtinumo profiliams. 
Nustatyta, kad beta gliukano ir karagenano 
priedai sumažino gėrimų vienalytiškumą, pa-
didino tirštumą ir tai turėjo įtakos jų priimti-

Pagal šią programą buvo vykdomas MTEP darbas „Biologiškai veikliųjų medžia-
gų poveikio maisto žaliavų, modelinių maisto sistemų ir produktų savybėms 
tyrimai“. Vadovė – dr. A. Mieželienė.
Tyrėjai: vyresn. m. d. A. Mieželienė, vyresn. m. d. G. Alenčikienė ir technikė D. Miliūnienė. 

numui. Pridėjus inkapsuliuotą omega 3 rieba-
lų rūgščių preparatą į tešlą, tiriamieji mėginiai 
savo savybėmis nesiskyrė nuo kontrolinių. 
Chitozano priedas turėjo reikšmingos dau-
geliui duonos išvaizdos ir tekstūros savybių. 
Buvo tęsiami tyrimai, susiję su biologiškai 
veiklių medžiagų naudojimu naminių gyvu-
lių ir paukščių pašaruose, atliekami kartu su 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veteri-
narijos akademijos mokslininkais. Buvo tiria-
ma įvairių aliejų, likopeno, seleno, vitamino E, 
geležies sulfatų ir glicinatų ir kitų biologiškai 
veiklių priedų pašaruose poveikis paukštienos 
produktų, jautienos ir kiaulienos mėsos jusli-
nėms, tekstūros, spalvos charakteristikoms ir 
priimtinumui.

Apdorojus eksperimento rezultatus, nu-
statyta, kad tarp E. coli skaičiaus ir hista-
mino kiekio linijinės koreliacijos ryšys yra 
stiprus, o tarp mielių skaičiaus ir histamino 
kiekio − vidutinis, kai koreliacijos koeficien-
tas atitinkamai R = 0,856 ir R = 0,532. 

3  Virusinės kilmės ligų sukėlėjų paplitimą, 
identifikuojant juos ELISA. Tirtos juodųjų 
serbentų Ribes genties Lietuvoje augina-
mų lietuviškų ir kitų ekonomiškai vertin-
gų bei lietuviškų slyvų Prunus g. veislių 

uogos. Nustatytas juodųjų serbentų uogų 
užkrėstumas trimis ekonomiškai svarbiais 
mechaniškai augalų sultimis pernešamais 
nepovirusais: vaistučio mozaikos (ArMV), 
žemuogių latentinės žiediškosios dėmėtli-
gės (SLRV) ir aviečių žiediškosios dėmėtli-
gės (RRV) virusais. Įvertintas priežastingu-
mo ryšis tarp skirtingų augalų veislių, tos 
pačios veislės augalų genotipų, užkrėstu-
mo virusinės kilmės ligomis, jų sukėlėjų 
skaičiaus bei koncentracijos ir jų vaisių bei 
uogų cheminės sudėties.
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1  Nacionaliniai

 _ Projektas Nr. SVE05/12 „Antimikrobiš-
kai aktyvių pieno rūgšties bakterijų fi-
logenetinė analizė ir atranka raugų ga-
mybai“ (PIENRUGBAKT), paraiškos Nr. 
SVE-12005, pagal Lietuvos mokslo tarybos 
remiamos veiklos kryptį Nacionalinė moks-
lo programa „Sveikas ir saugus maistas“. 
Projekto vadovė – habil. dr. J. Šalomskienė.
Finansavimo šaltinis – Mokslo taryba. Iš 
viso – 125 086,89 Eur, 2014 m. – 16 797,97 
Eur (KTU MI – 16 797,97 Eur). Trukmė – 
2012-09-01–2015-06-30.
2014 m. ištirta technologinių veiksnių – 
sušaldymo –18 ºC ir –72 ºC temperatūro-
je; terminio šoko (100 ºC 5 min, 80 ºC 10 
min, 80 ºC 1 min, 63 ºC 30 min); inkubavimo 
terpės sudėties (gliukozės; natrio chlori-
do; konservantų kiekio terpėje) ir aktyviojo 
rūgštingumo įtaka iš KTU Maisto instituto 
kolekcijos atrinktų 12-os pieno rūgšties 
bakterijų (PRB) padermių antimikrobiniam 
aktyvumui. Ištirti terminio apdorojimo reži-
mai neturėjo neigiamos įtakos PRB super-
natantų antibakteriniam aktyvumui arba jis 
sumažėjo labai nedaug. Nustatyta, kad ter-
pių pH 4,0–7,0 ribose neturėjo įtakos anti-
bakteriniam ir antigrybiniam Lactococcus ir 
Lactobacillus genčių bakterijos aktyvumui. 
Didėjant terpėje gliukozės koncentracijai 
nuo 2 % (kai kuriais atvejais nuo 5 %) iki 20 
%, PRB antibakterinis aktyvumas didėjo ne-
daug. Didesnė nei 20 % gliukozės koncen-
tracija neigiamai veikė tiek antibakterinį, 
tiek antigrybinį aktyvumą. Didėjant terpėje 
NaCl koncentracijai nuo 2 % iki 4 %, PRB 
antibakterinis ir antigrybinis aktyvumas 
sumažėjo nedaug, antigrybinis nekito; nuo 
6,5 % NaCl koncentracijos antibakterinis 
aktyvumas sumažėjo nedaug. Ištirtos kon-
servantų koncentracijos (0,05 % benzen-
karboksirūgšties; 0,05 % sorbo rūgšties; 

0,001 % natrio metabisulfito; 0,01 % natrio 
nitrito ir 0,015 % natrio nitrato) beveik netu-
rėjo įtakos L. delbrueckii subsp. bulgaricus, 
L. reuteri 3 ir L. reuteri 7 antibakteriniam 
aktyvumui, tačiau turėjo įtakos kai kurių 
laktokokų antibakterinio aktyvumo suma-
žėjimui, o antigrybinis aktyvumas sumažė-
jo dėl benzenkarboksirūgšties, natrio me-
tabisulfito ir natrio nitrito priedų auginimo 
terpėse.

 _ Projektas Nr. SVE-08/2012 „Biologiškai 
aktyvių medžiagų savybių, stabilumo, 
įtakos maisto matricoms ir žmonių svei-
katai tyrimai“. Vadovas – dr. A. Liutkevičius. 
Trukmė – 2012–2015 m. Finansavimo šalti-
nis – Mokslo taryba. Iš viso – 497 300 Lt, 
2014 m. – 217 700 Lt (KTU MI – 00000 Lt). 
Trukmė – 2012-09-01–2015-06-30.
2014 m. atlikta analizė ir parinkti optima-
lūs fiziologiškai veiklių ir žmogaus svei-
katai palankių funkcionaliųjų ingredientų 
mišiniai trijų gėrimų iš pasukų ir išrūgų 
originalioms receptūroms parengti, kom-
pleksiniams tyrimams ir technologijoms 
sukurti. Kaip funkcionalūs ingredientai tyri-
muose panaudoti pieno baltymai, prebioti-
nės skaidulinės maisto medžiagos, omega 
3 riebalų rūgštys ir beta gliukanas. Nusta-
tyta šių gėrimų optimali sudėtis, fizikinės 
cheminės, juslinės, mikrobiologinės savy-
bės. Remiantis gautais tyrimų rezultatais, 
atlikta gėrimų receptūrų korekcija ir tech-
nologinių gamybos parametrų optimizacija. 
Pirmieji du funkcionalieji gėrimai, turintys 
savo sudėtyje atitinkamai pieno baltymo ir 
polinesočiųjų omega 3 riebalų rūgščių, pa-
gaminti pusiau pramoninėmis sąlygomis, 
pateikti medicininiams tyrimams, siekiant 
nustatyti jų įtaką žmonių sveikatai. Trečiojo 
gėrimo kompleksiniai tyrimai bus visiškai 
atlikti 2015 m.

mtep projektai
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 _ Projektas Nr. MT11-30 „Gyvūnų mity-
bos technologijos kūrimas gauti page-
rintos biologinės vertės mėsą, pieną ir 
kiaušinius“ (LESPRO). Vadovas – prof.  
R. Gružauskas (LSMU), KTU MI dalies va-
dovė – dr. A. Mieželienė. Užsakovas – LMT/
ŽŪM, Trukmė – 2011–2015 m. 
Vykdant projektą, buvo tiriamas biologiš-
kai veiklių komponentų priedų pašaruose 
poveikis gyvūninės kilmės maisto žaliavos 
ir produktų (kiaušinių, mėsos ir pieno) jus-
linėms, tekstūros ir spalvos savybėms bei 
priimtinumui. Nustatyta, kad naudojant 
kvietrugių priedą pašaruose gali atsirasti 
nedidelių mėsos spalvos ir kvapo pokyčių. 
Fermentinio preparato priedo Vilzim kiekis 
iki 40 g/t lesalų neturėjo reikšmingos įta-
kos viščiukų broilerių mėsos drėgmės suri-
šimo, skonio, kvapo ir tekstūros savybėms. 
Lesalų papildymas fermentiniu preparatu 
ir (ar) prebiotiku, kiaušinių skonio ir kvapo 
intensyvumas neturėjo reikšmingos įtakos 
kiaušinių jusliniams ir priimtinumo pro-
filiams. Tiriant karvių šėrimo pašarais su 
rapsų ir sėmenų priedais įtaką pieno jus-
linėms savybėms, nustatyta, kad parinktas 
linų sėmenų išspaudų kiekis pašaruose ne-
turi reikšmingos įtakos pieno juslinėms sa-
vybėms. Tiriant 2 mėnesius šertų pakeistos 
sudėties pašarais karvių pieną, jo juslinės 
savybės statistiškai reikšmingai nesiskyrė 
nuo karvių, šertų pašarais su rapsų išspau-
domis, pieno juslinių savybių.

 _ „Šiuolaikinių fermentų panaudojimas 
tradicinių ir naujų pieno produktų gamy-
bai mažose pieno perdirbimo įmonėse“ 
pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 
metų programos priemonės „Profesinio 
mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sri-
ties „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės 
ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo 
žinių ir inovacinės praktikos sklaida“ įgy-
vendinimo taisykles (finansuoja Naciona-
linė mokėjimų agentūra prie Žemės ūkio 
ministerijos, 2014–2015). Vadovas – dr.  
A. Šarkinas. 

Parengta pieno ir jo gaminių su sumažintu 
laktozės kiekiu parodomojo bandymo me-
todika, apimanti parodomųjų bandymų vyk-
dymą tiek Kauno technologijos universiteto 
Maisto instituto eksperimentinėje bazėje, 
tiek ūkiuose ir mažose įmonėse, skirtin-
guose Lietuvos regionuose. Parodomųjų 
bandymų rezultatų sklaida buvo vykdoma 
lauko dienų metu, kurios bus organizuoja-
mos iš karto po parodomųjų bandymų atli-
kimo, kad lauko dienų dalyviai galėtų vie-
toje susipažinti su atliekant parodomuosius 
bandymus taikyta technologija, naudota 
įranga ir pagamintais produktais. Platesnei 
parodomųjų bandymų rezultatų ir mokslo 
žinių sklaidai skirtinguose Lietuvos regio-
nuose buvo pravesti 8 seminarai. Darbas 
atliekamas su LSMU mokslininkais.

 _ „Mokslo ir inovacijų panaudojimas nau-
jos kartos grūdų produktų gamybai 
ūkiuose ir mažose įmonėse“. Pagal Lie-
tuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų pro-
gramos priemonės „Profesinio mokymo 
ir informavimo veikla“ veiklos srities „Že-
mės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio 
produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir 
inovacinės praktikos sklaida“ įgyvendinimo 
taisykles (finansuoja Nacionalinė mokėji-
mų agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, 
2014–2015). Vadovas – dr. A. Šarkinas. 
Parengta naujos kartos grūdų produktų 
gamybos proceso ir šiuolaikinio kokybės 
užtikrinimo gamybos ir realizavimo metu 
parodomojo bandymo metodika, apimanti 
parodomųjų bandymų vykdymą tiek Kauno 
technologijos universiteto Maisto instituto 
eksperimentinėje bazėje, tiek ūkiuose (že-
mės ūkio bendrovėse ir ūkininkų ūkiuose) 
ir mažose įmonėse. Parodomųjų bandymų 
rezultatų sklaida vykdyta lauko dienų metu, 
kuriose lauko dienų dalyviai galėtų vietoje 
susipažinti su atliekant bandymą taikyta 
technologija, naudota įranga ir pagamintais 
produktais bei jų kokybės rodiklių vertini-
mo principais. 
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 _ „Išskirtinės kokybės žemės ūkio ir mais-
to produktų, auginamų/gaminamų pagal 
griežtesnius kokybinius reikalavimus, 
privalumų įvertinimas“ (2013–2014, finan-
suoja Žemės ūkio ministerija, vadovas – dr. 
A. Liutkevičius). 
Siekiant išsiaiškinti faktinį išskirtinės koky-
bės vaisių, uogų, daržovių, medaus, pieno 
ir mėsos gaminių išskirtinumą, palyginti su 
analogiškais įprastiniais produktais, buvo 
atlikti šių produktų cheminių (tarp jų ir mi-
tybinių), juslinių ir technologinių savybių 
palyginamieji tyrimai ir parengtos moksliš-
kai pagrįstos išvados. Apibendrinus gautus 
rezultatus galima teigti, jog didesnių skir-
tumų tarp išskirtinės kokybės vaisių, uogų, 
daržovių bei medaus ir analogiškų įprasti-
nių produktų pagal cheminę sudėtį, juslines 
bei technologines savybes nenustatyta. Iš-
skirtinės kokybės pieno ir mėsos gaminiai 
yra geresnės cheminės sudėties nei įpras-
tiniai, o pagal juslines ir technologines sa-
vybes kai kuriais atvejais pranoksta analo-
giškus įprastinius. 

 _ „Maisto gamybinės aplinkos ir produktų 
mėginių ėmimo mikrobiologiniam išty-
rimui metodinių nurodymų parengimas“ 
(2014), finansuoja Žemės ūkio ministerija, 
vadovė – habil. dr. J. Šalomskienė. 
Maisto produktų gamintojai, vadovauda-
miesi LR maisto įstatymo nuostatomis, 
rinkai turi tiekti maistą, atitinkantį saugos, 
kokybės ir tvarkymo reikalavimus. Siekiant 
suvienodinti mėginių iš maisto gamybinės 
aplinkos ir produktų ėmimo mikrobiologi-
niam tyrimui procesus, parengti „Maisto 
produktų, pašarų ir gamybinės aplinkos 
mėginių ėmimo mikrobiologiniams tyri-
mams metodiniai nurodymai“ VVMT parei-
gūnams, atliekantiems valstybinę maisto 
ir (ar) pašarų kontrolę ūkio subjektuose. 
Metodiniuose nurodymuose pateikti mėgi-
nių ėmimo planai pagal Codex Alimentarius 
gaires (CAC/GL 50-2004), aprašyti maisto 
gamybinės aplinkos ir produktų mėginių 

ėmimo mikrobiologiniams tyrimams bū-
dai. 2015 m. VVMT pareigūnams bus orga-
nizuojami mokymai supažindinti su nauju 
dokumentu.

 _ Taikomojo tyrimo Nr. MT/14-16 „Faktorių, 
turinčių įtakos bifidobakterijų gyvybingu-
mui raugintuose pieno gaminiuose, nu-
statymas“ (2014), finansuoja Žemės ūkio 
ministerija, vadovė dr. I. Mačionienė. 
Darbo tikslas – nustatyti gatavų raugintų 
pieno gaminių laikymo sąlygų, fizikinių ir 
cheminių rodiklių įtaką bifidobakterijų gy-
vybingumui raugintuose pieno gaminiuo-
se. Atlikta Lietuvos perdirbimo įmonėse 
gaminamų raugintų pieno gaminių su bi-
fidobakterijomis analizė, atrinkti gaminiai 
tyrimams atlikti. Parinktos reglamentuo-
jamos mėginių laikymo sąlygos (6 °C tem-
peratūra) ir sąlygos, galinčios turėti įtakos 
(12°C temperatūra) bifidobakterijų skaičiui, 
vandens aktyvumui, aktyviajam rūgštin-
gumui ir sacharidų kiekiui. Nustatyta, kad 
reglamentuojamą bifidobakterijų skaičiaus 
rodiklį (min. 106 KSV/g produkto) atitiko 
100 % mėginių (tiek ką tik pagamintų pro-
duktų, tiek išlaikytų iki galiojimo pabaigos). 
Nustatyta raugintų pieno gaminių laikymo 
sąlygų įtaka bifidobakterijų gyvybingumui 
gaminių tinkamumo vartoti laikotarpiu (at-
sižvelgiant į gaminį, 3–4 savaites): laikomų 
0–6 ℃ temperatūroje gaminių bifidobakte-
rijų skaičius sumažėjo vidutiniškai 30 %; 
laikomų 12 ℃ temperatūroje – vidutiniš-
kai 45 %. Raugintų pieno gaminių, laikytų 
0–6 ℃ ir 12 ℃ temperatūrose, titruojamo-
jo rūgštingumo reikšmės padidėjo atitin-
kamai 14,8 % ir 22,2 %. Didėjant gaminių 
rūgštingumui, bifidobakterijų skaičius pro-
porcingai mažėjo. Nustatyta, kad raugintų 
pieno gaminių, laikytų 0–6 ℃ ir 12 ℃ tem-
peratūrose, sacharidų skaičius ir vandens 
aktyvumas bifidobakterijų gyvybingumui 
įtakos neturėjo.

 _ Taikomojo tyrimo „Maisto produktų ener-
ginės ir maistinės vertės apskaičiavimo 
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metodikos parengimas“ (2014), finansuo-
ja Žemės ūkio ministerija, vadovas – dr. G. 
Alenčikienė. 
Įgyvendinant Reglamentą (ES) Nr. 
1169/2011 dėl informacijos apie maisto 
tiekimą vartotojams, nuo 2016 m. gruodžio 
13 d. ženklinant maisto produktus bus pri-
valoma nurodyti energinę vertę ir riebalų, 
sočiųjų riebalų rūgščių, angliavandenių, 
cukrų, baltymų ir druskų kiekius. Tyrimo 
metu atlikus literatūros analizę atrinktos 
maisto produktų grupės, kurioms maistinę 
ir energinę vertę galima nustatyti skaičia-
vimo būdu ir parengta jos apskaičiavimo 
metodika. Atlikti maisto produktų cheminiai 
tyrimai ir nustatyta maistinė ir energinė ver-
tė palyginta su apskaičiuota pagal pareng-
tą metodiką. Maistinės ir energinės vertės 
skaičiavimo metodika pristatyta institute 
vykusių seminarų maisto pramonės įmonių 
darbuotojams metu, paskelbta instituto ir 
žemės ūkio ministerijos tinklalapyje. 

2  Ūkio subjektų

 _ Nr. NTL-CON-14-6/U8729 „Pieno rūgš-
ties bakterijų gyvybingumo išlaikymo 
specialioje terpėje būdo sukūrimas“. Pro-
jekto vadovas – habil. dr. J. Šalomskienė.
Finansavimo šaltinis – 2014-02-17 sutartis 
Nr. U8729 su UAB „Nepriklausoma tyrimų 
laboratorija“.
Trukmė – 2014-02-17–2014-06-12. Tyrimų 
tikslas – atrinkti Lactobacillus helveticus 
ir Streptococcus thermophilus kultūras ir 
paruošti iš jų sudarytus raugus kietiesiems 
sūriams gaminti. Patikrintas užsakovų kul-
tūrų, išskirtų vykdant U8642 darbą 2012–
2013 m., gyvybingumas po išlaikymo 2 m. 
3 mėn. minus 72–74 °C temperatūroje ir jų 
tinkamumas motininio raugo mišiniams 
sudaryti. 
Iš užsakovo naujai pateiktų (2014 m.) sa-
vaiminio rūgimo pieno produktų išskirtos 
38 pieno rūgšties bakterijų kultūros. Ištir-
tos jų morfologinės, cheminės ir juslinės 
savybės. Remiantis ištirtų savybių visuma, 

atrinktos 22 išgrynintos kultūros geneti-
niams tyrimams atlikti. Pagal genetinių 
tyrimų rezultatus atrinkta 15 kultūrų (14 
Lactobacillus helveticus ir 1 Streptococ-
cus thermophilus) saugoti minus 72–74 °C 
temperatūroje, skirtų raugams sudaryti. 
Sukurtas gamybinio raugo išlaikymo spe-
cialioje terpėje būdas.

 _ Nr. F5-90-1077, „Biologiškai vertingų 
žuvų produktų gamybos iš antrinių žuvų 
žaliavų technologijos sukūrimas“. Vado-
vas A. Šarkinas, užsakovas – Žuvininkystės 
regionų vietos veiklos grupių tinklas, tru-
kmė 2013-10–2014-06. Sutarties kaina su 
PVM – 246 840,00 Lt. 
Vykdant darbą atlikti biologiškai vertingų 
menkaverčių žuvų ir antrinių žuvų atliekų 
(šviežių arba sūdytų) ir gauto produkto su-
dėties kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai. 
Projektas gavo papildomą finansavimą iš 
MITA mokslinių tyrimų plėtrai ir inovatyvu-
mui skatinti.

 _ Mokslinio tyrimo paslaugos teikimo su-
tartis Nr. F5901564 „Mikrobiologinės 
taršos įvertinimas įmonės duonos gamy-
bos aplinkoje ir duonos raugo parinkimas 
bei įdiegimas“ (6 000 LT) 
2014-09-17–2014-12-19. Atsakinga vykdy-
toja – L. Vaičiulytė-Funk.
Įmonėje įvertinus mikrobiologinę saugą vi-
sose duonos gamybos etapuose, pateiktos 
gamybinės rekomendacijos mikrobiologi-
nei duonos raugų saugai ir bendrai gamy-
binei sanitarijai užtikrinti. Išbandyti me-
zofiniai ir termofiliniai pienarūgščiai raugai 
duonai gaminti, parinktas optimalus raugas 
visoms gaminių rūšims ir jis įdiegtas į ga-
mybą.

 _ „Naujų tyrimo metodų parengimas ir jų 
panaudojimas žuvies produktų koky-
bės rodiklių nustatymui“, užsakovas UAB 
„Plungės kooperatinė prekyba“, trukmė 
2014-05–2014-11 (9329 LT). Projekto vado-
vė – dr. A. Mieželienė.  
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Vykdant darbą, parengtas naujas žuvies 
žaliavos ir produktų kokybės tyrimo me-
todas ir jo taikymo procedūra, tyrimo duo-
menų analizės ir interpretavimo metodika, 
sudaryti žuvies gaminių prototipų kokybės 
profiliai, kompleksiškai įvertinantys žalia-
vos, technologinių parametrų vertinimo 
instrumento ir kitų veiksnių įtaką gaminių 
kokybei.
Projektas gavo papildomą finansavimą iš 
MITA mokslinių tyrimų plėtrai ir inovatyvu-
mui skatinti. 

 _ „Naujų tyrimo metodų kūrimas ir tech-
nologinių parametrų įtakos maisto pro-
duktų kokybės profiliams ir priimtinumui 
nustatymas“, užsakovas UAB „PALINK“, 
trukmė 2013-11–2014-04. (13 366 LT). Pro-
jekto vadovė – dr. A. Mieželienė. Vykdant 
darbą, buvo sukurti nauji metodai maisto 
produktų (duonos, pieno, žuvies, mėsos ir 
kt.) kokybei vertinti, juos taikant, sudaryti 
tirtųjų produktų kokybės profiliai, parengta 
metodika maisto produktų grupių kokybės 
profiliams ir priimtinumui nustatyti.

3  Inočekiai

 _ UAB „Smulkios žuvys“ Bakteriofago pa-
naudojimo žuvies žaliavos ir produkcijos 
antilisteriniam apdorojimui taikomieji 
tyrimai. Vadovas – dr. R. Narkevičius. Vyk-
dant darbą ištirta bakteriofago įtaka Liste-
ria monocytogenes gyvybingumui žuvies 
žaliavoje ir produktuose, taip pat parengta 
antilisterinio žaliavos ir produktų apdoroji-
mo, panaudojant bakteriofagą, technologi-
nė instrukcija.

 _ UAB „NS Trading“ Listeria monocytoge-
nes eliminavimo iš žuvies žaliavos gali-
mybių tyrimai. KTU MaI, dr. R. Narkevičius. 
Vykdant darbą numatoma ištirti Listeria 
monocytogenes pašalinimo iš žuvies ža-
liavos metodų efektyvumą ir parengti UAB 
„NS Trading“ žaliavos paruošimo technolo-
giją, užtikrinančią maksimalų L. monocyto-
genes pašalinimą.

 _ UAB „Baltic sticks“ Valgomųjų ledų koky-
bės vertinimo metodo kūrimas ir panau-
dojimas, siekiant optimizuoti gamybos 
procesą ir produktų kokybę. Vadovė – dr. 
A. Mieželienė. Vykdant projektą, parengtas 
valgomųjų ledų kokybės vertinimo meto-
das ir jis panaudotas, siekiant stabilizuoti 
produktų gamyboje naudojamų medinių 
pagaliukų kokybės rodiklius, valgomųjų 
ledų technologinius režimus ir jų kokybę. 

 _ UAB „Metromeda“. Techninių ir techno-
loginių priemonių saugos ir kokybės pa-
rametrų užtikrinimui parinkimas ir jų pa-
tikrinimas naujos kartos grūdų produktų 
gamyboje. Vadovė – dr. A. Mieželienė. Vyk-
dant projektą, atlikta grūdų produktų svar-
biausiųjų saugos ir kokybės rodiklius są-
lygojančių veiksnių ir nustatymo metodų 
analizė, jo nustatytas parinktų biologiškai 
veiklių medžiagų ir jų naudojimo būdų 
efektyvumas naujos kartos grūdų produktų 
prototipų saugai ir kokybei gamybos proce-
so ir laikymo metu. 

 _ UAB „Skonis ir kvapas“. Biotechnolo-
ginių priemonių desertinių gaminių ko-
kybės optimizavimui parinkimas ir ver-
tinimo metodo sukūrimas. Vadovė – dr.  
A. Mieželienė. Vykdant projektą nustatyta 
natūralios kilmės skonio ir kvapiųjų me-
džiagų įtaka desertinių gaminių (džemų, 
užtepų ir kt.) kokybei, sudaryti optimalūs 
jų deriniai ir parengtas kokybės vertinimo 
metodas.

4  Parengtos paraiškos

 _ Paraiška LMT mokslininkų grupių pro-
jektams 
„Natūralių mikrobinės kilmės konservantų 
susidarymas ir jų veiklos pobūdis maisto 
gamybos biotechnologiniuose procesuose“. 
99088 EU. Vadovė – habil. dr. J. Šalomskienė.
„Maisto matricų skonio ir tekstūros savybių 
nustatymas ir panaudojimas naujos kartos 
produktų prototipų kūrimui“. Vadovė – dr.  
A. Mieželienė, projekto vertė – 97 586 Lt.
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 _ KTU MTEPI fondo finansuojami KTU-
LSMU bendri projektai
Skirtingų karpių genotipų mėsos maistinės 
vertės tyrimai (vadovai: LSMU prof. habil. 
dr. R. Gružauskas, KTU dr. A. Mieželienė). 
Projekto vertė – 29 920 Lt.
Ksilanazių, beta gliukanazių ir mananoo-
ligosacharidų įtaka paukštienos ir kiauši-
nių kokybei (vadovai LSMU prof. habil. dr.  
R. Gružauskas, KTU – dr. G. Alenčikienė). 
Projekto vertė – 29 720 Lt.

Pieno praturtinimo biologiškai aktyviu gli-
komakropeptidu biokonversijos būdu gali-
mybių tyrimas (vadovai KTU – dr. R. Nar-
kevičius, LSMU – dr. D. Urbšienė). Projekto 
vertė – 29 720 Lt.
Bioaktyvių komponentų taikymas smulkin-
tos mėsos saugos rodiklių gerinimui – KTU 
MTEPI fondo finansuojamas projektas. Pro-
jekto vertė – 29 720 Lt.

*publikacijų sąrašas pateikiamas priede (599 psl.)

Kategorija Publikacijų 
Padalinio autorių 

indėlis 

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų:

ISI Web of Science su cituojamumo rodikliu 5 2,700 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines 
duomenų bazes  

13 7,261 

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 4 1,833 

mokslo pasiekimai

1  Publikacijos

Maisto institutas 2014 m. aktyviai dalyvavo 
moksliniuose projektuose.
Pagal nacionalinę mokslo programą „Svei-
kas ir saugus maistas“ vykdyti 3 projektai. 
Institutas aktyviai dalyvauja vykdant KTU 
stateginį veiklos prioritetą „Studijų ir 
mokslo vienovė, sanglauda su pramone 
ir verslu“, 2014 m. institute suteikta MTEP 
paslaugų Lietuvos ir užsienio įmonėms už 
daugiau kaip 900 tūkst. litų, vykdyti 5 „Ino-
vacinių čekių“ projektai, vykdyti MTEP dar-

2  2014 m. mokslo rezultatų pristatymas 
tarptautiniu mastu pripažintose moksli-
nėse konferencijose ir parodose
2014 m. Maisto instituto mokslininkai savo 
veiklos rezultatus pristatė tarptautiniu 
mastu pripažintose mokslinėse konferen-
cijose:

bai pagal ūkio subjektų užsakymus. Keli 
projektai gavo papildomą MITA finansavi-
mą mokslinių tyrimų plėtrai ir inovatyvumui 
skatinti. Mokymo kursuose ir seminaruose 
dalyvavo daugiau kaip 400 dalyvių. 
Maisto tyrimų centras akredituotas pagal 
LST EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavi-
mus naujam periodui.
Tarptautinėse konferencijose pristatyta 11 
pranešimų.

 _ D. Jasinauskienė gegužės mėn. 8–9 d. D. 
Jasinauskienė, N. Kasnauskytė, D. Jonku-
vienė, A. Šarkinas. „The effect of fresh and 
frozen juices of cherry berries against bacte-
ria and yeast“, 9th Baltic Conference on Food 
Science and Technology „Food for consumer 
well-being“ Foodbalt 2014, Jelgava.
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 _ Šarkinas A. rugsėjo 1–4 d. A. Šarkinas, 
D. Jasinauskienė, N. Kasnauskytė. „Effect 
of interspecific hybrids Prunus and Ribes 
berry extracts on the bacterial growth“, Fo-
odMicro-2014, Nantes, France.

 _ A. Šarkinas, D. Jasinauskienė, D. Jonku-
vienė, N. Kasnauskytė. „The effect of butter 
composition on the viability of microor-
ganims during freezer storage“, FoodMi-
cro-2014, Nantes, France.

 _ J. Šalomskienė rugsėjo 2 ir 3 d. pristatė 
pranešimus:
J. Šalomskienė, D. Jonkuvienė, I. Mačionie-
nė. „Thermal stability of antimicrobial subs-
tances produced by lactic acid bacteria“, Fo-
odMicro-2014, Nantes, France.
L. Vaičiulytė-Funk, R. Žvirdauskienė, J. Ša-
lomskienė. „The effect of Bacillus subtilis 
on the spoilage of wheat bread“, FoodMi-
cro-2014, Nantes, France.

 _ Alvija Šalaševičienė, Irina Koscelkovskienė, 
LinaVaičiulytė-Funk. „Effect of different 
time and vacuum combination on physico-
chemical, microbiological and textural fe-
atures of Sous Vide cooked lobins“. 2-asis 
tarptautinis maisto technologijos kongre-
sas, 2014-11-05–2014-11-07, Kuşadashi, 
Turkija.

 _ Alvija Šalaševičienė, Lina Vaičiulytė-Funk, 
Irina Koscelkovskienė. „Impact of low tem-
perature prolonged time on the porcine 
muscle quality and safety of the final pro-
ducts“. P. 51 FOODBALT-2014 (9th Baltic 
Conference on food Science and Technology 
„Food for consumer well-being“), Jelgava, 
2014, gegužės 8–9.  

 _ Aldona Mieželienė, Gitana Alenčikienė. 
„Health benefit of the functional food in-
gredients – consumer attitude“ // Mental, 
neurological and other chronic disorders: 
bio-markers, bioactive compounds, and 
functional foods: 15th international confe-
rence of FFC. 3rd international symposium 

of ASFFBC, 2014, gegužės 10–11, Univer-
sity of Regensburg, Regensburg, Germany. 
Algirdas Liutkevičius, Gitana Alenčikienė,  
Vilma Speičienė, Aldona Mieželienė. „The 
effect of different Ca preparates on the sen-
sory quality of functional beverages with 
dietary fibers“ // EuroSense 2014: a sense 
of life: 6th European conference on sensory 
and consumer research, Copenhagen, Den-
mark, 2014, rugsėjo 7–10.

 _ Algirdas Liutkevičius, Vilma Speičienė, 
Gitana Alenčikienė, Aldona Mieželienė,  
A. Kaminskas, Loreta Bagdonaitė. „Deve-
lopment of beverages enriched with cal-
cium, prebiotic dietary fiber and Vitamin 
D3“ // Proceedings of the 3rd international 
conference on food digestion, Wageningen, 
The Netherlands, 2014, kovo 11–13 / Orga-
nized by COST Action FA1005 INFOGEST. 
[S.l.]: COST.

 _ Virginijus Uchockis, Gintarė Baltrukonie-
nė, Aldona Mieželienė, Gitana Alenčikienė. 
„Effect of feed composition on beef sensory 
and technological properties“ // Nutrition, 
health and quality of food of animal origin - 
challenges and opportunities: international 
scientific conference, 25th of September, 
2014 = Gyvūnų mityba, sveikata, produk-
cijos kokybė – problemos ir sprendimai: 
tarptautinė mokslinė konferencija, 2014 m. 
rugsėjo 25 d. Kaunas / Lithuanian Univer-
sity of Health Sciences, Hohenheim Uni-
versity, Germany, University of Veterinary 
Medicine, Vienna, Austria. 

 _ Gitana Alenčikienė, Romas Gružauskas, 
Asta Racevičiūtė-Stupelienė, Vilija Buckiū-
nienė, Vilma Kliševičiūtė, Aldona Mieželie-
nė. „Effect of supplementation of chicken 
feed by organic or inorganic ferum on po-
ultry properties“ // Nutrition, health and 
quality of food of animal origin – challenges 
and opportunities: international scientific 
conference, 25th of September, 2014 = Gy-
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1  Nacionaliniai ir tarptautiniai apdovano-
jimai; narystė aukšto tarptautinio lygio 
institucijose ir asociacijose; kiti individu-
alūs pasiekimai

 _ A. Mieželienė yra Lietuvos atstovė ir valdy-
mo komiteto narė Europos mokslo fondo 
tinklinės programos „Virškinamojo trakto 
sveikatos tyrimų europinis tinklas“ (EN-
GHIR) valdymo komitete ir COST veikloje 
FA 0802 Pašarai sveikatai. 2014-09-24–26 
d dalyvavo ENGIHR valdymo komiteto po-
sėdyje ir konferencijoje „The Gut Microbiota 
Throughout Life“ Karlsruheje, Vokietija.

 _ G. Alenčikienė yra Lietuvos atstovė COST 
veikloje FA1005 Maisto sveikatingumo sa-

tyrėjai

vybių gerinimas dalijantis žiniomis apie 
virškinimo procesą“ (INFOGEST).

 _ R. Narkevičius yra EHEDG (Europos higi-
eniškos inžinerijos ir projektavimo grupė) 
narys, Lietuvos regioninės sekcijos pirmi-
ninkas.

2  Tyrėjai, 2014 m. kėlę kvalifikaciją tarp-
tautinėse įmonėse ir institucijose

 _ A. Šarkinas. SINTEF Fisheries an aquacul-
ture, 09–13 March 2014 Utilisation marine 
rest raw materials: possibilities for Lithua-
nian industry Technology for processing of 
frozen fisheries by-products to biologically 
valuable fish products: chemical and quality 
analyses perform on raw materials and fi-
nal products.

vūnų mityba, sveikata, produkcijos koky-
bė – problemos ir sprendimai: tarptautinė 
mokslinė konferencija, 2014 m. rugsėjo 25 
d. Kaunas / Lithuanian University of Health 
Sciences, Hohenheim University, Germany, 
University of Veterinary Medicine, Vienna, 
Austria. 

 _ Mindaugas Paleckaitis, Aldona Mieželienė, 
Gitana Alenčikienė. „Comparison of diffe-
rent genotypes carp (Cyprinus carpio L.) 
meat quality“ // Nutrition, health and qu-
ality of food of animal origin – challenges 
and opportunities: international scientific 
conference, 25th of September, 2014 = Gy-
vūnų mityba, sveikata, produkcijos koky-
bė – problemos ir sprendimai: tarptautinė 
mokslinė konferencija, 2014 m. rugsėjo 25 
d. Kaunas / Lithuanian University of Health 
Sciences, Hohenheim University, Germany, 
University of Veterinary Medicine, Vienna, 
Austria. 

 _ Raimondas Narkevičius. EHEDG Lithua-
nia // The EHEDG World Congress on Hygi-

enic Engineering & Design, Parma (Italija), 
2014-10-30–31.

3  Rengti moksliniai seminarai ir konferen-
cijos

 _ Organizuota konferencijai „Maisto moks-
las ir technologijos, naujausi tyrimų re-
zultatai ir inovatyvūs sprendimai“, joje 
dalyvavo per 70 maisto pramonės ir moks-
lo bei mokymo institucijų atstovų, instituto 
mokslininkai perskaitė 14 pranešimų, pa-
rengtas konferencijos pranešimų rinkinys.

4  Mokslinės veiklos rezultatų sklaida vi-
suomenei: dalyvavimas radijo ir TV lai-
dose, paskaitų visuomenei skaitymas, 
straipsniai spaudoje ir pan.

 _ Leidžiamas mokslo žurnalas Maisto che-
mija ir technologija = Food Chemistry and 
technology= Химия и технология пищи : 
mokslo darbai / Kauno technologijos uni-
versiteto Maisto institutas. Kaunas: KTU 
Maisto institutas. ISSN 1392-0227.2014, T. 
48, Nr. 1 ir 2.
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Summing up: discussion, plans, schedule 
further Mobile SeaLab: presentation. Gui-
ded tour to SINTEFs mobile container.

 _ J. Šalomskienė. FoodMicro2014, 1st–4th 
September, 24th International ICFMH Con-
ference, Nantes, France.

3  KTU atstovavimas mokslo ir inovacijų 
politiką kuriančiose bei įgyvendinančiose 
institucijose

 _ Dr. A. Liutkevičius – Nacionalinio pieninin-
kystės federacijos komiteto narys, viešo-
sios įstaigos „Ekoagros“ tarybos narys.

 _ Dr. R. Narkevičius – EHEDG (European Hy-
gienic Engineering & Design Group) Lietu-
vos sekcijos pirmininkas.

 _ Habil dr. J. Šalomskienė – LST TK 51 „Mais-
to analizė“ pirmininkė; LST TK 2 „Pienas ir 
pieno produktai“ darbo grupės „Mikrobiolo-
ginės analizės metodai“ vadovė; KTU Mais-
to instituto recenzuojamo žurnalo „Maisto 
chemija ir technologija“ vyriausioji redak-
torė (nuo 1999 metų, 33–48 t.); Lietuvos 
pienininkystės nacionalinio komiteto narė; 
Nacionalinio akreditacijos biuro ekspertė, 
KTU Maisto instituto tarybos pirmininkė.

 _ Dr. A. Šarkinas – Žemės ūkio mokslo ta-
rybos prie Žemės ūkio ministerijos narys; 
Išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto 
produktų tarybos narys; LMA ŽŪMMS Mais-
to saugos ir kokybės komisijos narys; lei-
dinio „Veterinarija ir zootechnika“ tarptauti-
nės redakcijos tarybos narys.

 _ Dr. I. Mačionienė – Nacionalinio akreditaci-
jos biuro ekspertė.

 _ Dr. A. Mieželienė – KTU Maisto instituto 
tarybos narė, Europos mokslo tinklo „Eu-
ropean Network for Gastrointestinal Heal-
th Research“ (ENGIHR) valdymo komiteto 
narė ir Lietuvos atstovė šioje veikloje, taip 
pat Lietuvos standartizacijos departamento 
TK 51 Maisto analizė darbo grupės vadovė, 
Nacionalinio akreditacijos biuro ekspertė. 

 _ Dr. G. Alenčikienė yra Lietuvos standarti-
zacijos departamento TK 2 Pienas ir pieno 
produktai pirmininkė, TK 51 Maisto analizė 
narė.

 _ A. Mieželienė atliko projekto „Vaisių ir dar-
žovių sulčių gamyba panaudojus aukšto 
slėgio technologiją“ EUREKA programoje 
ekspertizę.

 _ Dr. I. Jasutienė – Saugomų nuorodų eks-
pertų komiteto prie LR Žemės ūkio mi-
nisterijos narė, išskirtinės kokybės žemės 
ūkio ir maisto produktų ekspertų komiteto 
prie LR Žemės ūkio ministerijos narė.

 _ Dr. G. Garmienė – leidinio „Maisto chemi-
ja ir technologija“ redakcijos, KTU maisto 
instituto tarybos ir Lietuvos standartizaci-
jos departamento technikos komiteto Nr. 
51 „Maisto analizė“ narys. KTU Maisto ty-
rimo centro, akredituoto pagal LST EN ISO 
17025:2005 standarto reikalavimus, vadovė.
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bendradarbiavimas

1  Strateginės partnerystės su kitomis 
aukšto tarptautinio lygio mokslo infras-
truktūromis

 _ Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas – 
parengti bendri straipsniai.

 _ LSMU Veterinarijos akademija – vykdomi 
bendri projektai, parengti bendri straipsniai.

 _ Kopenhagos universitetas, Life fakultetas, 
Danija. 

 _ Sintef Fisheries and Agriculture processing 
Technology, Norvegija. 

 _ Rengiant projektus ir bendrą veiklą, ben-
dradarbiaujama su šiomis institucijomis: 
Norwegian University of Science and Tech-
nology; The Faroe (Islandija); Matis (Islandi-
ja); Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
Gyvulininkystės institutas; Biotechnologijos 
institutas; Sveikatos mokymo ir ligų pre-
vencijos centras; Aleksandro Stulginskio 
universitetas (ASU); Gamtos tyrimų centras 
(Botanikos institutas); Lietuvos agrarinių ir 
miškų mokslų centro Sodininkystės ir dar-
žininkystės institutas ir Vokės filialas; 

 _ Baltarusijos Respublikos Mogiliovo valsty-
binis maisto pramonės universitetas; VDU 
Kauno botanikos sodo Pomologijos mokslo 
sektorius;

 _ Kauno kolegija. 

 _ Gamtos tyrimo centras (Botanikos insti-
tutas) 

 _ Nacionalinės mokslo programos „Sveikas 
ir saugus maistas“ projekto Nr. SVE-05/12 
„Antimikrobiškai aktyvių pieno rūgšties 
bakterijų filogenetinė analizė ir atranka 
raugų gamybai“ (PIENRUGBAKT) partneris.

 _ Latvijos žemės ūkio universitetas, Latvija 
Dr. D. Karklinia yra KTU Maisto instituto lei-
džiamo žurnalo „Maisto chemija ir techno-
logija“ redakcinės kolegijos narė.

 _ Talino technologijos universitetas, Estija 
Prof. dr. Toomas Paalme yra KTU Maisto 
instituto leidžiamo žurnalo „Maisto chemija 
ir technologija“ redakcinės kolegijos narys. 

 _ Tulūzos nacionalinis politechnikos insti-
tutas, Prancūzija.
Dr. Thierry Talou yra KTU Maisto instituto 
leidžiamo žurnalo „Maisto chemija ir tech-
nologija“ redakcinės kolegijos narys.

 _ Ternopolio valstybinis technikos univer-
sitetas, Ukraina
Prof. V. Jukalo yra KTU Maisto instituto lei-
džiamo žurnalo „Maisto chemija ir techno-
logija“ redakcinės kolegijos narys.

 _ Glazgo universitetas, JK
Dr. D. Malkova yra KTU Maisto instituto lei-
džiamo žurnalo „Maisto chemija ir techno-
logija“ redakcinės kolegijos narė.

 _ Loughborough universitetas, JK
A. Malkov yra KTU Maisto instituto leidžia-
mo žurnalo „Maisto chemija ir technologi-
ja“ redakcinės kolegijos narys. 

 _ Rusijos pieno pramonės mokslo tyrimo 
institutas, Rusija
Habil. Dr. Irina Rožkova KTU Maisto insti-
tuto leidžiamo žurnalo „Maisto chemija ir 
technologija“ redakcinės kolegijos narė.

2  Nurodomos įmonės, su kuriomis buvo 
bendradarbiaujama vykdant projektus, 
rengiant paraiškas 2014 m.

 _ UAB „Nepriklausoma tyrimų laboratorija“.

 _ Lietuvos ir Norvegijos UAB „Norvelita“. 

 _ AB „Pieno žvaigždės“ filialas „Kauno pie-
nas“. 

 _ Kooperatinė bendrovė „Grybai LT“. 

 _ Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių 
tinklas.

 _ UAB „Palink“. 
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 _ UAB „Melt Water“. 

 _ UAB „Žemaitijos pienas“.

 _ UAB „NS Trading“.

 _ UAB „Smulkios žuvys“.

 _ UAB „Baltic sticks“.

 _ UAB „Metromeda“.

 _ UAB „Skonis ir kvapas“.

 _ UAB „Plungės kooperatinė prekyba“.

3  Siūlomos mokslinės paslaugos (https://
apcis.ktu.edu/) 

 _ Maisto sauga
Maisto tyrimų centras, akredituotas pagal 
LST EN ISO/IEC 17025 standarto reikala-
vimus, atlieka maisto žaliavų, produktų ir 
vandens fizikinius, cheminius ir mikrobio-
loginius tyrimus.

 _ Inovacijos. Institutas skatina inovacijas 
įmonėse plačiose srityse:
pagalba įmonėms visose produkto kūrimo 
ir tiekimo į rinką etapuose:

 _ idėjos generavimas:

 _ prototipo sukūrimas;

 _ technologinio proceso parametrų parin-
kimas;

 _ cheminės sudėties nustatymas;

 _ energinės ir maistinės vertės įvertini-
mas;

 _ juslinių savybių (spalva, skonis, tekstūra, 
išvaizda) vertinimas jusliniais ir instru-
mentiniais metodais;

 _ galiojimo trukmės nustatymas / pa-
tikslinimas, įvertinant mikrobiologinius, 
cheminius ir juslinius produkto pokyčius;

 _ vartotojų nuomonės tyrimai siekiant 
įvertinti produkto vietą rinkoje ir priim-
tinumą, nustatant galimas nišas rinkoje 
naujiems produktams;

 _ ryšio tarp juslinių ir instrumentinių tyri-
mų duomenų įvertinimas;

 _ įvairių veiksnių įtakos jusliniam pajauti-
mui ir suvokimui tyrimai;

 _ maisto matricų tekstūros priklausomy-
bės nuo jų formavimosi sąlygų tyrimai;

 _ tyrimo metodų, procedūrų kūrimas ir to-
bulinimas;

 _ vertintojų grupės įmonėse rengimas, 
kalibravimas ir profesionalumo palaiky-
mas.

 _ Maisto kokybė

 _ technologinio proceso, laikymo sąlygų, 
pakuotės įtakos biologiškai vertingų 
maisto žaliavų ir medžiagų išlikimui bei 
produktų ir gėrimų kokybei nustatymas;

 _ antrinių žaliavų (išrūgų, išspaudų ir pan.) 
panaudojimas, kuriant naujus produk-
tus;

 _ žaliavos, technologinio proceso, pakuo-
tės, laikymo sąlygų ir kitų veiksnių įta-
kos maisto produktų ir gėrimų juslinei 
kokybei, jų priimtinumui ir teikiamam 
pirmumui vertinimas;

 _ maisto pasirinkimo veiksnių nustaty-
mas, atliekant vartotojų nuomonės tyri-
mus.

 _ Kursai, seminarai

 _ naujos maisto perdirbimo technologijos 
ir jų poveikis produktų kokybei ir saugai;

 _ ekologiškas maistas;

 _ išskirtinės kokybės maistas;

 _ funkcionalusis maistas;

 _ teikiamų registruoti žemės ūkio ir mais-
to produktų saugomų nuorodų paraiškų 
ekspertizė;

 _ nauji mikrobiologinių, cheminių ir jusli-
nių tyrimų metodai;

 _ maisto produktų cheminės falsifikacijos 
nustatymas.

 _ Įmonės darbuotojų specializuoti moky-
mai

 _ laboratorinio darbo kokybė; 

 _ juslinės analizės vertintojų grupės įmo-
nėse rengimas ir profesionalumo palai-
kymas;
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 _ mikrobiologinių rodiklių nustatymas;

 _ mokymai ir seminarai apie naujus mi-
krobiologinius metodus maisto produk-
tams ir vandeniui;

 _ antimikrobinių medžiagų piene nustaty-
mo metodai;

 _ mikrobiologų kursai pradedantiesiems 
mikrobiologams;

 _ ryšio tarp juslinių ir instrumentinių pro-
duktų kokybės duomenų įvertinimas;

 _ tyrimo metodų, procedūrų kūrimas ir to-
bulinimas



Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas

Direktorius – prof. habil. dr. Vytautas Ostaševičius

Tel. 8 (37) 300 909

El. p. mechatronics@ktu.lt

mechatronika.ktu.edu
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Prioritetinės kryptys: „Diagnostinės ir matavimo 
technologijos“, „Išmanios aplinkos ir informacinės 
technologijos“, „Technologijos darniam vystymuisi 
ir energetika“.

94,06 

5,94

Universiteto mokslo 
fondas (%)

Kitos 
valstybinės 
institucijos

94,06

Nacionaliniai projektai (%)

Nacional iniai projektai 
(94,06%), iš jų:

mokslinių tyrimų 
finansavimas

mokslinių tyrimų tematika

Vykdomi tyrimai yra susiję su pjezogeneratoriumi 
maitinamų belaidžių vibracijų / temperatūros ju-
tiklių, skirtų pjovimo įrankių būsenos stebėsenai 
ir diagnostikai, kūrimu bei taikymu. 2014 m. buvo 
realizuotos dvi pjezogeneratorių konstrukcijos, 
priderintos darbui ant nesisukančio pjovimo įran-
kio (pvz., tekinimo peilio) arba ant besisukančio 
įrankio (pvz., frezos ar grąžto). Buvo sėkmingai 
atlikti šių pjezogeneratorių integravimo į belai-
džius jutiklius darbai, ištobulinta jutiklio energijos 
kaupimo / keitimo posistemės elektroninė archi-
tektūra. Tokiu būdu buvo realizuoti du inovatyvūs 
belaidžių jutiklių prototipai, kurie efektyviai dirba 
ant mechaninio apdirbimo staklių, užsikraudami 
nuo pjovimo įrankio skleidžiamų vibracijų. Šie sa-
vikroviai jutikliai buvo sėkmingai išbandyti pramo-
ninėje aplinkoje (įmonėje UAB „Baltec CNC Tech-
nologies“) ant įvairių programinio valdymo staklių. 
Sukurtoji diagnostinė įranga buvo panaudota iden-
tifikuojant tekinimo ir frezavimo įrankių pavojingą 
nudilimo lygį. Pasiūlyti keli metodai, kurie įgalina 
įvertinti įrankio pjaunančios briaunos būklę.

Savikrovių bevielių jutiklių įrenginių 
būklės stebėsenai kūrimas ir tyrimas
Tyrėjai: prof. V. Ostaševičius, prof. R. Gaidys, 
prof. R. Dundulis, doc. L. Kižauskienė,  
dr. V. Jurėnas, dr. R. Daukševičius,  
dr. V. Grigaliūnas.
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 _ Mikrojutikliai, mikrovykdikliai ir valdikliai 
mechatroninėms sistemoms – „Go Smart“ 
projektas. 

 _ Didelės skyros konkurentabilių pjezoelek-
trinių miniatiūrinių posūkio staliukų sukū-
rimas – projektas „PiezoTable“. 

Projekto „VIBROHARVESTING“ vykdymo metu 
sukurtos originalios adaptyvių vibracinių 
elektros energijos šaltinių (pjezogeneratorių) 
konstrukcijos energijos generavimo efektyvu-
mui padidinti išnaudojant technologinių įren-
ginių, inžinerinių ar transporto sistemų su-
keliamas vibracijas: a) aukštadažnis šaltinis, 
turintis racionalios konstrukcijos pjezoelek-
trinį keitiklį su tinkamai pozicionuota standžia 
atrama, kuris naudingai išnaudoja aukštesnių 
virpesių formų susižadinimą vibrosmūginio 
darbo režimo metu; b) žemadažnis šaltinis, tu-

Projekte kuriami inovatyvūs mažiau gamtą teršiantys, užtikrinantys aukštesnę gamybos kokybę 
ir darbo efektyvuma įrankiai.

Adaptyvių aukštos skyros pjezomechaninių sistemų kūrimas ir taikymas
Tyrėjai: prof., habil. dr. R. P. Bansevičius, habil. dr. A. Bubulis, dr. V. Jurėnas,  
dr. A. Vilkauskas, dr. A. Domeika, dr. A. Žvironas, dr. V. Grigaliūnas.

Autonominių energijos šaltinių su sumaniosiomis medžiagomis kūrimas ir 
tyrimas
Tyrėjai: prof. V. Ostaševičius, prof. R. Gaidys, dr. R. Daukševičius, dr. V. Jurėnas.

Pjezoelektrinių mikro- / nanokeitiklių ir jų sistemų kūrimas ir tyrimas
Tyrėjai: dr. R. Daukševičius, prof. R. Gaidys.

Protingos mechatroninės technologijos ir sprendimai gamybos procesų  
efektyvinimui bei produktų padedančių tausoti aplinką kūrimui: nuo medžiagų 
iki įrankių (In-Smart)
Tyrėjai: prof. V. Ostaševičius, habil. dr. A. Bubulis, dr. A. Vilkauskas, dr. A. Lipnickas,  
dr. A. Žvironas, dr. M. Gudauskis, dr. V. Grigaliūnas, dr. L. Obcarskas.

 _ Pjezoelektrinių pavarų tribologinių para-
metrų adaptyvaus valdymo metodų kūri-
mas ir tyrimas – projektas „TriboPiezo“.

 _ Didelės skyros piezoelektrinės lazerio 
spindulio valdymo erdvėje sistemos sukū-
rimas ir tyrimas – projektas „PiezoDeflect“. 

rintis kelis pjezoelektrinius keitiklius ir papil-
domus rezonatorius su racionaliai parinktais 
tikriniais dažniais, kuris naudingai išnaudoja 
„dažnio aukštinimo“ (angl. frequency up-con-
version) veikimo principą generuojamai galiai 
padidinti plačiame žadinimo dažnių ruože. Su-
daryti sukurtų energijos šaltinių multifizikiniai 
skaitiniai modeliai, kurių tikslumas patvirtin-
tas eksperimentiškai. Eksperimentinių tyrimų 
rezultatai patvirtino sukurtų šaltinių aukštesnį 
energijos generavimo efektyvumą palyginti su 
analogais.
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Vykdomi tyrimai yra susiję su ultraprecizinio 
slėgio jutiklio pirštų antspaudams nuskaityti 
itin aukšta skyra kūrimo darbais, vykdomais 
kartu su BP7 projekto „PiezoMAT“ konsorciu-
mo partneriais, tarp kurių biometrinių apsau-
gos sistemų gamybos pasaulinė lyderė ben-
drovė „Morpho“ (Prancūzija). Kuriama nauja 
piršto reljefo atkūrimo technologija, kuri yra 
pagrįsta pjezoelektrinių nanokeitiklių (ZnO na-
nostrypelių) 2D matricos panaudojimu piršto 
spaudimo sukuriamam 3D deformacijų laukui 
konvertuoti į elektrinius signalus. 

Vykdomi tyrimai leis sėkmingai realizuoti 
kompaktišką ultraprecizinį slėgio jutiklį, kuris 
galės išskirti smulkiausius pirštų antspaudų 
požymius (pvz., poras), o tai savo ruožtu įga-
lins gerokai padidinti pirštų antspaudų iden-
tifikavimo patikimumą privataus saugumo ir 
teisėsaugos sektoriuose. Plačiąja prasme ku-
riamas prietaisas yra viena iš saugios visuo-
menės technologijų sudedamųjų dalių.

mtep projektai

1  Tarptautiniai

 _ BP7 projektas „Vertikalių pjezoelektrinių 
nanovielučių matricos pirštų antspaudams 
nuskaityti aukšta skyra (PiezoMAT)“ (2013–
2016) (sutartis Nr. 611019). Vadovas – dr. R. 
Daukševičius. Vykdomi tyrimai yra susiję 
su itin aukštos raiškos pirštų antspaudų 
jutiklio kūrimo darbais. 2014 m. buvo pra-
dėti jutiklio projektavimo darbai, apimantys 
kuriamo prietaiso konstrukcinį pagrindą 
sudarančių vertikalių ZnO nanostrypelių su 
mikrolusto komponentais (pjezopikselių) 
multifizikinių skaitinių modelių sudarymą 
ir analizę. Buvo realizuota keletas skirtin-
go kompleksiškumo baigtinių elementų 
modelių ir atlikti parametriniai skaitiniai ty-
rimai, kurių metu prognozuotas pjezopik-
selio generuojamo elektrinio signalo dydis 
keičiant sistemos apkrovos ir geometrinius 
parametrus.

 _ BP7 projektas „ManuFuture View on Ho-
rizon 2020 (M-Future2013)“ (2012–2014) 
(sutartis Nr. 319179). Vadovas – prof. V. 
Ostaševičius. Projekto rezultatas: tarptau-
tinės konferencijos „MANUFUTURE 2013“ 
organizavimas. Renginyje buvo apžvelgtos 
Europos pramonės perspektyvos ateinan-
čiam 2014–2020 metų laikotarpiui ES pro-

gramos „Horizontas 2020“ kontekste. ES 
inžinerinės pramonės ir mokslo vadovai 
bei specialistai apsvarstė naująją bendrą-
ją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą 
„Horizontas 2020“ ir efektyviausius jos įgy-
vendinimo būdus, skatinant ES inžinerinės 
pramonės inovatyvumą, darniąją plėtrą ir 
konkurencingumą 2014–2020 metais.

2  Nacionaliniai

 _ Projektas „Go-Smart“: „Mikrojutikliai, mi-
krovykdikliai ir valdikliai mechatroninėms 
sistemoms“. Vadovė – A. Valiukevičiūtė, 
mokslinis vadovas – R. Bansevičius. Finan-
savimo šaltinis – LR švietimo ir mokslo 
ministerija, VP1-3.1-ŠMM-08-K-015. Pro-
jekto trukmė – 2012–2014m. Pagrindinis 
pasiektas rezultatas – atlikti mechatroninių 
sistemų panaudojimu grįstų technologijų ir 
inžinierinių sistemų bei produktų tyrimai ir 
sukurtos naujos sistemos ir įtaisai, svarbūs 
tokių paslaugų sektoriams, kaip telekomu-
nikacijos, kompiuteriai ir su jais susijusios 
veiklos sritys, techninė diagnostika ir analizė.

 _ Projektas „In-Smart“: „Protingos mechatro-
ninės technologijos ir sprendimai gamybos 
procesų efektyvinimui bei produktų, pade-
dančių tausoti aplinką, kūrimui: nuo me-
džiagų iki įrankių“. Vadovas – J. Rutkauskas, 
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mokslinis vadovas – V. Ostaševičius. Finan-
savimo šaltinis – LR švietimo ir mokslo 
ministerija, VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-012. 
Projekto trukmė – 2012–2015m. 

 _ Projektas „PiezoTable“: ,,Didelės skyros 
konkurentabilių pjezoelektrinių miniatiūri-
nių posūkio staliukų sukūrimas“. Projekto 
vadovas – R. Bansevičius. Finansavimo šal-
tinis – MITA (Mokslo ir technologijų agen-
tūra). Projekto trukmė – 2012–2014 m. 
Pagrindinis pasiektas rezultatas – sukurti 
ir ištirti dviejų modifikacijų didelės skyros 
posūkio staliukai su kampinės padėties 
kontrole, pagrįsti pjezoelektrinių keitiklių 
generuojamų rezonansinių virpesių trans-
formavimu į tolydų ar žingsninį judesį.

 _ Projektas „TriboPiezo“: „Pjezoelektrinių 
pavarų tribologinių parametrų adaptyvaus 
valdymo metodų kūrimas ir tyrimas“. Va-
dovas – J. Padgurskas (ASU), KTU dalies 
vadovas – R. Bansevičius. Finansavimo šal-
tinis – MITA (Mokslo ir technologijų agen-
tūra). Projekto trukmė – 2012–2014 m. 
Pagrindinis pasiektas rezultatas – padidin-
tas pjezoelektrinių variklių patikimumas, 
sprendžiant tribologinius klausimus kon-
takto Pjezoelektrinis keitiklis – rotorius/
slankiklis zonoje, kurioje veikia tiek stati-
nės apkrovos, tiek ir ultragarsinio dažnio 
dvimačiai virpesiai, sukeliantys kontakto 
zonos dilimą.  

 _ Projektas „PiezoDeflect“: „Didelės skyros 
piezoelektrinės lazerio spindulio valdymo 
erdvėje sistemos sukūrimas ir tyrimas“. 
Vadovas – D. Mažeika (VGTU), KTU dalies 
vadovas – R. Bansevičius. Finansavimo šal-
tinis – LMT. Projekto trukmė – 2014–2017 
m. Pagrindinis 2014 m. pasiektas rezulta-
tas – pradėti tyrimai siekiant sukurti dide-
lės skyros lazerio spindulio intensyvumo ir 
krypties valdymo sistemas, pagrįstas nauja 
koncepcija – aktyvių pjezoelektrinių I ir III 
klasės aukštesniųjų kinematinių porų iš-
vystymu.

 _ LMT mokslininkų grupių projektas „Ne-
tradicinio energijos šaltinio autonomi-
nėms mikromechatroninėms sistemoms 
sukūrimas ir tyrimas (VibroHarvester)“ 
(2012–2014) (sutartis Nr. MIP-060/2012). 
Vadovas – prof. V. Ostaševičius. Sukurtos 
originalios adaptyvių vibracinių elektros 
energijos šaltinių konstrukcijos energijos 
generavimo efektyvumui padidinti išnau-
dojant technologinių įrenginių, inžinerinių 
ar transporto sistemų sukeliamas vibraci-
jas: i) aukštadažnis šaltinis, turintis racio-
nalios konstrukcijos pjezoelektrinį keitiklį 
su tinkamai pozicionuota standžia atrama; 
ii) žemadažnis šaltinis, turintis kelis pjezo-
elektrinius keitiklius ir papildomus rezo-
natorius su racionaliai parinktais tikriniais 
dažniais, kuris padidina generuojamą galią 
plačiame žadinimo dažnių ruože. Sudary-
ti sukurtų energijos šaltinių multifizikiniai 
skaitiniai modeliai, kurių tikslumas patvir-
tintas eksperimentiškai. Eksperimentinių 
tyrimų rezultatai patvirtino sukurtų šaltinių 
aukštesnį energijos generavimo efektyvu-
mą palyginti su analogais.

 _ MITA finansuojamas „EUROSTARS“ progra-
mos projektas E!7288 „Mobiliomis tech-
nologijomis grįstas įrankis mechaninio 
apdirbimo įrangai (MOINFO)“ (2012–2015). 
Vadovas – prof. V. Ostaševičius. Vykdomi 
tyrimai yra susiję su savikrovių belaidžių 
jutiklių, skirtų pjovimo įrankių būsenos ste-
bėsenai bei diagnostikai, kūrimu ir taikymu. 
2014 m. buvo sėkmingai atlikti sukurtų pje-
zogeneratorių integravimo į belaidžius ju-
tiklius darbai, ištobulinta jutiklio energijos 
kaupimo / keitimo posistemės elektroninė 
architektūra. Tokiu būdu buvo realizuoti 
du inovatyvūs belaidžių jutiklių prototipai, 
kurie efektyviai dirba ant mechaninio ap-
dirbimo staklių, užsikraudami nuo pjovimo 
įrankio skleidžiamų vibracijų. Jutikliai buvo 
sėkmingai išbandyti įmonėje UAB „Baltec 
CNC Technologies“ ant įvairių programinio 
valdymo staklių. Sukurtoji diagnostinė įran-
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ga buvo panaudota identifikuojant tekinimo 
ir frezavimo įrankių pavojingą nudilimo lygį. 
Pasiūlyti keli metodai, kurie įgalina įvertinti 
įrankio pjaunančios briaunos būklę.

3  Ūkio subjektų

 _ Pasirašytos 9 sutartys su ūkio subjektais 
pagal „Inovacinių čekių“ finansavimo pro-
gramą.

 _ Pasirašyta 2 MTEP darbų užsakymo sutar-
tys su UAB „Dirbtinis pluoštas“ (buvusi UAB 
„Korelita“) ir UAB „Maturė“

 _ Suformuota aktyvios pjezoelektrinės kine-
matinės poros koncepcija.

 _ Sukurta belaidžio ryšio savaime energiją 
generuojanti įranga debesų kompiuterijos 
technologijoms.

 _ Sukurti precizinio medžiagų apdirbimo 
įrankių modeliai.

 _ Sukurti žmogaus kraujotakos sistemos ak-
tyvinimo įrenginiai.

4  Parengtos paraiškos

 _ Parengtos 3 paraiškos LR patentų biurui.

 _ Parengtos 3 LMT Mokslo grupių paraiškos.

5  Parengtų tarptautinių mokslo programų 
projektų paraiškų skaičius

 _ Parengta 1 projekto „European Joint Doc-
torate in Engineering of Microelectrome-
chanical systems“ pagal H2020 Marie Sklo-
dowska-Curie veiklą – Inovatyvūs lavinimo 
tinklai (ITN).

2  Mokslo rezultatų pristatymas tarptauti-
niu mastu pripažintose mokslinėse kon-
ferencijose ir parodose

 _ Tarptautinė Japonijos ir Lietuvos moks-
lo darbuotojų konferencija (simpoziumas) 

1  Publikacijos

*publikacijų sąrašas pateikiamas priede (588 psl.)

Kategorija Publikacijų 
Padalinio autorių 

indėlis 

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų:

ISI Web of Science su cituojamumo rodikliu 19 12,184  

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings  3 0,792 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines 
duomenų bazes  

10 3,865 

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose  9 2,917 

Patentų ir autorinių liudijimų skaičius 3 1,489

mokslo pasiekimai

 _ Sukurti žmogaus kraujotakos sistemos 
modeliai.

 _ Sukurti stuburo treniruoklis.

 _ Sukurtas laiptais vežantis robotas.

 _ Sukurtas metodas žmogaus kaulų fra-
gmentų sujungimo būdų biomechaninėms 
savybėms ištirti.

įvyko 2014 m. birželio 11–13 d. Japonijoje, 
pranešėjas – prof. V. Ostaševičius.

 _ R. Daukševičiaus plenarinis pranešimas 
tarptautinėje konferencijoje „Mechanika – 
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2014“ (2014 m. balandžio 24 d., Kaunas). 
Pranešimo tema „Improving power out-
put and operational bandwidth of vibration 
energy harvester at low-frequency excita-
tion conditions“.

3  Padalinio rengti moksliniai seminarai ir 
konferencijos

 _ „Transporto priemonės 2014“, „Mechanika 
2014“.

4  Mokslinės veiklos rezultatų sklaida vi-
suomenei

 _ Paskaitos asociacijos „Šviesuva“ organi-

zuojamuose renginiuose visuomenei.

 _ Žurnale „Mokslas ir technika“ išspausdinti 
2 straipsniai.

 _ Skaityti pranešimai renginyje „Tyrėjų nak-
tis“ 2014.

 _ Skaityta paskaita Lietuvos jaunųjų fizikų 
olimpiados 2014 m. dalyviams.

 _ Mokslo festivalis „Erdvėlaivis „Žemė“ 2014.

 _ Reportažas interneto portale „Delfi“: http://
www.delfi.lt/mokslas/mokslas/ktu-mo-
derni-3d-judesiu-matavimo-ir-analizes- 
sistema.d?id=64661499

1  Tyrėjai, 2014 m. kėlę kvalifikaciją tarp-
tautinėse įmonėse ir institucijose

 _ 2014 m. sausio mėn. dr. R. Daukševičius 
tęsė mokslinę stažuotę Lozanos fede-
raliniame technologijų institute (EPFL). 
Stažuotė vykdyta laimėjus Šveicarijos sti-
pendijų fondo programos Sciex-NMSch 
konkursą.

 _ Aktyviai bendradarbiaujama su Politecnico 
di Milano mokslininkais (prof. Alberto Ro-
vetta), Italijos kosmoso firma „SITAEL“, LR 
firmomis „Precizika metrology“, „Altechna“ 
ir kt.

1  Nurodomos įmonės, su kuriomis buvo 
bendradarbiaujama vykdant projektus, 
rengiant paraiškas 2014 m.

 _ „Precizika Metrology“ (Vilnius); „Altechna“ 
(Vilnius)

 _ „BCT“ (Kaunas); „Inočekiai“ 

2  Strateginės partnerystės su kitomis 
aukšto tarptautinio lygio mokslo infras-
truktūromis

tyrėjai

 _ 2014 m. S. Navickaitė stažavosi 3 mėn. Mi-
lano politechnikos institute (Politecnico di 
Milano).

2  Tyrėjai, atstovaujantys KTU, mokslo ir 
inovacijų politiką kuriančiose bei įgyven-
dinančiose institucijose

 _ Prof. R. P. Bansevičius yra BP7 ekspertas.

 _ 2014 m. Mechatronikos institutas (MTI ME-
CHATRONIKA) įtrauktas į Lietuvos moks-
linių tyrimų infrastruktūrų kelrodį. MTI 
MECHATRONIKA kartu su LINPRA daly-
vauja Europos „Ateities fabrikų“ asociacijos 
EFFRA veikloje, todėl galėtų integruotis į 
bendraeuropinę sistemą, vienijančią ap-
dirbimo įrangos kūrimo ir testavimo srity-
je dirbančias MTI. Bendradarbiaudama su 
keliais Fraunhofer tinklo institutais Vokieti-
joje, CEA-Leti institutu Prancūzijoje ir TNI-
UCC institutu Airijoje, MTI MECHATRONIKA 
turi galimybes ateityje įsitraukti į tarptauti-
nę MTI, suteikiančią prieigą prie precizinės 
mikro- / nanosistemų matavimo įrangos.

bendradarbiavimas
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1  2014 m. apgintos disertacijos 

 _ I. Milašauskaitė. „Energiją generuojančių mikrosistemų dinamikos tyri-
mai“. Vadovas – prof. V. Ostaševičius.

 _ V. Grigaliūnas. Nanometrinės skiriamosios gebos dviejų darbo režimų 
slenkamojo judesio įtaisų kūrimas ir tyrimas. Vadovas – prof. R. P. Ban-
sevičius.

 _ P. Borodičas. Išplėsto matavimo intervalo ultragarsinio debito matuoklio 
sukūrimas ir tyrimas. Vadovas – R. P. Bansevičius.

 _ M. Gudauskis. Grafinės informacijos perdavimo akliesiems ir silpnare-
giams taktiliniu būdu įrenginių kūrimas ir tyrimas. Vadovas – R. P. Ban-
sevičius.

2  Užsienio mokslininkai, dalyvaujantys doktorantūros studijų procese

 _ Prof. Andrė Preumont (Fraunhoferio institutas, Vokietija)

3  Doktorantai, dirbę projektuose 2014 m.

 _ V. Bakanauskas, projektas „PiezoDeflect“, vadovas – R. P. Bansevičius.

 _ D. Eidukynas, projektas „In-Smart“, mokslinis vadovas – V. Ostaševičius.

 _ I. Grybas, projektas „In-Smart“, mokslinis vadovas – V. Ostaševičius.

 _ M. Venslauskas, projektas „In-Smart“, mokslinis vadovas – V. Ostaševičius.

1  Unikali 2014 m. įsigyta tyrimų įranga

 _ Plačios paskirties termovizinė kamera FLIR T450sc.

2  Iš išorės 2014 m. gauta parama mokslinių tyrimų infrastruktūros plėtrai

 _ Įranga pirkta vykdant projektus „Go-Smart“, „In-Smart“, „PiezoMAT“

3  Siūlomos mokslinės paslaugos (https://apcis.ktu.edu)
Mokslinės paslaugos:

 _ Pjezoelektrinių elektros mikrogeneratorių kūrimas ir tyrimas.

 _ „Sumanių“ medžiagų pagrindu veikiančių makro- / mikro- / nanokeitiklių 
modeliavimas, analizė ir testavimas.

 _ Daugiadisciplininių mechatronikos uždavinių sprendimas baigtinių ele-
mentu metodu.

 _ Daugelio laisvumo laipsnių pjezoelektriniai varikliai ir lazerio skeneriai / 
deflektoriai.

2014 m. studijavusių
doktorantų skaičius

9

1

4

4

2014 m. įstojusių
doktorantų skaičius

2014 m.  baigusių 
studijas doktorantų 
skaičius

2014 m. gynusių 
disertacijas  
doktorantų skaičius

doktorantūros studijos

mokslo infrastruktūra



K. Baršausko g. 59, LT-51423 Kaunas

Direktorius  – prof. habil. dr. S. Tamulevičius

Tel. 8 (37) 313 432

Tel./faks. 8 (37) 314 423

El. p. mmi@ktu.lt

medziagos.ktu.edu

Mikrolitografijos mokslo 
laboratorija

Vakuuminių ir plazminių procesų 
mokslo laboratorija

Paviršių ir plonasluoksnių darinių 
mokslo laboratorija

Technologijų plėtros mokslo 
laboratorija

instituto struktūra
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Instituto mokslinės veiklos kryptys siejasi su šio-
mis KTU mokslinės veiklos kryptimis:

 _ Diagnostinės ir matavimo technologijos;

 _ Naujos medžiagos aukštosioms technologi-
joms;

 _ Technologijos darniam vystymuisi ir energetika.

Buvo parinkti holografinės litografijos technologi-
niai procesai tvarkioms dvimatėms ir trimatėms 
keleto šimtų nanometrų periodo struktūroms 
formuoti, naudojant holografinę litografiją buvo 
suformuoti difrakciniai lustai, atliktas įvairių bio-
loginių terpių sąveikos su antimikrobinėmis me-
džiagomis tyrimas matuojant lūžio rodiklio kine-
tiką baltos poliarizuotos šviesos atspindžio nuo 
difrakcinių gardelių matavimo stende.

Stiklo paviršius buvo modifikuotas plazmoche-
miškai nusodinant superhidrofobinės medžiagos 
nanosluoksnį. Kaip pirmtakas buvo naudojamas 
heksametildisiloksano (HMDS) monomeras, jį iš 
dalies fragmentuojant iš garų fazės lankinio iš-
lydžio generuojama plazma. Proceso rezultatas 
–  monomero fragmentai adsorbavosi ant stiklo 
paviršiaus, sudarydami ploną plėvelę, ir paviršiui 
buvo suteiktos superhidrofobinės savybės, kai vil-

27,25 

23,91

51,16

41,31

Užsakomieji MTEP 
darbai (%)

0,52

Tarptautinės mokslo 
programos  (%)

7,02

Universiteto mokslo 
fondas  (%)

Lietuvos 
mokslo taryba

Kitos valstybinės 
institucijos

Nacionaliniai projektai  (%)

Nacional iniai projektai 
(51,16%), iš jų:

mokslinių tyrimų 
finansavimas

mokslinių tyrimų tematika

Holografinės litografijos technologi-
jų, naudojamų vienmačių ir dvimačių 
submikrometrinių matmenų  
struktūroms formuoti, tobulinimas
Tyrėjai: T. Tamulevičius, S. Tamulevičius,  
M. Andrulevičius.

Superhidrofobinių dangų kūrimas ir 
tyrimas
Tyrėjai: A. Lazauskas, V. Grigaliūnas,  
D. Jucius, A. Guobienė, I. Prosyčevas,  
P. Narmontas.
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gymo kampas ne mažesnis kaip 170o. Funk-
cinio paviršiaus topografija buvo analizuoja-
ma skenuojamuoju elektroniniu ir atominių 
jėgų mikroskopais. Plazmocheminis pavir-
šiaus apdorojimas yra efektyvus, ekologiš-
kas, mažų energijos sąnaudų  reikalaujantis 
metodas, lengvai pritaikomas stiklo, metalų, 
tekstilės, plastikų pramonėje. Plazmochemi-

Naujausi mokslininkų tyrimai rodo, kad 
grafeno pagrindu pagaminti superkondensa-
toriai turi puikias technines ir eksplotacines 
savybes ir laikomi ateities energijos saugoji-
mo pagrindu. Deja, grafeno gamybos kaštai 
yra labai dideli, nes iki šiol naudojami tokie 
gavybos metodai kaip mechaninė eksfoliaci-
ja, epitaksinis augimas ir cheminis nusodini-
mas iš garų fazėsyra arba netinkami didelio 
masto grafeno gavybai, arba reikalauja su-
dėtingų technologinių procesų, kas taip pat 
riboja grafeno integravimą į šiandieninę su-

Moksliniai tyrimai šioje tematikoje buvo vykdomi LMT projektų „NIRSOLIS“ ir „PJEZODEIMA“ 
metu.

Buvo susintetinti biologiškai suderinami elastomerai, suformuotos plonosios plėvelės, atliktas 
plonųjų plėvelių struktūrinis tyrimas rentgeno spindulių difraktometru.

nis paviršiaus modifikavimas gali būti atlie-
kamas tiek vakuume, tiek atmosferiniame 
slėgyje. Metodas yra universalus – priklauso-
mai nuo plazmos technologijos galima gauti 
įvairias paviršiaus savybes, nekeičiant apdo-
rojamos medžiagos spalvos ir mechaninių 
savybių.

perkondensatorių rinką. 2014 m. Medžiagų 
mokslo institute daugiasluoksnėms grafeno 
plėvelėms formuoti buvo panaudotas grafeno 
oksidas. Plėvelės  buvo suformuotos taikant 
Langmuiro ir Blodgett nusodinimo ir grafeno 
oksido redukavimo technologijas. Buvo at-
likta įvairiais terminiais metodais redukuoto 
grafeno oksido savybių ir charakteristikų (pa-
viršiaus morfologijos ir struktūros) sisteminė 
studija. Tyrimai buvo atliekami  bendradar-
biaujant su JAV Lehigh universiteto moksli-
ninkais.

Daugiasluoksnių grafeno plėvelių formavimas ir tyrimas
Tyrėjai: A. Lazauskas, V. Grigaliūnas, A. Guobienė, I. Prosyčevas, P. Narmontas,  
S. Tamulevičius.

Deimanto tipo nanokompozitinių dangų auginimas, jų sudėties, struktūros ir 
savybių tyrimas
Tyrėjai: Š. Meškinis, R. Gudaitis, K. Šlapikas, V. Kopustinskas, A. Tamulevičienė,  
A. Vasiliauskas, A. Čiegis.

Biologiškai suderinamų elastomerų sintezė ir tyrimai
Tyrėjai: I. Prosyčevas.
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Buvo optimizuotas taškinių ir vaivorykštinių 
hologramų formavimo procesas, įsisavinta 
nauja elektroninės nanolitografijos ir optinės 
kontaktinės litografijos technika, pagamintos 
naujos mikro- ir nanostruktūros ir sukurta 

Buvo formuojamos ir tiriamos nanokompo-
zitinės Al/SiO2 dangos su monodispersinė-
mis silicio dioksido nanosferomis. Tyrimai 
atominių jėgų mikroskopu parodė, kad buvo 
sėkmingai suformuota nanokompozitinė  

Buvo sukurtas BJR tinklas, vienijantis šiame 
regione esančias organizacijas, turinčias jau 
veikiančius ar planuojamus artimiausiu metu 
atidaryti švariuosius kambarius. Numatoma, 
kad šis tinklas teiks paslaugas mažoms ir vi-
dutinėms verslo įmonėms, kurių sėkmingai 
veiklai užtikrinti reikalingos ypatingos tech-
nologinės sąlygos, analitinė ir technologinė 

Moksliniai tyrimai šioje tematikoje buvo vykdomi LMT projekto „MIKROKOKE-2“ metu.

kombinuotoji technologija žymenims, nau-
dojamiems dokumentų apsaugai, užtikrinant 
padidintą apsaugos nuo klastojimo ir padirbi-
nėjimo lygį (pateikta patentinė paraiška). 

Al/SiO2 danga su periodiniais nanometriniais 
iškilimais (12–15 nm), kuri keičia paviršiaus 
hidrofobines ir šiluminės spinduliuotės su-
gerties savybes.

aparatūra. Buvo sukurtos projekto partnerių 
kompetencijų, įrangos, siūlomų technologi-
nių ir analitinių paslaugų, sukurtų produktų 
duomenų bazės, padidinsiančios BJR mikro- 
ir nanotechnologijų srityje dirbančių aukštos 
kompetencijos centrų matomumą ir moksli-
nės informacijos sklaidą.

Mikro- ir nanotechnologijos dokumentų apsaugai
Tyrėjai: M. Andrulevičius, V. Grigaliūnas, D. Jucius, A. Gudonytė.

Vibroizoliacinės dangos mikrosistemoms
Tyrėjai: A. Lazauskas, V. Grigaliūnas, A. Guobienė, E. Fataraitė.

Tarptautinio švariųjų kambarių ir mokslinių tyrimų įrenginių tinklo  
nanotechnologijoms kūrimas, Baltijos regiono mažų įmonių prieigos prie 
inovacijų išteklių ir paslaugų užtikrinimas
Tyrėjai: S. Tamulevičius, E. Fataraitė, D. Jucius, V. Grigaliūnas, Š. Meškinis,  
M. Andrulevičius, B. Abakevičienė, A. Tamulevičienė, T. Tamulevičius.

Mikrokuro elementai
Tyrėjai:  S. Tamulevičius, B. Abakevičienė, V. Grigaliūnas, A. Gudonytė.
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mtep projektai

1  Tarptautiniai

 _ 2007–2013 m. Baltijos jūros regiono (BJR) 
programos projektas „Tarptautinis švarių-
jų kambarių ir mokslinių tyrimų įrenginių 
tinklas nanotechnologijoms, užtikrinan-
tis Baltijos regiono mažų įmonių prieigą 
prie inovacijų išteklių ir paslaugų (Tech-
net_nano)“ (vykdytas kartu su 11 partnerių 
iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Šve-
dijos, Danijos ir Vokietijos 2011–2014 m., 
vadovas prof. S. Tamulevičius).

 Buvo sukurtas BJR tinklas, vienijantis 
šiame regione esančias organizacijas, tu-
rinčias jau veikiančius ar planuojamus ar-
timiausiu metu atidaryti švariuosius kam-
barius. Numatoma, kad šis tinklas teiks 
paslaugas mažoms ir vidutinėms verslo 
įmonėms, kurių sėkmingai veiklai užtikrinti 
reikalingos ypatingos technologinės są-
lygos, analitinė ir technologinė aparatūra. 
Dauguma švariųjų kambarių yra speciali-
zuoti ir pritaikyti tam tikroms technologi-
joms, todėl tarptautinio tinklo sukūrimas 
sudaro sąlygas didinti atskiruose kamba-
riuose esančios įrangos, teikiamų tech-
nologinių ir analitinių paslaugų mikro- ir 
nanotechnologijų srityje prieinamumą BJR 
šalių mažoms ir vidutinėms įmonėms, ska-
tina bendradarbiavimą ir didina inovatyvių 
idėjų sklaidą mikro- ir nanotechnologijų 
srityje BJR gamybos ir tyrimų įstaigose. 
Buvo sukurtos projekto partnerių kompe-
tencijų, įrangos, siūlomų technologinių ir 
analitinių paslaugų, sukurtų produktų duo-
menų bazės, padidinsiančios BJR mikro- ir 
nanotechnologijų srityje dirbančių aukštos 
kompetencijos centrų matomumą ir moks-
linės informacijos sklaidą. 

 _ Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono 
strategijos įgyvendinimo priemonės „Pi-
nigai naujai pradžiai“ (angl. „Seed Money 
Facilities“) projektas „Galios elektronika 

žaliajai energetikai“ (vykdytas kartu su 
partneriais iš Danijos, Vokietijos, Švedijos, 
Latvijos ir Estijos 2014–2015 m., vadovas 
prof. S. Tamulevičius).
Buvo išanalizuotos projekto partnerių regi-
onų stiprybės ir galimybės alternatyviosios 
energetikos srityje, įvertintos kliūtys ir ga-
limybės panaudoti šiuolaikinę galios elek-
troniką vėjo ir saulės energetikoje, identifi-
kuotos projekto „Galios elektronika žaliajai 
energetikai“ tikslams realizuoti reikalingos 
tikslinės grupės ir finansavimo šaltiniai.

 _ COST MP1205 projektas „Pažanga optos-
kysčiuose: optinės kontrolės ir fotonikos 
integracija su mikroskysčiais“ (vykdomas 
kartu su Austrijos, Belgijos, Čekijos, Danijos, 
Suomijos, Prancūzijos, Vokietijos, Graikijos, 
Vengrijos, Islandijos, Airijos, Izraelio, Italijos, 
Lietuvos, Lenkijos, Portugalijos, Serbijos, 
Slovėnijos, Ispanijos, Turkijos ir Jungtinės 
Karalystės mokslo institucijomis 2012–2016 
m., vadovas prof. S. Tamulevičius).
Šios COST veiklos tikslas yra skatinti ak-
tyvų bendradarbiavimą tarp laboratorijų, 
dirbančių mikro- ir optoskystinių prietaisų, 
nanomokslo, fotonikos, biomedžiagų sri-
tyje, suvienyti jų pastangas kuriant vien-
lustes mikroanalizės sistemas. Tikimasi, 
jog šis projektas pagilins fundamentalias 
mikro- ir nanosistemų fizikos ir biologijos 
žinias, paskatins naujos kartos portatyvinių 
ir nebrangių, bet kartu pakankamai tikslių 
ir patikimų mikroanalizės sistemų kūrimą.

 _ LMT finansuojamas projektas „Nano-
kompozitinių plonasluoksnių difrakcinių 
gardelių jutiklių modeliavimas ir sukū-
rimas“, vykdomas pagal Lietuvos Respu-
blikos švietimo ir mokslo ministerijos ir 
Ukrainos valstybinės mokslo, inovacijų ir 
informatizacijos agentūros bendradarbiavi-
mo mokslinių tyrimų ir technologijų srityje 
2011–2015 metų programą (2014–2015, 
vadovas prof. S. Tamulevičius).
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Nuolatinės srovės reaktyviojo magnetro-
ninio dulkinimo būdu buvo suformuotos 
deimanto tipo anglies nanokompozitų dan-
gos su įterptais sidabro nanoklasteriais. 
Deimanto tipo anglies matricoje įterpti si-
dabro nanoklasteriai susidarydavo Ag ato-
minei koncentracijai viršijus 3–4 atominius 
procentus, o sidabro nanoklasterio skers-
muo buvo keletas nanometrų. Ag atominei 
koncentracijai pasiekus ~20 at.%, sidabro 
nanoklasterių skersmuo buvo ~20 nm. 
Deimanto tipo anglies nanokompozituose 
su įterptais sidabro nanoklasteriais buvo 
stebimas paviršiaus plazmonų rezonanso 
reiškinys. Parodyta, kad eksperimentiniai 
nanokompozitinių plėvelių optinės suger-
ties spektrai bei spektroskopinio elipso-
metro matuojami parametrai   gali būti 
aprašomi Maksvelo ir Garneto modeliu. 
Modelis gerai tinka įvairaus sidabro nano-
dalelių  deimanto tipo anglies matricoje 
spindulio ir eliptiškumo  optiniam atsakui 
aprašyti. Modeliavimo  rezultatai parodė, 
kad sugerties spektrų smailių išplatėjimą 
lemia sferinės simetrijos nanodalelių  są-
veika bei dalelių forma. Įvyko planuoti vizi-
tai į Ukrainą ir partnerių vizitai į Lietuvą.

2  Nacionaliniai

 _ Projektas „Naujų puslaidininkinių me-
džiagų ir nanostruktūrų kūrimas ir taiky-
mai pažangioms technologijoms“, įgyven-
dinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų 
išteklių plėtros veiksmų programos 3 pri-
oriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ prie-
monę „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių 
kompleksinių programų tematikas“. Finan-
savimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-
3.1-ŠMM-08-K-01-013 (vykdomas kartu 
su KTU Matematikos ir gamtos mokslų 
fakultetu, Cheminės technologijos fakulte-
to Organinės technologijos katedra 2012–
2015 m., vadovė doc. dr. E. Fataraitė).
Projekto tikslas – kelti tyrėjų kvalifikaciją 
ir kompetencijas kuriant unikalių optinių ir 

elektrinių savybių medžiagas ir struktūras, 
tinkamas naudoti puslaidininkių technolo-
gijose ir optiniuose bei matavimo prietai-
suose, tobulinant ir kuriant naujus optinius 
tyrimų metodus. 

 _ LMT Nacionalinės mokslo programos 
„Ateities energetika“ projektas „Membra-
ninių struktūrų technologijos kietųjų 
elektrolitų kuro mikroelementams“ (MI-
KROKOKE-2) (2012–2014, vadovas prof.                               
S. Tamulevičius).
Projekto tikslas – sukurti kietojo oksido 
kuro mikroelementų (µ-KOKE) daugia-
sluoksnių membraninių struktūrų tech-
nologinį procesą.  Projekto vykdymo lai-
kotarpiu buvo suprojektuoti ir pagaminti 
fotošablonai, sukurtas ir išbandytas µ-KO-
KE gamybos technologinis maršrutas, taip 
pat modeliuojami aktualių membraninių 
struktūrų įtempiai. Technologinis procesas 
apėmė dvipusę fotolitografiją, magnetroni-
nį µ-KOKE platinos elektrodų garinimo pro-
cesą, terminį YSZ elektrolito nusodinimą 
elektronų pluošteliu, gilųjį reaktyvųjį silicio 
joninį ėsdinimo procesą ir membraninės 
struktūros atskyrimą. Parinkti tokie µ-KO-
KE gamybos parametrai ir papildomas ter-
minis apdorojimas, kad struktūra atitiktų 
bendrus mechaninio ir terminio stabilumo, 
reikiamų struktūrinių ir elektrinių savybių 
reikalavimus. Zolių-gelių sintezės meto-
du buvo susintetintos naujos struktūros, 
panaudotos kietojo oksido kuro mikroe-
lementams efektyviai formuoti. Buvo su-
konstruota ir testuota nauja impedanso 
matavimo linija, veikianti 1 Hz–3 GHz daž-
nių ruože, pritaikyta µ-KOKE naudojamoms 
membranoms matuoti. Buvo sukonstruoti 
tiesioginio lazerinio užrašymo ir interferuo-
jančių pluoštų abliacijos stendai; tiriamas 
spinduliuotės poveikis YSZ, GDC kerami-
koms, atliekami anodinių Ni, Pt bei YSZ-
NiO-Ni sluoksnių gręžimo ir struktūrizavi-
mo lazerio spinduliuote tyrimai.
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pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių 
plėtros veiksmų programos priemonę 
„Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų 
skatinimas“. Finansavimo ir administravi-
mo sutartis Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-029 
(vykdomas kartu su Lietuvos sveikatos 
mokslų universitetu ir Valstybiniu moksli-
nių tyrimų institutu „Inovatyvios medicinos 
centras“ 2013–2015 m., vadovas prof. S. Ta-
mulevičius).
Projekto metu buvo atliekami tyrimai ku-
riant mechaniškai tvirtą mikrokarkasą ir 
pritaikant jo geometrinę sandarą mezenchi-
minių kamieninių ląstelių migracijai širdies 
audinyje sulaikyti. Įvairioms medžiagoms 
buvo ištobulintos lazerinės abliacijos tech-
nologijos, užtikrinančios narvo sandaros ir 
jo akučių geometrijos optimizavimą, kartu 
užtikrinant reikiamą narvo mechaninį tvir-
tumą, ateityje reikalingą darbui judančiame 
širdies raumenyje atlikti. Iš nano- ir mikro-
gijų buvo sudarytos neaustinės medžiagos 
su kontroliuojamo dydžio poromis, kurios 
gali būti naudojamos ląstelių karkasams, 
skirtiems audinių inžinerijai, formuoti. Nu-
statyta, kad lazeriu suformuotų porų ko-
kybė priklauso nuo lazerine spinduliuote 
veikiamos medžiagos sandaros (nano- ir 
mikrogijų skersmens, sluoksnio storio) ir 
femtosekundinio lazerio darbinių parame-
trų. Parodyta, kad, keičiant impulsų skaičių 
bei atstumą tarp femtosekundinio lazerio 
spinduliuotės poveikio taškų, elektrinio 
verpimo būdu suformuotuose sluoksniuo-
se galima sudaryti 22 µm–36 µm skers-
mens mikroporas. Gautas porų dydis yra 
mažesnis nei lazerio pluošto dėmė fokuso 
taške. Šis reiškinys aiškinamas plazmos 
susidarymu dėl intensyvios lazerinės spin-
duliuotės ir poveikiu aplinkinėms sritims.

 _ LMT finansuojamas Visuotinės dotacijos 
priemonės projektas Nr. VP1-3.1-ŠMM-
07-K-03-057 „Plazmoniniai nanodariniai 
saulės elementų spektriniams nuosto-
liams mažinti“ (NIRSOLIS) (2013–2015, 
vadovas dr. Š. Meškinis).

 _ Projektas „Paviršiaus reljefo ir mole-
kulinių jėgų įtakos nanodalelių savior-
ganizacijos procesams fundamentiniai 
moksliniai tyrimai ir šioje srityje dirban-
čių mokslininkų ir kitų tyrėjų tarptautinio 
konkurencingumo ugdymas“ (PARMO), 
įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmo-
giškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 
priemonę „Aukšto tarptautinio lygio moks-
linių tyrimų skatinimas“. Finansavimo ir 
administravimo sutartis Nr. VP1-3.1-ŠMM-
10-V-02-028 (2013–2015, vadovas prof. S. 
Tamulevičius).
Buvo ugdoma tyrėjų kompetencija vykdant 
paviršiaus reljefo ir molekulinių jėgų įtakos 
nanodalelių saviorganizacijos procesams 
tyrimus. Buvo ištirtos amorfinės hidro-
genizuotos anglies plėvelių, naudojamų 
kapiliarinio nusodinimo kaukių gamybai, 
savybės. Tam tiesioginio joninio nusodi-
nimo sistemoje  buvo naudojami įvairūs 
pirmtakai (heksametildisiloksanas (HMD-
SO) ir heksametildisilazanas (HMDSN)), o 
plėvelės nusodintos naudojant įvairią jonų 
energiją. Buvo parodyta jonų švitinimo ir 
jonų energijos svarba Si–Hx ir C–Hx che-
minių ryšių formavimui. Daugelio bangų 
ilgių Ramano sklaidos matavimai parodė, 
kad didinant jonų energiją nuo 300 eV iki 
800 eV plėvelėse didėja sp3/sp2 ryšių kon-
centracijų santykis. Buvo sukurta visiškai  
automatizuota holografinės litografijos sis-
tema, kurioje naudojama Loido veidrodžių 
sistema ir UV nuolatinės veikos lazeris. 
Sistema leido sukurti fotoreziste ant kris-
talinio silicio dvimates ir vienmates perio-
dines struktūras, kurių periodas 288 nm, o 
plotas 50x50 mm2.  Parodyta, kad sistema 
yra naši ir tinkama kapiliarinio nusodinimo 
kaukių gamybai. 

 _ Projektas „Biologinio kardiostimulia-
toriaus kūrimas, pasitelkiant užsienio 
mokslo ir studijų institucijas bei tobuli-
nant tyrėjų ir kitų darbuotojų kompeten-
cijas“ (BIOKARDIOSTIM), įgyvendinamas 
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Buvo nustatyta plazmoninės smailės padė-
tis DTAD:Ag ir DTAD:Cu plėvelių sugerties 
spektruose. Pastebėta koreliacija tarp Ag 
nanokristalitų DTAD:Ag plėvelėje struktū-
ros, tirtos XRD būdu, ir plazmoninės smai-
lės padėties. Lyginant HIPIMS ir DC reak-
tyviojo magnetroninio dulkinimo būdais 
užaugintas DTAD:Cu plėveles nustatyta, 
kad HIPIMS pranašumai yra galimybė eli-
minuoti taikinio apaugimą, mažesnis de-
guonies kiekis plėvelėse ir mažesnių Cu 
nanoklasterių formavimasis. Naudojant 
auginti mažesnes impulsines sroves arba 
DC dulkinimą, auga nanokompozitinės plė-
velės su didesniais klasteriais. Manoma, 
kad dėl elektronų ir fononų sąveikos vyks-
tanti „karštųjų“ elektronų relaksacija Ag 
nanodaleles įkaitina santykinai labiau nei 
Cu, todėl energijos perdavimas iš Cu į DTA 
matricą yra menkiau matomas. Šiame dar-
be buvo  tiriamos ir reaktyviojo HIPIMS ir 
DC magnetroninio dulkinimo būdu užaugin-
tos TiN plėvelės. Derinant modeliavimą bei 
eksperimentinių tyrimų rezultatus nustaty-
ta, kad renormalizuota Maksvelo ir Garneto 
teorija tinkamai aprašo įvairaus skersmens 
ir įvairiai deformuotų sidabro nanodalelių, 
įterptų į DTAD matricą, sugerties spektrus 
ir kad efektyviosios nanokompozito savy-
bės gali būti naudojamos jo optiniam atsa-
kui prognozuoti. 

 _ LMT finansuojamas mokslininkų grupės 
projektas „Ekstraordinariosios pjezovar-
žos deimanto tipo anglies nanokompozi-
tai bei mikro(nano)dariniai“ (PJEZODEI-
MA) (2013–2015, vadovas dr. R. Gudaitis).
Nustatyta, kad sp3/sp2 ryšių santykis DTA-
D:Ag plėvelėje mažėjo didėjant Ag atominei 
koncentracijai. DTAD:Ag plėvelių, kurio-
se yra santykinai nedideli kiekiai sidabro, 
atveju vyravo kristalinė sidabro oksido 
fazė. Didėjant Ag atominei koncentracijai 
buvo matyti įvairios orientacijos sidabro 
kristalitų formavimasis. DTAD:Ag plėvelių 
pjezovaržinio keitimo faktoriaus priklau-

somybė nuo pagrindo priešįtampio buvo 
rezonansinė. Didžiausias keitimo faktorius 
buvo matyti DTAD:Ag plėvelių, užaugintų 
naudojant 50–100 V neigiamą priešįtampį, 
atveju. DTAD:Cu plėvelių Ramano sklaidos 
spektrai visais atvejais buvo tipiški deiman-
to tipo angliai. Ištyrus skirtingais auginimo 
būdais (reaktyvusis HIPIMS ir reaktyvusis 
DC magnetroninis dulkinimas) užaugintų 
DTAD:Cu plėvelių pjezovaržinį keitimo fak-
torių, nepastebėta aiškios šio parametro 
priklausomybės nuo naudoto auginimo 
būdo ir Cu atominės koncentracijos. Paste-
bėta tendencija, kad DTAD:Cu bandinių pje-
zovaržinio keitimo faktoriaus vertės mažė-
ja mažėjant sp3/sp2 anglies ryšių santykiui 
deimanto tipo anglies matricoje. Ištyrus 
hidrogenizuotas DTAD:Ni dangas, kuriose 
nikelio kiekis buvo nuo 20 iki 90 at.%, ne-
pastebėta jokios aiškios pjezovaržinio kei-
timo faktoriaus priklausomybės nei nuo 
dangų cheminės sudėties, nei nuo struktū-
ros. Beveik visais atvejais DTAD:Ni plėvelių 
keitimo faktorius neviršijo metalams tipiš-
kų verčių. Ištyrus metalo ir DTAD sąlyčio 
bei pagrindo įtaką darinių pjezovaržinėms 
savybėms nustatyta, kad, elektrodams for-
muoti naudojant Ti ir Ni, DTAD gali savaime 
atkilti nuo pagrindo. Vienintelis metalas, 
kurį naudojant elektrodams formuoti neki-
lo jokių savaiminio atkilimo arba sukibimo 
su pagrindu problemų, buvo aliuminis. Nu-
statyta, kad naudojant nusprogdinimo lito-
grafiją galima suformuoti 10 mikrometrų 
periodo DTAD:Ag gardelę. O garinimas pro 
kaukę nėra tinkamas būdas itin mažo ats-
tumo tarp elektrodų bandiniams formuoti.

 _ LMT finansuojamas mokslininkų grupės 
projektas „Tvarkios tūrinės struktūros 
optiniams jutikliams” (3Dsens) (2013–
2015, vadovas doc. dr. M. Andrulevičius).
Vykdant projektą 2014 m. buvo sukurta 
nauja tvarkių dvimačių ir trimačių submi-
krometrinių ir nanometrinių darinių forma-
vimo holografinės litografijos technologija. 
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Ja suformuotos tvarkios struktūros yra tai-
komos optiniams lūžio rodiklio jutikliams, 
kurie yra naudojami cheminių ir biologinių 
procesų skystose terpėse kinetikai tirti. 
Naudojant pakartotinį fotorezisto eks-
ponavimą dviem interferuojančiais buvo 
suformuotos tvarkios sudėtingo rašto 2D 
periodiškumo  struktūros. Naudojant nau-
jai surinktą UV holografinės litografijos 
Loido veidrodžio sistemą buvo suformuo-
tos  nanometrinių matmenų 2D struktūros, 
o naudojant daugelio spindulių interferen-
cinę litografiją buvo suformuotos ir 3D pe-
riodiškumo struktūros. Buvo parodyta, kad 
naudojant holografinę litografiją ir parinkus 
fotojautrias medžiagas bei ekspozicijos do-
zes jose galima suformuoti tvarkias 2D ir 
3D submikrometrinių matmenų struktūras.

 _ Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros 
remiamas MTEP projektas „Optiškai kin-
tančių elementų gamybos technologijos 
komercinimas“ (UAB „Holtida“) (2014–
2015, vadovas prof. S. Tamulevičius). 
Projektas skirtas šiuo metu KTU Medžiagų 
mokslo institute vykdomiems tyrimams 
aukštųjų technologijų srityje komercin-
ti. Projektu siekiama komercinti naujas ir 
našias mikro- ir nanoreljefo formavimo 
technologijas (optinė holografija, terminis 
spaudimas ir nanoįspaudimo litografija), 
pritaikant jas optinių apsaugos priemonių 
gamybai (dokumentų ir prekių apsaugai 
nuo klastojimo bei padirbinėjimo). Projek-
tas vienija intelektinius išteklius, unikalias 
eksperimentines institucijos galimybes. 
Pristatomu produktu ir jo gamybos tech-
nologija siekiama didinti Lietuvos pramo-
nės tarptautinį konkurencingumą aukštųjų 
technologijų srityje, sukuriant prielaidas 
technologinių procesų tobulinimui ir maži-
nant gaminių savikainą. 

 _ KTU MTEPI fondo remtas Kauno technologi-
jos universiteto ir Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto mokslininkų grupės projektas 
„Nanokompozitinių dangų taikymas ino-

vatyvių antimikrobinių dangų ir optinių 
biojutiklių kūrimui“ (NANOBIOSENSOR) 
(2014, vadovas dr. T. Tamulevičius).
Vykdant projektą buvo praplėstas egzis-
tuojančio kompleksinio lūžio rodiklio ki-
netikos matavimo stendo (bio-jutiklio) 
funkcionalumas ir sukurtas naujas valdo-
mos temperatūros biologiškai ir chemiš-
kai inertinės skystinės matavimų celės 
maketas, skirtas antimikrobinių medžiagų 
poveikiui mikroorganizmams tirti in situ. 
Taikant  magnetroninį nusodinimo metodą 
buvo suformuotos deimanto tipo amorfinės 
anglies/Ag (DTA:Ag) nanokompozitinės 
dangos su skirtinga metalo koncentracija. 
Buvo įvertintas DTA:Ag nanokompozitinių 
dangų antimikrobinis efektyvumas. Nau-
dojant abliaciją interferenciniu lauku šiose 
dangose buvo suformuotos periodinės mi-
krostruktūros, tinkamos biojutiklio lustams 
formuoti. Buvo atliktas matavimų stendo 
kalibravimas: modelinių mikrobiologinių 
tirpalų ir jų sąveikos su antimikrobinėmis 
medžiagomis tyrimai mikrobiologijos labo-
ratorijoje ir kartu jų sąveikos analizė atlie-
kant matavimus in-situ.

3  Ūkio subjektų

 _ UAB „Ukmergės spaustuvė“ užsakymu 
vykdomas MTEP projektas „Optinių doku-
mentų apsaugos priemonių ir jų gamy-
bos technologijų kūrimas bei tyrimas“ 
(2013–2014, vadovas dr. P. Narmontas).
Buvo parengtas inovatyvaus produkto pro-
totipo projektas. Naudojant mėlyną, žalią ir 
raudoną lazerinę spinduliuotę buvo atlikta 
difrakcijos efektyvumo įvertinimo analizė, 
taip pat atliktas klijų prigimties ir techno-
loginių parametrų įtakos sanklijų stipriui 
įvertinimas, sukurtas eksperimentinis pa-
vyzdys. 

 _ UAB „Altechna R&D“ užsakymu vykdomas 
MTEP projektas „Ultratrumpų impulsų 
lazerio pluošto daliklių geometrijos ir 
technologinių procesų parinkimas pir-
mosios ir aukštesnių harmonikų spin-
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duliuotės difrakciniam spektrui valdyti“ 
(2014–2015, vadovas dr. T. Tamulevičius). 
Vykdant projektą 2014 m. buvo parink-
ti technologiniai procesai ir pirmosios bei 
aukštesnių harmonikų spinduliuotės ul-
tratrumpų impulsų lazerio pluošto daliklių 
geometrija atitinkamam difrakcinio spektro 
valdymui atlikti. Buvo parinkta mikrolito-
grafinių procesų seka: kaukės formavimas 
lazerinio mikroapdirbimo staklėmis, aliu-
minio ir fotorezisto dangų formavimas ant 
lydyto kvarco pagrindų, UV kontaktinė lito-
grafija, šlapias aliuminio ir plazminis lydyto 
kvarco ėsdinimas. Naudojantis teoriniais 
skaičiavimais buvo parinkti mikroreljefo 
geometriniai parametrai, kurie buvo reali-
zuojami valdant plazminio ėsdinimo greitį 
ir trukmę. Buvo sukurta tokių difrakcinių 
daliklių efektyvumo vertinimo metodika 
naudojant skaterometrinius matavimus.

 _ UAB „Amicus Dentis“ užsakymu vykdomas 
MTEP projektas „Biosuderinamų dantų pro-
tezų gamybos technologijų tobulinimas“ 
(2014–2015, vadovas dr. T. Tamulevičius).
Vykdant projektą 2014 m. buvo ištirti UAB 
„Amicus Dentis“ pagaminti skirtingos be-
metalės cirkonio oksido keramikos protezų 
ir skirtingai mechaniškai apdirbti karkaso 
mėginiai. Atliekant paviršiaus šiurkštumo, 
cheminės sudėties pasiskirstymo ir pavir-
šiaus vaizdinimą raiškiąja mikroskopija, 
buvo ištirtas apdailinės keramikos ryšys su 
karkasu. 

 _ UAB „Vaigora“ užsakymu vykdomas MTEP 
projektas „Polipropileninio gaminio (kė-
dės) medžiagos ir struktūros tyrimas“ 
(2014–2015, vadovė R. Žostautienė).
UAB „Vaigora“, žvelgdama į plastiko šiukš-
les kaip į opią ekologinę problemą dėl 
plastiko didelio atsparumo suirimui, iškė-
lė tikslą atlikti tyrimą, padėsiantį nustatyti 
tikslesnį galimą panaudoti perdirbto poli-
propileno kiekį gamyboje ir prisidėsiantį 
prie ekologijos gerinimo bei efektyvaus 
išteklių panaudojimo. Viena iš aktualiausių 

polipropileno gaminių, tokių kaip sporto ir 
laisvalaikio srityse naudojamų plastikinių 
kėdžių,  problemų yra medžiagos atsparu-
mas smūgiams ir UV spindulių poveikiui. 
Įgyvendindama įvairius sporto ir laisvalai-
kio projektus, UAB „Vaigora“ gamina suo-
liukus, tribūnas, teisėjų stalus, kur naudoja 
kėdes, pagamintas iš polipropileno. Pagrin-
dinės problemos, su kuriomis susiduria 
įmonė, – kėdžių spalvos blukimas esant 
UV spindulių poveikiui ir kėdės konstruk-
cijos lūžiai neatlaikius apkrovų ar gamybai 
naudojant per didelį kiekį perdirbto polipro-
pileno. Todėl projekto įgyvendinimo metu 
buvo išspręsti tokie darbo uždaviniai: atlikti 
kėdės, pagamintos iš polipropileno  Mos-
ten GB 506, tyrimai fizikiniais ir cheminiais 
medžiagų analizės metodais; palygintos 
kėdės, pagamintos iš polipropileno Mosten 
GB 506 ir kito analogo, cheminės ir fizikinės 
savybės; ištirta, kaip kinta produkto savy-
bės didėjant perdirbto polipropileno kiekiui.

 _ UAB „Ekologijos technologijų tyrimo ir die-
gimo institutas“ užsakymu vykdomas MTEP 
projektas „Naujų holograminių apsaugos 
elementų kūrimas ir diegimas sveikatin-
gumo produktų apsaugai nuo klastojimo“ 
(2014–2015, vadovas dr. P. Narmontas). 
Buvo sukurta holografinio vaizdo formavi-
mo mikrodifrakciniais elementais techno-
logija ir optimizuoti technologiniai hologra-
finio vaizdo formavimo procesai, taip pat 
buvo suformuotos ir ištirtos hologramos, 
gautos sujungus dvi skirtingas hologramų 
formavimo technologijas.

 _ UAB „Julsena“ užsakymu vykdomas MTEP 
projektas „Šiluminės energijos keitiklis į 
elektros energiją“ (2014–2015, vadovas dr. 
I. Prosyčevas).
UAB „Julsena“ dėmesį patraukė informa-
cija apie paprastą, elektros energiją gene-
ruojantį iš skleidžiamos šilumos įrenginį.  
Čia buvo teigiama šilumos transformacija į 
elektros energiją be termoelektrinio efekto, 
sukuriamo infraraudonaisiais spinduliais, ir 
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mokslo pasiekimai

*publikacijų sąrašas pateikiamas priede (605 psl.)

Kategorija Publikacijų 
 Padalinio autorių 

indėlis 

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų:

ISI Web of Science su cituojamumo rodikliu 16 9,070 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings  15 8,162 

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose  1 0,500 

2  Padalinio rengti moksliniai seminarai ir 
konferencijos
KTU Medžiagų mokslo instituto darbuotojai 
kartu su atstovais iš kitų padalinių ir insti-
tucijų dalyvavo šių konferencijų organizaci-
nių ir mokslinių komitetų veikloje:

 _ 16-oji tarptautinė mokykla-konferencija 
„Šiuolaikinės medžiagos ir technologijos“, 
2014-08-27–31, Palanga.

 _ 23-ioji tarptautinė Baltijos šalių mokslinė 
konferencija „Materials Engineering 2014“, 
2014-10-23–24, Kaunas.

1  Publikacijos

gaunant pakankamai patrauklias charakte-
ristikas. Tyrimo uždavinys buvo sukurti šio 
prietaiso prototipą ir ištirti jo technines cha-
rakteristikas, siekiant įvertinti galimybę jį 
realizuoti ir patikrinti patente deklaruojamų 
teiginių teisingumą bei licencijos pirkimo 
gamybai organizuoti tikslingumą. 

 _ UAB „Grigo“ užsakymu vykdomas MTEP 
projektas „Medienos ir cheminių medžia-
gų tyrimai fizikiniais ir cheminiais ana-
lizės metodais“ (2014–2015, vadovas doc. 
dr. M. Andrulevičius).
Bendradarbiaujant su UAB „Grigo“ buvo 
atlikti ąžuolo medienos tyrimai, palygintos 
pateiktų bandinių optinės ir struktūrinės 
savybės, optimizuoti ąžuolo medienos dirb-
tinio sendinimo technologinių procesų pa-
rametrai. 

4  Parengtos paraiškos

 _ Lietuvos ir Baltarusijos programos pa-
raiška „Iš garų fazės chemiškai nusodinto 

grafeno nanostruktūrų elektroninės ir plaz-
moninės savybės“. Paraiškos registracijos 
Nr. TAP-LB-14-001. 

 _ LMT mokslininkų grupių paraiška „Nanoli-
tografija ultravioletinei optikai“. Paraiškos 
registracijos Nr. MIP-15062.

 _ „Horizon 2020“ programos paraiška 
„Advanced sensors and sensor grids (SEN-
SAGRID)“. H2020-MSCA-RISE-2014. Pa-
raiškos registracijos Nr. SEP-210166493.

 _ „Horizon 2020“ programos paraiška „Na-
noscale resolution printing of multi-func-
tional plasmonic particles for secure 
documents (Engrafo)“ H2020-NMP-PI-
LOTS-2014. Paraiškos registracijos Nr. 
646177.

 _ „Horizon 2020“ programos paraiška „Hi-
ghly Trained Researchers from Advanced 
Domain - Innovative Functional Nanocom-
posites (HighRoad-IFN)“. H2020-MSCA-
ITN-2014. Paraiškos registracijos Nr. 
642756.
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3  Mokslo rezultatų pristatymas tarptauti-
niu mastu pripažintose mokslinėse kon-
ferencijose ir parodose

 _ Dr. M. Andrulevičius, tarptautinė konferen-
cija „Europ(t)rode 2014“, Atėnai (Graikija), 
2014-04-12–17

 _ T. Juknius, tarptautinė konferencija „Euro-
p(t)rode 2014“, Atėnai (Graikija), 2014-04-
12–17

 _ D. Virganavičius, tarptautinė konferenci-
ja „Europ(t)rode 2014“, Atėnai (Graikija), 
2014-04-12–17

 _ Dr. Š. Meškinis, europinės doktorantūros 
„Pažangių medžiagų fizika ir chemija“ kon-
gresas, Biccoca universitetas, Milanas (Ita-
lija), 2014-05-05–07

 _ Prof. S. Tamulevičius, tarptautinė konferen-
cija „Nanotechnologijos: mokslas ir prakti-
ka“, Vilnius (Lietuva), 2014-05-15–16

 _ Dr. Š. Meškinis, tarptautinė konferencija 
„Nanotechnologijos: mokslas ir praktika“, 
Vilnius (Lietuva), 2014-05-15–16

 _ Dr. Š. Meškinis, tarptautinė konferencija 
„EMRS Spring Meeting 2014“, Lilis (Prancū-
zija), 2014-05-25–30

 _ Prof. S. Tamulevičius, tarptautinė konfe-
rencija „EMRS Spring Meeting 2014“, Lilis 
(Prancūzija), 2014-05-25–30

 _ T. Juknius, tarptautinė konferencija „EMRS 
Spring Meeting 2014“, Lilis (Prancūzija), 
2014-05-25–30

 _ Dr. R. Gudaitis, tarptautinė konferencija 
„EMRS Spring Meeting 2014“, Lilis (Prancū-
zija), 2014-05-25–30

 _ D. Virganavičius, tarptautinė konferencija 
„EMRS Spring Meeting 2014“, Lilis (Prancū-
zija), 2014-05-25–30

 _ Dr. T. Tamulevičius,  tarptautinė konferenci-
ja „EMRS Spring Meeting 2014“, Lilis (Pran-
cūzija), 2014-05-25–30

 _ L. Šimatonis,  tarptautinė konferencija 
„EMRS Spring Meeting 2014“, Lilis (Prancū-
zija), 2014-05-25–30

 _ D. Virganavičius, tarptautinė konferencija 
„CLEO:2014“, San Chozė (JAV), 2014-06-
07–16

 _ Prof. S. Tamulevičius,  tarptautinė kon-
ferencija „CLEO:2014“, San Chozė (JAV), 
2014-06-07–16

 _ Dr. T. Tamulevičius,  tarptautinė konferenci-
ja „CLEO:2014“, San Chozė (JAV), 2014-06-
07–16

 _ L. Šimatonis, tarptautinė konferencija 
„NIMS conference 2014, „A strong future of 
soft materials“, Tsukuba (Japonija), 2014-
06-29–07-07

 _ Prof. S. Tamulevičius,  tarptautinė konfe-
rencija „NIMS conference 2014, „A strong 
future of soft materials“, Tsukuba (Japoni-
ja), 2014-06-29–07-07

 _ D. Peckus,  tarptautinė konferencija „NIMS 
conference 2014, „A strong future of soft 
materials“, Tsukuba (Japonija), 2014-06-
29–07-07

 _ Dr. R. Gudaitis,  tarptautinė konferencija 
„NIMS conference 2014, „A strong future of 
soft materials“, Tsukuba  (Japonija), 2014-
06-29–07-07

 _ Dr. T. Tamulevičius,  tarptautinė konferen-
cija „NIMS conference 2014, „A strong fu-
ture of soft materials“, Tsukuba (Japonija), 
2014-06-29–07-07

 _ Dr. Š. Meškinis,  tarptautinė didelės galios 
impulsinio magnetroninio dulkinimo pa-
grindų ir pramoninių taikymų konferencija 
HIPIMS 2014, Šefildas (Jungtinė Karalystė), 
2014-07-01–03

 _ N. Armakavičius, tarptautinė konferencija 
„The 15th International Symposium on La-
ser Precision Manufacturing“, Vilnius (Lie-
tuva).

 _ A. Jurkevičiūtė, tarptautinė konferencija 
„SPIE Optics+Photonics“, San Diegas (JAV), 
2014-08-15–23

 _ Dr. T. Tamulevičius, tarptautinė konferen-
cija „SPIE Optics+Photonics“, San Diegas 
(JAV), 2014-08-15–23
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 _ Prof. S. Tamulevičius, tarptautinė konferen-
cija „SPIE Optics+Photonics“, San Diegas 
(JAV), 2014-08-15–23

 _ Dr. Š. Meškinis,  tarptautinė konferencija 
„SPIE Optics+Photonics“, San Diegas (JAV), 
2014-08-15–23

 _ Prof. S. Tamulevičius,  16-oji tarptautinė 
konferencija-mokykla „Šiuolaikinės me-
džiagos ir technologijos“, Palanga (Lietuva), 
2014-08-27–31

 _ Dr. T. Tamulevičius,  16-oji tarptautinė kon-
ferencija-mokykla „Šiuolaikinės medžia-
gos ir technologijos“, Palanga (Lietuva), 
2014-08-27–31

 _ N. Armakavičius,  16-oji tarptautinė konfe-
rencija-mokykla „Šiuolaikinės medžiagos 
ir technologijos“, Palanga (Lietuva), 2014-
08-27–31

 _ A. Jurkevičiūtė,  16-oji tarptautinė konfe-
rencija-mokykla „Šiuolaikinės medžiagos 
ir technologijos“, Palanga (Lietuva), 2014-
08-27–31

 _ L. Šimatonis,  16-oji tarptautinė konferen-
cija-mokykla „Šiuolaikinės medžiagos ir 
technologijos“, Palanga (Lietuva), 2014-08-
27–31

 _ A. Lazauskas,  16-oji tarptautinė konferen-
cija-mokykla „Šiuolaikinės medžiagos ir 
technologijos“, Palanga (Lietuva), 2014-08-
27–31

 _ Dr. Š. Meškinis,  tarptautinė konferencija 
„9th International conference on Surfaces, 
Coatings and Nanostructured Materials“, 
Dublinas (Airija), 2014-09-08–12

 _ T. Juknius,  tarptautinė konferencija „9th 
International conference on Surfaces, Coa-
tings and Nanostructured Materials“, Dubli-
nas (Airija), 2014-09-08–12

 _ Dr. Š. Meškinis,  tarptautinė Europos foto-
voltinės saulės energetikos konferencija 
EU PVSEC 2014, Amsterdamas (Nyderlan-
dai), 2014-09-20–26

 _ Prof. S. Tamulevičius,  tarptautinė konfe-
rencija „Materials Science and Engineering 
2014“, Šanchajus (Kinija), 2014-10-20–23

 _ Prof. S. Tamulevičius,  tarptautinė konfe-
rencija „2014 MRS Fall Meeting & Exhibit“, 
Bostonas (JAV), 2014-11-28–12-06

 _ Dr. T. Tamulevičius,  tarptautinė konferenci-
ja „2014 MRS Fall Meeting & Exhibit“, Bos-
tonas (JAV), 2014-11-28–12-06

 _ D. Peckus,  tarptautinė konferencija „2014 
MRS Fall Meeting & Exhibit“, Bostonas 
(JAV), 2014-11-29–12-06

4  Mokslinės veiklos rezultatų sklaida vi-
suomenei
Instituto veiklos pristatymas moksleiviams:

 _ Dr. D. Jucius „Santakos“ slėnyje viešėju-
siems KTU gimnazijos 3 klasės mokiniams 
2014-11-27 pristatė Medžiagų mokslo insti-
tuto atliekamus mokslinius tyrimus ir nau-
dojamą analitinę bei technologinę įrangą.

 _ Dr. M. Andrulevičius 2014-12 skaitė paskai-
tą „KTU, Medžiagų mokslo institutas ir do-
kumentų apsauga“ Jonavos rajono viduri-
nės mokyklos moksleiviams.

Žiniasklaidos atstovų vizitai:

 _ 2014-11-10 vyko žiniasklaidos atstovų eks-
kursija Medžiagų mokslo institute.

 _ 2014-11-21 Mokslo, inovacijų ir technologi-
jų agentūros užsakymu dirbanti filmavimo 
grupė Medžiagų mokslo institute ir kituo-
se „Santakos“ slėnio mokslo institutuose 
kūrė filmą, skirtą užsienio rinkai, siekiant  
pritraukti paslaugų užsakovus ir projektų 
partnerius.

Straipsniai spaudoje:

 _ Sakaliūnienė, J.; Abakevičienė, B.; Grigaliū-
nas, V.; Tamulevičius, S. Kietojo oksido kuro 
mikroelemento link // Mokslas ir techni-
ka / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius: 
Mokslas ir technika. ISSN 0134-3165. 2014, 
Nr. 4, p. 36–37.

 _ 2014-11-10 dienraštyje „Lietuvos rytas“ 
paskelbtas straipsnis „Kauno mokslo oazė 
– žvilgsnis iš vidaus“. Internetinė nuoroda: 
http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktu-
alijos/kauno-mokslo-oaze-zvilgsnis-is-vi-
daus.htm
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1  Nacionaliniai ir tarptautiniai apdovano-
jimai; narystė aukšto tarptautinio lygio 
institucijose ir asociacijose; kiti individu-
alūs pasiekimai
Instituto darbuotojai dalyvauja įvairių 
mokslinių organizacijų veikloje:

 _ Prof. S. Tamulevičius – LMA tikrasis narys, 
Lietuvos medžiagų tyrinėtojų asociacijos 
(LtMRS) prezidentas, 7BP ekspertas, ES 
7BP komiteto „Nanomokslai, nanotech-
nologijos, medžiagos ir naujos gamybos 
technologijos“ Lietuvos atstovas  eksper-
tas, Europos programų  „Eurostars“ ir „Eu-
reka“ ekspertas, Latvijos, Estijos ir Danijos 
mokslo fondų ekspertas, KTU Medžiagoty-
ros mokslo krypties kvalifikacinės komisi-
jos pirmininkas, KTU doktorantūros fizikos 
ir medžiagų inžinerijos krypčių komitetų 
narys.

 _ Dr. V. Grigaliūnas – KTU Medžiagų mokslo 
instituto tarybos pirmininkas, Amerikos na-
nomokslo draugijos narys, LMA ekspertas, 
programos „Sciex“ projekto ekspertas, KTU 
doktorantūros medžiagų inžinerijos kryp-
ties komiteto narys.

 _ Dr. Š. Meškinis – Lietuvos medžiagų tyri-
nėtojų asociacijos narys, Lietuvos stan-
dartizacijos departamento prie Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministerijos komiteto 
LST TK 73 „Nanotechnologijos“ narys, LMA 
ekspertas, Lietuvos mokslo tarybos eks-
pertas, Čekijos mokslo fondo (GA CR) eks-
pertas, KTU doktorantūros fizikos ir me-
džiagų inžinerijos krypčių komitetų narys.

 _ Dr. M. Andrulevičius – Lietuvos medžiagų 
tyrinėtojų asociacijos narys, Mokslo, ino-
vacijų ir technologijų agentūros ekspertas, 
Europos socialinio fondo agentūros eks-
pertas, Lietuvos verslo paramos agentūros 
ekspertas, KTU doktorantūros medžiagų 
inžinerijos krypties komiteto narys.

tyrėjai

 _ Dr. E. Fataraitė – Lietuvos medžiagų tyri-
nėtojų asociacijos (LtMRS) sekretorė, Lie-
tuvos nacionalinio akreditacijos biuro prie 
Aplinkos ministerijos techninė ekspertė.

 _ Dr. D. Jucius – Mokslo, inovacijų ir techno-
logijų agentūros ekspertas.

 _ Dr. I. Prosyčevas – Lietuvos medžiagų tyri-
nėtojų asociacijos narys, Lietuvos chemikų 
draugijos narys.

 _ Dr. T. Tamulevičius – Lietuvos medžiagų ty-
rinėtojų asociacijos narys.

 _ Dr. A. Lazauskas – Lietuvos medžiagų tyri-
nėtojų asociacijos narys.

 _ Instituto darbuotojai aktyviai dalyvavo žur-
nalo „Materials Science“ (Medžiagotyra) 
leidyboje, recenzavo spaudai teikiamus 
straipsnius.

2  Tyrėjai, 2014 m. kėlę kvalifikaciją tarp-
tautinėse įmonėse ir institucijose

 _ Prof. S. Tamulevičius 2014-03-08–16 daly-
vavo tyrėjų tarptautinio konkurencingumo 
ugdymo bei mokslo ir verslo bendradarbia-
vimo stiprinimo mokymuose Silicio slėnyje 
(San Franciskas, Palo Alto, JAV).

 _ Dr. Š. Meškinis 2014-03-08–16 dalyvavo 
tyrėjų tarptautinio konkurencingumo ugdy-
mo bei mokslo ir verslo bendradarbiavimo 
stiprinimo mokymuose Silicio slėnyje (San 
Franciskas, Palo Alto, JAV).

 _ Dr. B. Abakevičienė 2014-07-10–12 daly-
vavo darbo su rentgeno spindulių difrakto-
metru „D8 DISCOVER“ mokymuose Vienoje 
(Austrija).

 _ T. Juknius 2014-08-10–30 stažavosi Da-
nijos technikos universitete Kopenhagoje 
(Danija).

 _ D. Virganavičius 2014-08-10–30 stažavosi 
Danijos technikos universitete Kopenhago-
je (Danija).
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 _ A. Lazauskas 2014-09-07–13 dalyvavo kor-
poracijos „Bruker“ organizuotuose plonųjų 
plėvelių analizės rentgeno spindulių difrak-
tometru „D8 DISCOVER“ ir „DIFFRACplus“ 
paketo programine įranga „LEPTOS“ moky-
mo kursuose Karlsrūhėje (Vokietija). 

 _ A. Čiegis 2014-11-22–29 atliko deimanto 
tipo dangų su įterptais Ag ir Cu nanoklas-
teriais optinių savybių tyrimus „NanoSYD“ 
centre Sonderborge (Danija).

 _ M. Juodėnas 2014-11-22–12-12 stažavo-
si Pietų Danijos universitete Sonderborge 
(Danija).

 _ T. Juknius 2014-11-22–12-12 stažavosi ir 
atliko tyrimus vykdant PARMO projektą  Pi-
etų Danijos universitete Sonderborge (Da-
nija).

 _ A. Jurkevičiūtė 2014-11-22–12-19 stažavo-
si Pietų Danijos universitete Sonderborge 
(Danija).

 _ Dr. M. Andrulevičius 2014-11-24–28 kėlė 
kvalifikaciją fotonikos ir holografijos sri-
tyse, aktyvino mokslinį bendradarbiavi-
mą tarp Ukrainos ir Lietuvos mokslininkų 
Ukrainos nacionalinės akademijos Lvovo 
politechnikos instituto Fotonikos katedroje 
(Ukraina).

3  Tyrėjai, atstovaujantys KTU, mokslo ir 
inovacijų politiką kuriančiose bei įgyven-
dinančiose institucijose

 _ Prof. S. Tamulevičius – LMA tikrasis narys, 
Lietuvos medžiagų tyrinėtojų asociacijos 

(LtMRS) prezidentas, 7BP ekspertas, Euro-
pos programų „Eurostars“ ir „Eureka“ eks-
pertas, Latvijos, Estijos ir Danijos mokslo 
fondų ekspertas.

 _ Dr. V. Grigaliūnas – LMA ekspertas, progra-
mos „Sciex“  projekto ekspertas, Amerikos 
nanomokslo draugijos narys.

 _ Dr. Š. Meškinis – Lietuvos medžiagų tyri-
nėtojų asociacijos narys, LMA ekspertas, 
Lietuvos mokslo tarybos ekspertas, Čeki-
jos mokslo fondo (GA CR) ekspertas, Lie-
tuvos standartizacijos departamento prie 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 
komiteto LST TK 73 „Nanotechnologijos“ 
narys.

 _ Dr. E. Fataraitė – Lietuvos medžiagų tyri-
nėtojų asociacijos (LtMRS) sekretorė, Lie-
tuvos nacionalinio akreditacijos biuro prie 
Aplinkos ministerijos techninė ekspertė.

 _ Dr. M. Andrulevičius – Lietuvos medžiagų 
tyrinėtojų asociacijos narys, Lietuvos verslo 
paramos agentūros  bei mokslo, inovacijų ir 
technologijų agentūros ekspertas, Europos 
socialinio fondo agentūros ekspertas.

 _ Dr. D. Jucius – Mokslo, inovacijų ir techno-
logijų agentūros ekspertas.

 _ Dr. I. Prosyčevas – Lietuvos medžiagų tyri-
nėtojų asociacijos narys, Lietuvos chemikų 
draugijos narys.

 _ Dr. T. Tamulevičius – Lietuvos medžiagų ty-
rinėtojų asociacijos narys.

bendradarbiavimas

1  Padalinio bendradarbiavimas tarptauti-
niu ir šalies mastu su kitomis mokslinių 
tyrimų grupėmis ar institucijomis
Institutas plėtoja bendradarbiavimą su 
Lietuvos ir užsienio mokslo institucijomis, 
Lietuvos valstybės institucijomis bei verslo 

įmonėmis. Svarbiausi instituto bendradar-
biavimo partneriai:

 _ užsienio mokslo institucijos:
Kylio universitetas (Vokietija);
Puatjė universitetas (Prancūzija);
Le Mano universitetas (Prancūzija);
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Pietų Danijos universitetas (Danija);
O. Chuiko paviršiaus chemijos institutas 
(Ukraina);
Šveicarijos federalinė medžiagų patikros ir 
tyrimo laboratorija (Šveicarija);
Latvijos universitetas;

 _ Lietuvos mokslo institucijos:
Vilniaus universitetas;
Fizinių ir technologijos mokslų centras;
Aleksandro Stulginskio universitetas;
VšĮ „Panevėžio mechatronikos centras“;

 _ Lietuvos valstybės institucijos:
Lietuvos valstybės dokumentų technologi-
nės apsaugos tarnyba;
Valstybinė metrologijos tarnyba;
gamybiniai partneriai:
UAB Vilniaus Ventos puslaidininkiai;
UAB „Precizika Metrology“;
UAB  „Technologija“;
UAB „Teravil“;
UAB „Sebra“;
UAB „Lodvila“.

 _ Užsienio mokslininkų vizitai:
2014-09-10 Robertas E. Anthony iš Akrono 
verslo inkubatoriaus (angl. Akron Global 
Business Accelerator) (JAV).
2014-09-12 prof. Makoto Asashima iš Toki-
jo universiteto (Japonija).
2014-09-18 Rolandas Klementas iš „Sch-
mitz Cargobull AG“ (Vokietija).

2  Strateginės partnerystės 

 _ Kartu su University of Southern Denmark 
(Danija), Royal Institute of Technology 
(Švedija), Christian-Albrechts-Universität 
zu Kiel (Vokietija), Flensburg University of 
Applied Sciences (Vokietija), WTSH - Busi-
ness Development and Technology Trans-
fer Corporation of Schleswig-Holstein 
(Vokietija), University of Latvia (Latvija), 
Applied Research Institute for Prospective 
Technologies (Lietuva), Center for Physical 
Sciences and Technology (Lietuva), Silesian 
Science and Technology Centre of Aviation 
Industry Ltd. (Lenkija), Acreo Swedish ICT 
(Švedija), University of Tartu (Estija) sukur-
tas Baltijos jūros regiono tinklas, vienijantis 

šio  regiono organizacijas, kurios turi jau 
veikiančius ar planuojamus artimiausiu 
metu atidaryti švariuosius kambarius. Šis 
tinklas teiks paslaugas mažoms ir vidu-
tinėms verslo įmonėms, kurių sėkmingai 
veiklai užtikrinti reikalingos ypatingos tech-
nologinės sąlygos, analitinė ir technologinė 
aparatūra.

 _ 2014-02-06 pasirašyta jungtinės veiklos 
sutartis su Lietuvos sveikatos mokslų uni-
versitetu. Sutarties reg. nr. F4-90-138.

 _ 2014-03-27 pasirašyta partnerystės su-
tartis su Lvovo nacionaliniu politechnikos 
universitetu (Ukraina). Sutarties reg. nr. F4-
90-171.

 _ 2014-04-23 pasirašyta bendradarbiavimo 
sutartis su Organizing Commitee of Global 
Conference on Materials Science and Engi-
neering 2014 (CMSE), Kinija. Sutarties reg. 
nr. F5-90-1586.

 _ UAB „Grida“ skyrė paramą KTU MMI orga-
nizuojamai tarptautinei konferencijai-mo-
kyklai „Šiuolaikinės medžiagos ir technolo-
gijos 2014“ surengti. Paramos sutarties nr. 
F9-91/43.

 _ UAB „Vildoma“ skyrė paramą KTU MMI 
organizuojamai tarptautinei konferenci-
jai-mokyklai „Šiuolaikinės medžiagos ir 
technologijos 2014“ surengti. Paramos su-
tarties nr. F9-91/42.

 _ UAB „Energenas“ skyrė paramą KTU MMI 
organizuojamai tarptautinei konferenci-
jai-mokyklai „Šiuolaikinės medžiagos ir 
technologijos 2014“ surengti. Paramos su-
tarties nr. F9-91/28.

 _ Įmonė „Bruker Baltic“ skyrė paramą KTU 
MMI organizuojamai tarptautinei konferen-
cijai-mokyklai „Šiuolaikinės medžiagos ir 
technologijos 2014“ surengti. Paramos su-
tarties nr. F9-91/29.

 _ UAB „ARM GATE“ skyrė paramą KTU MMI 
organizuojamai tarptautinei konferenci-
jai-mokyklai „Šiuolaikinės medžiagos ir 
technologijos 2014“ surengti. Paramos su-
tarties nr. F9-91/16.
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2014 m. studijavusių
doktorantų skaičius

1  2014 m. apgintos disertacijos

 _ A. Lazauskas „Plonų chromo ir chromo kompozitinių plėvelių paviršiaus 
morfologija, kohezinės ir adhezinės savybės“ (08T). Vadovas dr. V. Griga-
liūnas.

2  Užsienio mokslininkai, dalyvaujantys doktorantūros studijų procese

 _ Institutas yra europinės doktorantūros tinklo „Physics and Chemistry of 
Advanced Materials“ narys.

4

2

1

2014 m.  baigusių 
studijas doktorantų 
skaičius

2014 m. gynusių 
disertacijas doktorantų 
skaičius

doktorantūros studijos

inovacijų pasiekimai

1  Padalinio darbuotojų ir studentų įkurtos įmonės

 _ 2014 m. įkurta pumpurinė/spin-off įmonė – UAB „Holtida“. 
Ji specializuojasi kuriant unikalias optines, autentiškumą užtikrinančias 
priemones. Ši įmonė pratęsia jau 20 metų Medžiagų mokslo instituto 
mokslininkų komandos plėtojamą patirtį. Įmonėje išsaugota hologrami-
nių ženklų formavimo patirtis ir tradicijos, bet tolesnis komercinimas bus 
vykdomas nebe akademiniame padalinyje, o įmonėje. Įmonės steigimą 
iš dalies finansuoja Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) 
programa „Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas“ (INOVEKS), o įmonės 
veiklą palaiko Kauno technologijos universitetas, leisdamas naudotis 
„Santakos“ slėnio Kauno technologijos universiteto (KTU) Mokslo ir tech-
nologijų centro bei Technologinio verslo inkubatoriaus infrastruktūra.

2  Įmonės, su kuriomis buvo bendradarbiaujama vykdant projektus, 
rengiant paraiškas 2014 m.

 _ UAB „Ukmergės spaustuvė“

 _ UAB „Vaigora“

 _ UAB „Amicus Dentis“

 _ UAB „Altechna R&D“

 _ UAB „Julsena“

 _ UAB „Grigo“

 _ UAB „Ekologijos technologijų tyrimo ir diegimo institutas“

2014 m. įstojusių
doktorantų skaičius
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3  Doktorantai, dirbę projektuose 2014 m.

 _ A. Lazauskas dirbo projekte „Naujų pus-
laidininkinių medžiagų ir nanostruktūrų 
kūrimas ir taikymai pažangioms techno-
logijoms“, įgyvendintame pagal 2007–2013 
m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų 
stiprinimas“ priemonę „Mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas 
pagal nacionalinių kompleksinių programų 
tematikas“. Finansavimo ir administravimo 
sutartis Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-013 
(projekto vadovė doc. dr. E. Fataraitė).

 _ A. Čiegis dirbo LMT finansuojamame Vi-
suotinės dotacijos priemonės projekte 
„Plazmoniniai nanodariniai saulės elementų 
spektriniams nuostoliams mažinti“ (projekto 
vadovas dr. Š. Meškinis) ir LMT finansuoja-
mame mokslininkų grupės projekte „Eks-
traordinariosios pjezovaržos deimanto tipo 
anglies nanokompozitai bei  mikro(nano)
dariniai“ (projekto vadovas dr. R. Gudaitis).

 _ A. Vasiliauskas dirbo LMT finansuojama-
me Visuotinės dotacijos priemonės pro-
jekte „Plazmoniniai nanodariniai saulės 
elementų spektriniams nuostoliams ma-
žinti“ (projekto vadovas dr. Š. Meškinis) ir 
LMT finansuojamame mokslininkų grupės 
projekte „Ekstraordinariosios pjezovaržos 
deimanto tipo anglies nanokompozitai bei  
mikro(nano)dariniai“ (projekto vadovas dr. 
R. Gudaitis).

 _ D. Virganavičius dirbo Žmogiškųjų išteklių 
plėtros veiksmų programos 3 prioriteto 
„Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-

ŠMM-10-V priemonės „Aukšto tarptautinio 
lygio mokslinių tyrimų skatinimas“ projekte 
„Paviršiaus reljefo ir molekulinių jėgų įta-
kos nanodalelių saviorganizacijos proce-
sams fundamentiniai moksliniai tyrimai ir 
šioje srityje dirbančių mokslininkų ir kitų 
tyrėjų tarptautinio konkurencingumo ug-
dymas“ (PARMO) (projekto vadovas prof. S. 
Tamulevičius).

 _ T. Juknius dirbo Žmogiškųjų išteklių plė-
tros veiksmų programos 3 prioriteto „Ty-
rėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-
10-V priemonės „Aukšto tarptautinio lygio 
mokslinių tyrimų skatinimas“ projekte „Bi-
ologinio kardiostimuliatoriaus kūrimas, 
pasitelkiant užsienio mokslo ir studijų 
institucijas bei tobulinant tyrėjų ir kitų dar-
buotojų kompetencijas“ (BIOKARDIOSTIM) 
(projekto vadovas prof. S. Tamulevičius) ir 
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų pro-
gramos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų sti-
prinimas“ VP1-3.1-ŠMM-10-V priemonės 
„Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų 
skatinimas“ projekte „Paviršiaus reljefo ir 
molekulinių jėgų įtakos nanodalelių savi-
organizacijos procesams fundamentiniai 
moksliniai tyrimai ir šioje srityje dirbančių 
mokslininkų ir kitų tyrėjų tarptautinio kon-
kurencingumo ugdymas“ (PARMO) (projek-
to vadovas prof. S. Tamulevičius).

 _ J. Sakaliūnienė dirbo LMT Nacionalinės 
mokslo programos „Ateities energetika“ pro-
jekte „Membraninių struktūrų technologijos 
kietųjų elektrolitų kuro mikroelementams“ 
(projekto vadovas prof. S. Tamulevičius).
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1  Unikali 2014 m. įsigyta tyrimų įranga
 _ Tapdinimo ir eksponavimo įrenginys OAI 

Model 200 (Optical Associates Inc.). Skir-
tas fotokaukės vaizdui perkelti naudojant 
skirtingus ultravioletinės šviesos bangos 
ilgius: UV400 (350–450 nm), UV300 (280–
350 nm) ir UV250 (240–260 nm). Įrenginys 
turi nanoįspaudimo litografijos ir dvipusio 
tapdinimo infraraudonaisiais spinduliais 
priedus. Prietaiso skiriamoji geba siekia 
0,5 µm, o tapdinimo tikslumas ne blogesnis 
kaip 0,5 µm. Gali būti naudojami ekspona-
vimo su tarpeliu, minkšto, vakuuminio ir 
kieto kontakto (su pneumatiniu slėgiu) reži-
mai. Planuojama naudoti optinių apsaugos 
priemonių gamybai, našiam mikrolęšių re-
plikavimui UV šviesai skaidriuose polime-
ruose, taip pat mokslo projektams vykdyti 
ir ūkio subjektų užsakymams atlikti.

2  Siūlomos mokslinės paslaugos (https://
apcis.ktu.edu/)
Moksline veikla  užsiimančioms instituci-
joms ir verslo įmonėms Medžiagų mokslo 
institutas siūlo įvairias mokslines paslau-
gas ir savo sukurtus gaminius.

Pagrindinės analitinės instituto galimybės: 

 _ Rentgeno fotoelektronų spektroskopija 
(ESCA): paviršiaus elementinės sudėties 
nustatymas ir cheminių ryšių analizė. 

 _ Rentgeno spindulių difraktometrija (XRD): 
medžiagų struktūros tyrimas.

 _ Infraraudonosios, ultravioletinės ir regimo-
sios šviesos absorbcijos spektroskopija: 
medžiagų optinio pralaidumo ir atspindžio 
charakteristikų IR, UV ir regimosios švie-

sos diapazone nustatymas, taip pat IR, UV 
ir regimosios šviesos diapazone pralaidžių 
medžiagų struktūros ir stechiometrijos ty-
rimas. 

 _ Skenuojanti elektroninė ir atominių jėgų 
mikroskopija: paviršių struktūros ir morfo-
logijos tyrimas. 

 _ Lazerinė elipsometrija: plonųjų sluoksnių ir 
optinių konstantų nustatymas. 

 _ Kvadrupolinis masių spektrometras: dujų 
cheminės sudėties nustatymas. 

 _ Elektrinių charakteristikų matavimas: plona-
sluoksnių sandarų ir puslaidininkių sandūrų 
voltamperinių charakteristikų matavimas.

Pagrindinės technologinės galimybės:

 _ Mikro- ir nanolitografiniai procesai.

 _ Plazmocheminis bei joninis ėsdinimas ir 
sintezė. 

 _ Plonųjų dangų auginimas jonų pluošteliu. 

 _ Terminis ir magnetroninis vakuuminis ga-
rinimas. 

 _ Elektrocheminis nusodinimas. 

 _ Cheminis paviršiaus modifikavimas. 

 _ Monomolekulinių sluoksnių nusodinimas 
Langmuiro ir Blodgett metodu.

 _ Visas holografinės apsaugos priemonių 
technologinis ciklas.

Medžiagų mokslo instituto sukurti ga-
miniai, kurie gali būti pateikti užsakovui 
(MTEP produktai) arba gali būti įdiegtos jų 
technologijos:

 _ Mikromechaninis elektrostatinis jungiklis. 

mokslo infrastruktūra
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 _ Kompiuterizuotas šaldymo ir šildymo įren-
ginys.  

 _ Optiškai kintantys difrakciniai elementai. 

 _ Optinis mikroelektromechaninis įrenginys. 

 _ Mikroelektromechaninis variklis. 

 _ Įvairios paskirties difrakcinės gardelės.

 _ Plonųjų sluoksnių pjezovaržinių savybių ty-
rimo stendas.

 _ Skysčių ir dujų regimo diapazono lūžio ro-
diklio kinetinių matavimų stendas.

Detalūs gaminių aprašymai ir iliustracijos pa-
teiktos instituto interneto svetainėje http://
www.fei.lt/lt/mdtematika.htm.



Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas

Direktorė  –  dr. Asta Meškuotienė

Tel. 8 (37) 351 252

Faks. 8 (37) 300 778

El. p. metrol.inst@ktu.lt

metrologija.ktu.edu

Metrologinės priežiūros ir  
kalibravimo laboratorija

Metrologijos instituto laboratorija

instituto struktūra
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Metrologijos instituto veikla ir tikslai susieti su Uni-
versiteto prioritetinėmis mokslinės veiklos krypti-
mis „Diagnostinės ir matavimo technologijos“, 
„Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos“, 
„Technologijos darniam vystymuisi ir energetika“, 
„Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida“.

Tyrimų tematika apima MI metrologijos ir matavi-
mų technologijos skyrių veiklos tematiką: matavi-
mų vienovės ir metrologinio aprūpinimo sistemos 
plėtrą, metrologinio laidavimo sistemos tobulini-
mą pagal ES reikalavimus, eksperimentinės plė-
tros ir taikomuosius tyrimus, kuriant  inovatyvias 
matavimų ir diagnostikos technologijas bei kitas 
veiklos tematikas, kurios susijusios su MTEP ty-
rimais pagal ūkio subjektų užsakymus. Darbai 
atliekami orientuojantis į ekonominį ir socialinį 
darniosios raidos aspektus, taip pat užtikrinant 
ekonomiškai efektyvių sričių plėtrą ir visuomenės 
saugą per duomenų saugos didinimą.

Fundamentinės metrologijos krypties moksliniai 
tyrimai buvo vykdomi sprendžiant taršos ir ma-
tavimų aplinkosaugoje metrologinio patikimumo 
problemas.
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7,68

11,97 

63,68 

6,74

9,93

82,38

Tarptautinės mokslo 
programos (%)

Universiteto mokslo 
fondas (%)

Lietuvos 
mokslo taryba

Kitos 
valstybinės 
institucijos

Mokslo, inovacijų ir  
technologijų agentūra

Nacionaliniai projektai (%)

Nacional iniai projektai 
(82,38%), iš jų:

mokslinių tyrimų 
finansavimas

mokslinių tyrimų tematika

Šalies matavimų vienovės ir metrolo-
ginio aprūpinimo sistemos plėtra
Tyrėjai: A. Meškuotienė, E. Raudienė,  
J. Dobilienė.

Atliekant tyrimus pagal šalies matavimų vieno-
vės ir metrologinio aprūpinimo sistemos plėtros 
tematiką, buvo vertinama matavimo priemonių ir 
fasuotų prekių atitiktis, analizuojamos matavimų 
sieties užtikrinimo problemos (tarptautinių kon-
ferencijų medžiaga), atliktos dokumentų eksper-
tizės. Siekiant patvirtinti MP tipus ir įrašyti juos į 
Lietuvos matavimo priemonių registrą, patvirtinti 
fasuotų prekių kiekio kontrolės procedūrų atitiktį, 
atlikti 10 atitikties įvertinimo nustatytiems reikala-
vimams darbai. Tyrimų dėka pasiekiamas metro-
loginis patikimumas teisinėje metrologijoje, užti-
krinama matavimų sietis.
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Išmaniųjų matavimo priemonių kūrimas
Tyrėjai: D. Gailius, V. Augutis, P. Kuzas,  A. Dumčius, E. Vaštakas.

Vandens skaitiklių patikros stendo bandymai ir paklaidų įvertinimas
Tyrėjai: V. Augutis, D. Gailius, G. Balčiūnas.

Elektroninės nosies įrenginio šviežios mėsos kokybei įvertinti tyrimai ir  
konstravimas
Tyrėjai: D. Gailius, G. Balčiūnas, E. Raudienė.

Dujų srautų  judėjimo ir mėginių ėmimo taškų identifikavimo metodų  
sandėliuose tyrimai
Tyrėjai: D. Gailius, G. Balčiūnas, E. Raudienė.

Inovatyvių matavimo metodų ir matavimo procesų kokybei užtikrinti tyrimai
Tyrėjai: D. Gailius, A. Meškuotienė, P. Kaškonas, E. Raudienė, J. Dobilienė, A. Joneliūnienė, 
G. Balčiūnas, B. Urbonavičius.

Moksliniai darbai atliekami eksperimentinės 
plėtros ir taikomųjų tyrimų srityje, kuriant ino-
vatyvias matavimo ir diagnostikos sistemas, 

susiję su ūkio subjektų užsakymais 2014 m., 
bendradarbiaujama su šalies ir užsienio ūkio 
subjektais.

Vykdytų MTEP projektų ir teiktų mokslinių paslaugų tematikos:
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mtep projektai

1  Tarptautiniai

 _ „Eureka“ projektas „Išmanusis akusti-
nės emisijos keitiklis (SAET)“. Vadovas 
prof. D. Gailius. Bendras Izraelio ir Lietuvos 
partnerių projektas. Finansavimo šaltinis 
MITA. Projekto trukmė 2013-11-01–2015-
09-30. 2014 m. buvo  atlikta esamų  jutiklių 
analizė, įvertinti jų pranašumai ir trūkumai, 
atlikti kiti paruošiamieji darbai, reikalin-
gi bandomajam pavyzdžiui sukurti. Buvo 
sukurta unikali žemojo dažnio akustinės 
emisijos keitiklių kalibravimo metodika ir 
įranga.

 _ „Matavimo prietaiso prototipo vandens 
skaitiklių eksploatacinėms paklaidoms 
įvertinti sukūrimas“. Vadovas prof. V. Au-
gutis. Finansavimo šaltinis firma „Neu-
mann&Co Wasserzahler Glaubitz GmbH“ 
(Vokietija). Projekto trukmė 2013-11-15–
2014-12-31. Parengtas sertifikavimo pla-
nas. Sudarytos programinės įrangos spren-
dimų bandomosios versijos.

2  Ūkio subjektų

 _ Žinių apie sandėlių tipus, juose vykstantį 
dujų srautų judėjimą gavimas, metodų, 
leidžiančių identifikuoti optimaliausius 
mėginių ėmimo taškus, tyrimas. Vadovas 
prof. D. Gailius. Finansavimo šaltinis ūkio 
subjektas UAB „Getweb“. Projekto trukmė 
2013-10-03–2014-08-30. Buvo sukurtas 
CO2 difuzijos ir konvekcijos ore baigtinių 
elementų skaitinis modelis, parengta kom-
piuterinio imitavimo modeliams reikalinga 
realių tiriamų sandėlių tūrių geometrinė 
imitacija, sukurtas sandėlių tūrių diskreti-
zavimas baigtiniais elementais ir skaitinių 
modelių tinklelių geometrija, taip pat mo-
deliavimo scenarijus, pagal kurį atliekami 
CO2 šilumos ir masės mainų procesai rea-
liuose sandėlių tūriuose.

 _ Bevielio elektroninės nosies įrenginio 
prototipo šviežios mėsos kokybei įver-
tinti sukūrimas ir tyrimas. Vadovas D. 
Gailius. Finansavimo šaltinis ūkio subjek-
tas UAB „Ars Lab“. Projekto trukmė 2013-
10-18–2014-01-30. Buvo sukurti e. nosies 
prototipai ir ištirta jų panaudojimo galimy-
bė mėsos (vištienos) šviežumui įvertinti.

 _ Ampermetrų ir termometrų kalibravimo 
metodologija metrologinei siečiai užti-
krinti įmonėje. Vadovė dr. A. Meškuotienė. 
Finansavimo šaltinis ūkio subjektas „An-
sell protective solutions Lithuania“, UAB.  
Projekto trukmė 2014-07-28–2014-10-30. 
Atlikus kalibruojamųjų matuoklių kalibra-
vimo realiomis sąlygomis paklaidų santy-
kio skaičiavimus ir įvertinus turimų įmonės 
etalonų bei pagalbinių priemonių įran-
gos galimybes, buvo parinktos etaloninės 
priemonės. Ampermetrų ir termometrų 
matavimų siečiai užtikrinti buvo parinktas 
kompleksinio kalibravimo būdas. Šioms 
priemonėms, kaip atskiriems technologi-
nio įrenginio moduliams, buvo parengtos 
kalibravimo metodikos.

 _ Laikmačių ir slėgio matuoklių kalibra-
vimo metodologija metrologinei siečiai 
užtikrinti įmonėje. Vadovė dr. A. Meškuo-
tienė. Finansavimo šaltinis ūkio subjektas 
„Ansell protective solutions Lithuania“, 
UAB.  Projekto trukmė 2014-07-28–2015-
01-05. Atlikus kalibruojamųjų ampermetrų 
bei termometrų ir kalibravimo realiomis 
sąlygomis paklaidų santykio skaičiavimus 
ir įvertinus turimų įmonės etalonų bei pa-
galbinių priemonių įrangos galimybes ir  
metrologines charakteristikas, buvo opti-
mizuotos etaloninių priemonių kalibravi-
mo charakteristikos. Laikmačių ir slėgio 
matuoklių matavimų siečiai užtikrinti buvo 
parinktas kompleksinio kalibravimo būdas 
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ir pateiktos jo rekomendacijos.

 _ Etaloninio automatinio laikmačio sukūri-
mas metrologinei siečiai užtikrinti. Vado-
vė dr. A. Meškuotienė. Finansavimo šaltinis 
ūkio subjektas „Ansell protective solutions 
Lithuania“, UAB.  Projekto trukmė 2014-
07-28–2015-03-01. Ištyrus laikmačių su-
sietumo su aukštesnio lygmens etalonais 
galimybes, buvo sukurtas etaloninis auto-
matinis laikmatis įmonėje eksploatuoja-
miems laikmačiams, kaip atskiriems tech-
nologinio įrenginio moduliams, kalibruoti, 
kuris užtikrintų kalibravimo procedūros 
paklaidą, ne didesnę kaip 0,1 s.

 _ Neodimio nuolatinių magnetų kuriamų 
magnetinių laukų įtaka membraniniams 
dujų skaitikliams. Vadovas dr. P. Kaško-

nas. Finansavimo šaltinis ūkio subjektas 
AB „Lietuvos dujos“. Projekto trukmė 2014-
06-30–2014-10-30. Buvo  ištirta nuolatinių 
neodimio (NdFeB)) magnetų kuriamų ma-
gnetinių laukų įtaka membraniniams skai-
tikliams ir nuotolinio duomenų nuskaitymo 
(telemetrijos)  įrenginiui OKO.

 _ Bekontakčio plačiajuosčio srovės mata-
vimo jutiklio tyrimas. Vadovas dr. G. Bal-
čiūnas. Finansavimo šaltinis ūkio subjektas 
MB „Energy Advice“. Projekto trukmė 2014-
09-11–2015-02-27. Buvo sukurtas specia-
lizuotas aukštojo dažnio ir didelių srovių 
matavimo jutiklio prototipas (maketas), 
leidžiantis matuoti sroves nuo 0 iki 1 MHz 
ribose, esant įvairiems srovės matavimo 
diapazonams.

1  Publikacijos

*publikacijų sąrašas pateikiamas priede (587 psl.)

mokslo pasiekimai

Kategorija Publikacijų 
 Padalinio autorių 

indėlis 

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų:

ISI Web of Science su cituojamumo rodikliu 2 1,667 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings  1 0,250 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines 
duomenų bazes

1 1,000 

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose  1 1,000 

 _ Dalyvauta kuriant ir paleidžiant pirmąjį lie-
tuvišką palydovą „Lituanica SAT-1“.

 _ Sukurtas bevielis elektroninės nosies įren-
ginio prototipas, skirtas šviežios vištienos 
kokybei įvertinti, ir pradėta gamyba.

2  2014 m. mokslo rezultatų pristatymas 
tarptautiniu mastu pripažintose moksli-
nėse konferencijose ir parodose

 _ Dr. J. Dobilienė, dr. A. Meškuotienė. Prane-
šimas „Importance of education and com-
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petence maintenance in metrology field 
(measurement science)“. 2014 Joint IMECO 
TC1-TC7-TC13 Symposium Measurement 
Science Behind Safety and Security, Sep-
tember 3–5, 2014, Funchal, Madeira Island, 
Portugal.

 _ Dr. A. Meškuotienė, dr. P. Kaškonas. Prane-
šimas „Conformity assessment and valida-
tion of automatic meter reading systems“. 
2014 Joint IMECO TC1-TC7-TC13 Sympo-
sium Measurement Science Behind Safety 
and Security, September 3–5, 2014, Fun-
chal, Madeira Island, Portugal.

3  Mokslinės veiklos rezultatų sklaida vi-
suomenei

 _ LRT „Aukštųjų mokyklų mugė“ (2014-02).

 _ 2014-01-10, Lietuviški palydovai į atvirą 
kosmosą bus paleisti vasario pabaigoje, 
www.ve.lt

 _ 2014-01-23, D. Gailius: „Kaip mokslininkas 
didžiausią pasitenkinimą jaučiu, kai tyrimų 
rezultatai pritaikomi praktikoje“, www.vei-
das.lt

 _ 2014-02-02, Septynios Kauno dienos, lrt.lt

 _ 2014-02-28, Lietuviški palydovai jau atvira-
me kosmose, bernardinai.lt

 _ 2014-02-28, Lietuviški palydovai jau kos-
mose, www.tv3.lt

 _ 2014-03-05, „LitSat-1“ palydovas jau valdo-
mas iš Žemės, www.tv3.lt 

 _ 2014-03-05, Palydovas „LitSat-1“ jau sė-
kmingai valdomas iš Kauno, lrytas.lt

 _ 2014-03-05, Kauno mokslininkai jau valdo 
palydovą iš Žemės, www.alkas.lt

 _ 2014-03-06, Sėkmingas „LitSat-1“ GPS im-
tuvo eksperimentas jau kaitina vaizduotę: 
sulauksime rimtų komercinių užsakymų? 
www.technologijos.lt

 _ March 7, 2014, „LitSat-1 successfully follo-
ws the commands of KTU team in space“, 

www.lituaniatribune.com

 _ 2014-03-11, Parke priimta pirmųjų lietuviš-
kų žodžių iš kosmoso „Lietuva myli laisvę“ 
transliacija per pirmąjį Lietuvos kosminį 
palydovą „LitSat-1“, www.litepa.lt

 _ 2014-03-13, New Mobile App Helps Fight 
Food Poisoning, http://pointbis.com

 _ 2014-04-01, FOOD sniffer- The world’s first 
handheld mobile device that determines 
the quality, freshness and safety of meat, 
poultry and fish, www.myfoodsniffer.com

 _ 2014-04-02, Lietuvoje sukurta elektroninė 
nosis – jau pasauliniame tinkle, lietuve.lt

 _ 2014-04-02, Lietuvoje sukurtą e. nosį jau 
galima užsisakyti pasauliniame tinkle, vi-
deo: http://youtube/uNH1575gih0, www.
vitp.lt

 _ 2014-04-02, Lietuvoje sukurta e. nosis, ti-
krinanti maisto šviežumą, jau pasaulinia-
me tinkle, bernardinai.lt

 _ 2014-04-02, Lietuviai savo sukurtą e. nosį 
jau siūlo visam pasauliui, www.delfi.lt

 _ 2014-04-02, Lietuvoje sukurtą e. nosį jau 
galima užsisakyti internete, it.lrytas.lt 

 _ 2014-04-02, Lietuviška elektroninė nosis 
pristatyta „Indiegogo“ portale, www.tv3.lt

 _  April 2, 2014, „New “e-nose” handheld de-
vice to determine the quality and freshness 
of food“, www.lituaniatribune.com

 _ 2014-04-03, Lietuvoje sukurtą e. nosį jau 
galima užsisakyti pasauliniame tinkle, 
www.lvk.lt

 _ 2014-04-10, Unique ‘e-nose’ helps users 
provide healthier food for themselves 
and their families , www.epresspack.net-
See more at: http://www.epresspack.
net/mmr/peres-new-handheld-devi-
ce-to-help-prevent-food-poisoning-laun-
ched-us-version/#sthash.3ogFQI9Z.dpuf
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 _ 2014-04-10, Der Prototyp des Geräts wird 
außerdem unter der Bezeichnung „PERES“ 
auf der internationalen Crowdfunding-Web-
site Indiegogo auf igg me/at/getperes, vor-
gestellt, http://www.ad-hoc-news.de

 _ 2014-04-10, Lancement d‘un nouveau dis-
positif portatif permettant de déterminer la 
qualité et la fraîcheur des aliments, http://
comunicati-consob.repubblica.it 

 _ 2014-04-10, Neues handgeführtes Gerät 
zur Beurteilung der Qualität und Frische 
von Lebensmitteln vorgestellt, www.na-
chrichten.net

 _ 2014-04-10, DJ PRESSEMITTEILUNG/MY-
NEWSDESK Neues handgeführtes Gerät 
zur Beurteilung der Qualität und Frische 
von Lebensmitteln vorgestellt, http://www.
aktiencheck.de

 _ 2014-04-14, ARS Lab develops new tool 
to test quality, freshness of food products, 
http://news.foodmate.com

 _ 2014-04-15, ARS Lab Introduces New Han-
dheld Device, mokslasplius.lt

 _ 2014-04-28, New handheld device and 
mobile app to help prevent food poisoning 

launched, http://ausfoodnews.com.au

 _ 2014-04-29, Palydovo užkalbėtojas: jis 
savo darbą padarė, kauno.diena.lt 

 _ 2014-05-07, Gautas palydovo „Litsat1“ ry-
šio patvirtinimas, www.litsat1.eu

 _ 2014-05-16, Sugedo lietuviškasis palydo-
vas „LitSat-1“, www.lrytas.lt

 _ 2014-05-21, „LitSat-1“ baigia misiją, bet 
tikri iššūkiai – dar priešaky, www.lrytas.lt

 _ 2014-05-21, „LitSat-1“ palydovo skrydžio 
pabaigą vainikuos krentančios žvaigždės 
žybsnis danguje, www.alkas.lt

 _ 2014-05-23, „LitSat-1“ baigė dangiškąją 
misiją, www.alkas.lt

 _ 2014-05-25, Kauno mokslininkų sukurtas 
prietaisas padės sutaupyti iki 40 proc. išlai-
dų už vandenį, plunges.info

 _ 2014-12-11, Lietuvą kosmine valstybe pa-
vertę mokslininkai: „Palydovai suvienijo 
tautą“, www.technologijos.lt

 _ 2014 m. Nr.8, Lietuviški palydovai „Lituani-
caSat-1“ ir „LitSat-1“, www.mita.lt

 _ 2014, LitSat-1, Komandos nariai, Wikipedia.lt

1  Nacionaliniai ir tarptautiniai apdovano-
jimai; narystė aukšto tarptautinio lygio 
institucijose ir asociacijose; kiti individu-
alūs pasiekimai

 _ Prof. dr. D. Gailiui skirtas savaitraščio „Vei-
das“  „Mini Nobelis“ už mokslo bendradar-
biavimą su verslu. 

tyrėjai

 _ LR prezidentės padėka prof. dr. D. Gailiui, 
vienam iš „LitSat-1“ kūrėjų, sėkmingai pa-
leidus į kosmosą pirmąjį lietuvišką palydovą.

 _ Pirmojo lietuviško palydovo „LitSat-1“ kū-
rėjų komandos iš KTU narys prof. dr. D. 
Gailius apdovanotas Kauno savivaldybės 
įsteigtu Verslo tauru  „Už Kauno verslo ir 
mokslo pakėlimą į kosmoso platybes“. 
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1  Padalinio bendradarbiavimas tarptauti-
niu ir šalies mastu su kitomis mokslinių 
tyrimų grupėmis ar institucijomis

 _ Bendradarbiaujama su firma „Neumann&-
Co Wasserzahler Glaubitz GmbH“ (Vokieti-
ja). 2013-10-20–22 institute lankėsi Wer-
neris Neumannas ir Victoras Schuldeizas. 
Vizitų tikslas – bendradarbiavimo plėtoji-
mas ir sutarties rezultatų aptarimas.

2  Įmonės, su kuriomis buvo bendradar-
biaujama vykdant projektus, rengiant 
paraiškas

 _ Užsienio įmonės: „Neumann&Co Wasser-
zahler Glaubitz GmbH“ (Vokietija), „INTE-
GRITY DIAGNOSTICS Ltd“ (Izraelis).

 _ Lietuvos įmonės: AB „Lietuvos dujos“; UAB 
„Ansell protective solutions Lithuania“; 
UAB „Getweb“; UAB „Ars Lab“; UAB „DTS 
solutions“; UAB „Panevėžio fonas“.

 _ V. Augutis – žurnalų „Sensors and Transdu-
cers“, „NDT Territorium“, „Measurement in 
Engineering“ redkolegijų narys.

 _ A. Meškuotienė – Lietuvos Respublikos 
matavimo vienetų valstybinių etalonų kom-
plekso dokumentų ekspertė, matavimo 
priemonių patikros ir kalibravimo metodikų 
atitikties vertinimo ekspertė.

 _ E. Raudienė – Lietuvos Respublikos mata-
vimo vienetų valstybinių etalonų komplek-
so dokumentų ekspertė, fasuotų prekių ati-
tikties vertinimo ekspertė.

 _ J. Dobilienė – matavimo priemonių patikros 
metodikų atitikties vertinimo ekspertė.

2  Tyrėjai, atstovaujantys KTU, mokslo ir 
inovacijų politiką kuriančiose bei įgyven-
dinančiose institucijose

 _ Prof. V. Augutis – MITA programų tarybos 
narys-ekspertas.

 _ Vyresn. m. d. A. Meškuotienė – MITA eks-
pertė.

 _ Vyresn. m. d. P. Kaškonas – MITA ekspertas.

3  Strateginės partnerystės

 _ 2014-10-30 pasirašyta bendradarbiavimo 
sutartis 5-erių metų laikotarpiui su AL-Fa-
rabi Kazakh National University.

 _ 2014-05-14 pasirašyta preliminarioji sutar-
tis su UAB „Fima“ dėl tarpusavio bendra-
darbiavimo.

Aktyviai bendradarbiaujama su įvairiomis 
tarptautinėmis ir šalies organizacijomis:

 _ „Walraven Holding“ (Olandija), firma „Neu-
mann&CoWasserzahler Glaubitz Gmbh“ 
(Vokietija), konsorciumu „Gutegemeins-
chaft“ (Vokietija), Ukrainos mokslų aka-
demijos Kibernetikos institutu (Ukraina), 
Vilniaus Gedimino technikos universitetu, 
Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, 
UAB „Lidaris“, Fizikinių technologijų moks-
lo centru.
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mokslo infrastruktūra

1  Unikali 2014 m. įsigyta tyrimų įranga
 _ Garso lygio monitorius Truth B1031A 

 _ Signalų generatorius Rigol DG4162 

 _ LCR/ESR matuoklis BK Precision 889B 

 _ Dažnomatis Picotest U6200A 

 _ Spektro analizatorius Aeroflex 3253/00 

 _ Oscilografas Lecroy HRO 66Zi 

 _ Multimetras Keithley 2002 

 _ Mikroskopas MN800 

 _ Akustinių triukšmų ir vibracijos įranga Apollo+M208A+MK222E 

Įranga leidžia atlikti mokslinius tyrimus aukštųjų dažnių ryšio sistemų srityje, si-
gnalų apdorojimo sistemų tyrimų srityje, projektuojant naujas inovatyvias mata-
vimo sistemas ir atliekant matavimus bei tyrimus akustikos srityje. Numatoma 
įrangą naudoti prioritetinėse mokslo srityse, atliekant MTEP darbus pagal ūkio 
subjektų užsakymus.

2  Siūlomos mokslinės paslaugos (https://apcis.ktu.edu)
 _ Mokslinės konsultacijos metrologijos teorijos ir praktikos klausimais;

 _ Kvalifikuota mokslinė pagalba parenkant matavimo metodikas ir priemones;

 _ Praktinė pagalba rengiant dokumentus nacionalinei ir importuotai matavimo 
aparatūrai įteisinti;

 _ Specialios matavimo aparatūros projektavimas pagal užsakovo poreikius;

 _ Valstybinių ir kitų bandymų programų metrologinė ekspertizė;

 _ Įvairių matavimo priemonių bei matų metrologinė ekspertizė, moksliniai ty-
rimai nustatant jų kokybę (šilumos kiekio apskaitos prietaisams, vandens 
skaitikliams ir kt.);

 _ Patikros ir kalibravimo metodikų ir kitų metrologinės paskirties dokumentų 
matavimo priemonėms bei matams rengimas;

 _ Rekomendacijos naujoms matavimo priemonėms įteisinti, valstybinių bandy-
mų organizavimas ir dalyvavimas juose;

 _ Tyrimai, ekspertizės elektronikos ir matavimų srityse. Daugiamačių-dinami-
nių rezultatų apdorojimas.

Doktorantai, dirbę projektuose 2014 m.

 _ Dokt. E. Vaštakas ir dokt. S. Joneliūnas.  „EUREKA“  projektas „Išmanusis 
akustinės emisijos keitiklis (SAET)“. Vadovas – prof. D. Gailius. Bendras Izrae-
lio ir Lietuvos partnerių projektas. Finansavimo šaltinis – MITA.

doktorantūros studijos

2014 m. studijavusių
doktorantų skaičius

1

1
2014 m.  baigusių 
studijas doktorantų 
skaičius

2014 m. įstojusių
doktorantų skaičius

2014 m. gynusių 
disertacijas  
doktorantų skaičius
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cheminės technologijos fakultetas

STRAIPSNIAI

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose 
mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai duome-
nų bazės „ISI Web of Science“ leidiniuose, turin-
čiuose citavimo indeksą

1  Klimavičiūtė, Rima; Navikaitė, Vesta; Jakš-
tas, Valdas; Ivanauskas, Liudas. Complexes of 
dextran sulfate and anthocyanins from Vacci-
nium myrtillus: formation and stability // Carbo-
hydrate polymers. Oxford: Elsevier. ISSN 0144-
8617. 2015, vol. 129, p. 70-78. DOI: 10.1016/j.
carbpol.2015.04.038. [Science Citation Index 
Expanded (Web of Science); Science Direct]. [IF: 
4,074, AIF: 2,844 (E, 2014)]. [M.kr. 05T]. [Indėlis: 
0.5; Persk. indėlis: 0.5]

2  Tumosienė, Ingrida; Jonuškienė, Ilona; Kantmi-
nienė, Kristina; Beresnevičius, Zigmuntas Jo-
nas. The synthesis of S-substituted derivatives 
of 3-[2-[(4-methylphenyl)amino]ethyl]-4-phe-
nyl-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazole-5-thiones and 
their antioxidative activity // Monatshefte fur 
Chemie. Vienna: Springer. ISSN 0026-9247. 2014, 
Vol. 145, iss. 2, p. 319-327. DOI: 10.1007/s00706-
013-1096-2. [Science Citation Index Expanded 
(Web of Science)]. [IF: 1,222, AIF: 5,598 (E, 2014)]. 
[M.kr. 05T]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

3  Anusevičius, Kazimieras; Mickevičius, Vytautas; 
Belyakov, Sergey; Šiugždaitė, Jūratė; Kantminie-
nė, Kristina. Unexpected transformation of ethyl 
1-(4-chlorophenyl)-2-methyl-4-oxo-1,4,5,6-te-
trahydropyridine-3-carboxylate and antibacte-
rial activity of the products // Monatshefte fur 
Chemie - Chemical Monthly Vienna: Springer. 
ISSN 0026-9247. 2014, Vol. 145, Iss. 10, p. 1611-
1620. DOI: 10.1007/s00706-014-1247-0. [Scien-
ce Citation Index Expanded (Web of Science)]. [IF: 
1,222, AIF: 5,598 (E, 2014)]. [M.kr. 03P]. [Indėlis: 
0.6; Persk. indėlis: 0.6]

4  Žukauskaitė, Asta; Moretto, Alessandro; Peggi-
on, Cristina; De Zotti, Marta; Šačkus, Algirdas; 
Formaggio, Fernando; De Kimpe, Norbert; Man-
gelinckx, Sven. Synthesis and conformational 
study of model peptides containing N-substitu-

ted 3-aminoazetidine-3-carboxylic acids // Eu-
ropean Journal of Organic Chemistry. Weinheim: 
Wiley. ISSN 1434-193X. 2014, iss. 11, p. 2312-
2321. DOI: 10.1002/ejoc.201301741. [Science 
Citation Index Expanded (Web of Science)]. [IF: 
3,065, AIF: 3,028 (E, 2014)]. [M.kr. 03P]. [Indėlis: 
0.25; Persk. indėlis: 0.188]

5  Česonienė, Laima; Daubaras, Remigijus; Krau-
jalytė, Vilma; Venskutonis, Petras Rimantas; 
Šarkinas, Antanas. Antimicrobial activity of Vi-
burnum opulus fruit juices and extracts // Jo-
urnal für Verbraucherschutz und Lebensmittel-
sicherheit = Journal of consumer protection and 
food safety. Basel: Springer. ISSN 1661-5751. 
2014, Vol. 9, no. 2, p. 129-132. DOI: 10.1007/
s00003-014-0864-1. [Science Citation Index 
Expanded (Web of Science); SpringerLINK]. [IF: 
0,719, AIF: 2,077 (E, 2014)]. [M.kr. 03P]. [Indėlis: 
0.4; Persk. indėlis: 0.4]

6  Palka, Barbara; Di Capula, Angela; Anzini, Mauri-
cio; Vilkauskaitė, Gytė; Šačkus, Algirdas; Holzer, 
Wolfgang. Synthesis of trifluoromethyl-substitu-
ted pyrazolo[4,3-c]pyridines – sequential versus 
multicomponent reaction approach // Beilstein 
journal of organic chemistry. Frankfurt am Main: 
Beilstein-Institut. ISSN 1860-5397. 2014, vol. 10, 
p. 1759–1764. DOI: 10.3762/bjoc.10.183. [Scien-
ce Citation Index Expanded (Web of Science)]. [IF: 
2,762, AIF: 3,028 (E, 2014)]. [M.kr. 03P]. [Indėlis: 
0.333; Persk. indėlis: 0.25]

7  Kemzūraitė, Aurelija; Venskutonis, Petras Ri-
mantas; Navikienė, Diana. Processing of lovage 
into high-value components using supercritical 
CO2 and pressurized liquid extraction // Chemi-
cal engineering & technology. Weinheim: VCH 
Publishers. ISSN 0930-7516. 2014, vol. 37, iss. 
11, p. 1854-1860. DOI: 10.1002/ceat.201300735. 
[Science Citation Index Expanded (Web of Scien-
ce)]. [IF: 2,442, AIF: 2,808 (E, 2014)]. [M.kr. 05T]. 
[Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

8  Vaitkevičius, Vitoldas; Šerelis, Evaldas; Rudžio-
nis, Žymantas; Vaičiukynienė, Danutė. Non-des-
tructive test methods application for structure
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  analysis of ultra-high performance concrete 
after deterioration of cyclic salt-scaling // Me-
chanika / Kauno technologijos universitetas, 
Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimi-
no technikos universitetas. Kaunas: KTU. ISSN 
1392-1207. 2014, Vol. 20, no. 2, p. 213-220. DOI: 
10.5755/j01.mech.20.2.6948. [Science Citati-
on Index Expanded (Web of Science); INSPEC; 
Compendex; Academic Search Complete; FLUI-
DEX; Scopus]. [IF: 0,292, AIF: 1,862 (E, 2014)]. 
[M.kr. 02T]. [Indėlis: 0.25; Persk. indėlis: 0.25]

9  Jankauskaitė, Virginija; Gulbinienė, Ada; 
Jiyembetova, Indira; Širvaitytė, Justa; Urbelis, 
Virginijus; Mickus, Kazys Vytautas. Compara-
ble evaluation of leather waterproofing beha-
viour upon hide quality. II. Influence of finishing 
on leather properties // Materials science = 
Medžiagotyra / Kaunas University of Techno-
logy, Academy of Sciences of Lithuania. Kau-
nas: KTU. ISSN 1392-1320. 2014, Vol. 20, no. 
2, p. 165-170. DOI: 10.5755/j01.ms.20.2.2339. 
[Science Citation Index Expanded (Web of Sci-
ence); INSPEC; Scopus]. [IF: 0,510, AIF: 3,674 
(E, 2014)]. [M.kr. 08T]. [Indėlis: 0.167; Persk. 
indėlis: 0.167]

10  Matulevičius, Jonas; Kliučininkas, Linas; Mar-
tuzevičius, Dainius. Electrospinning of cel-
lulose acetate fibers from a ternary solvent 
system // Chemija : mokslo darbai. Vilnius: 
Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7216. 
2014, t. 25, Nr. 2, p. 125-129. [Science Citation 
Index Expanded (Web of Science); Chemical 
Abstracts (CAplus)]. [IF: 0,472, AIF: 5,598 (E, 
2014)]. [M.kr. 05T]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

11  Parašotas, Irmantas; Anusevičius, Kazimie-
ras; Jonuškienė, Ilona; Mickevičius, Vytautas. 
Synthesis and antibacterial activity of N-car-
boxyethyl- N-(4-hydroxyphenyl)-2-aminothi-
azoles and dihydrothiazolones // Chemija : 
mokslo darbai. Vilnius: Lietuvos mokslų aka-
demija. ISSN 0235-7216. 2014, t. 25, Nr. 2, p. 
107-114. [Science Citation Index Expanded 
(Web of Science); Chemical Abstracts (CAplus); 
Scopus]. [IF: 0,472, AIF: 5,598 (E, 2014)]. [M.kr. 
03P]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

12  Jančaitienė, Kristina; Šlinkšienė, Rasa. Influ-
ence of the molar ratio of basic materials 
and temperature on production of potassium 

dihydrophosphate // Chemija : mokslo dar-
bai. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 
0235-7216. 2014, t. 25, Nr. 2, p. 89-95. [Science 
Citation Index Expanded (Web of Science); Che-
mical Abstracts (CAplus)]. [IF: 0,472, AIF: 5,598 
(E, 2014)]. [M.kr. 05T]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 
1]

13  Danilovas, Paulius Pavelas; Navikaitė, Vesta; 
Rutkaitė, Ramunė. Preparation and characte-
rization of potentially antimicrobial polymer 
films containing starch nano- and micropar-
ticles // Materials science = Medžiagotyra / 
Kaunas University of Technology, Academy 
of Sciences of Lithuania. Kaunas: KTU. ISSN 
1392-1320. 2014, Vol. 20, no. 3, p. 283-288. DOI: 
10.5755/j01.ms.20.3.5426. [Science Citation In-
dex Expanded (Web of Science); INSPEC; Sco-
pus]. [IF: 0,510, AIF: 3,674 (E, 2014)]. [M.kr. 05T]. 
[Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

14  Šiaučiūnas, Raimundas; Gendvilas, Rokas; 
Mikaliūnaitė, Justina; Urbonas, Liudvikas. 
Application of isomorphic Ca-Si rocks for the 
synthesis of α-C2S hydrate // Materials sci-
ence = Medžiagotyra / Kaunas University of 
Technology, Academy of Sciences of Lithu-
ania. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1320. 2014, 
Vol. 20, no. 3, p. 321-327. DOI: 10.5755/j01.
ms.20.3.4426. [Science Citation Index Expan-
ded (Web of Science); INSPEC; Scopus]. [IF: 
0,510, AIF: 3,674 (E, 2014)]. [M.kr. 05T]. [Indėlis: 
0.75; Persk. indėlis: 0.75]

15  Juodeikienė, Gražina; Vidmantienė, Daiva; 
Bašinskienė, Loreta; Černauskas, Darius; 
Klupšaitė, Dovilė; Bartkienė, Elena; Petraus-
kas, Audrius; De Koe, Willem J. Recent advan-
ces in the rapid acoustic screening of deoxy-
nivalenol in wheat grains // World mycotoxin 
journal. Wageningen: Wageningen Academic 
Publishers. ISSN 1875-0710. 2014, vol. 7, no. 4, 
p. 517-525. DOI: 10.3920/WMJ2013.1677. [Sci-
ence Citation Index Expanded (Web of Science); 
CAB Abstracts]. [IF: 2,157, AIF: 2,218 (E, 2014)]. 
[M.kr. 05T]. [Indėlis: 0.75; Persk. indėlis: 0.75]

16  Ostachavičiūtė, Simona; Mardosaitė, Rasa; 
Valatka, Eugenijus. Photoelectrochemical 
behavior of WO3 and TiO2 films modified with 
cobalt-based oxygen evolution catalyst // 
Chemija : mokslo darbai. Vilnius: Lietuvos 
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mokslų akademija. ISSN 0235-7216. 2014, t. 
25, Nr. 3, p. 154-160. [Science Citation Index 
Expanded (Web of Science); Chemical Abs-
tracts (CAplus)]. [IF: 0,472, AIF: 5,598 (E, 2014)]. 
[M.kr. 03P]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

17  Ostachavičiūtė, Simona; Valatka, Eugenijus. 
Preparation and characterization of WO3/TiO2 
composite catalysts for the photoreduction of 
chromium(VI) in aqueous solutions // Chemi-
ja : mokslo darbai. Vilnius: Lietuvos mokslų 
akademija. ISSN 0235-7216. 2014, t. 25, Nr. 
3, p. 145-153. [Science Citation Index Expan-
ded (Web of Science); Chemical Abstracts 
(CAplus)]. [IF: 0,472, AIF: 5,598 (E, 2014)]. [M.kr. 
03P]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

18  Krylova, Valentina; Dukštienė, Nijolė; Prosy-
čevas, Igoris. Deposition and characterization 
of copper sulphide layers on the home-ma-
de polycarbonate plates // Chemija : mokslo 
darbai. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. 
ISSN 0235-7216. 2014, t. 25, Nr. 3, p. 137-144. 
[Science Citation Index Expanded (Web of Sci-
ence); Chemical Abstracts (CAplus)]. [IF: 0,472, 
AIF: 5,598 (E, 2014)]. [M.kr. 03P]. [Indėlis: 0.667; 
Persk. indėlis: 0.667]

19  Juodeikienė, Gražina; Černauskas, Darius; 
Vidmantienė, Daiva; Bašinskienė, Loreta; 
Bartkienė, Elena; Bakutis, Bronius; Baliuko-
nienė, Violeta. Combined fermentation for in-
creasing efficiency of bioethanol production 
from Fusarium sp. contaminated barley bio-
mass // Catalysis today. Amsterdam: Elsevier 
Science. ISSN 0920-5861. 2014, Vol. 223, iss. 1, 
p. 108-114. DOI: 10.1016/j.cattod.2013.09.028. 
[Science Citation Index Expanded (Web of Sci-
ence)]. [IF: 3,893, AIF: 3,255 (E, 2014)]. [M.kr. 
05T]. [Indėlis: 0.571; Persk. indėlis: 0.571]

20  Michalevičiūtė, Asta; Degbia, Martial; Tomke-
vičienė, Aušra; Schmaltz, Bruno; Gurskytė, 
Eglė; Gražulevičius, Juozas Vidas; Bouclé, 
Johann; Tran-Van, Francois. Star-shaped car-
bazole derivative based efficient solid-state 
dye sensitized solar cell // Journal of Power 
Sources. Amsterdam: Elsevier Science. ISSN 
0378-7753. 2014, Vol. 253, p. 230-238. DOI: 
10.1016/j.jpowsour.2013.12.039. [Science Ci-
tation Index Expanded (Web of Science); Scien-
ce Direct]. [IF: 6,217, AIF: 3,854 (E, 2014)]. [M.kr. 
05T]. [Indėlis: 0.5; Persk. indėlis: 0.5]

21  Mickevičienė, Kristina; Voskienė, Aušra; Mic-
kevičius, Vytautas. Synthesis of some 1- and 
2-carboxyalkyl substituted benzimidazoles 
and their derivatives // Research on Chemi-
cal Intermediates. Dordrecht: Springer. ISSN 
0922-6168. 2014, Vol. 40, iss. 4, p. 1619-1631. 
DOI: 10.1007/s11164-013-1067-6. [Science Ci-
tation Index Expanded (Web of Science); Sprin-
gerLINK]. [IF: 1,221, AIF: 5,598 (E, 2014)]. [M.kr. 
03P]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

22  Kemzūraitė, Aurelija; Venskutonis, Petras 
Rimantas; Baranauskienė, Renata; Navikie-
nė, Diana. Optimization of supercritical CO2 
extraction of different anatomical parts of lo-
vage (Levisticum officinale Koch.) using res-
ponse surface methodology and evaluation 
of extracts composition // Journal of super-
critical fluids. Amsterdam: Elsevier Science. 
ISSN 0896-8446. 2014, vol. 87, p. 93-103. DOI: 
10.1016/j.supflu.2014.01.007. [Science Citation 
Index Expanded (Web of Science); Chemical 
Abstracts (CAplus); Food Science and Techno-
logy Abstracts]. [IF: 2,371, AIF: 3,623 (E, 2014)]. 
[M.kr. 05T]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

23  Krylova, Valentina; Milbrat, Alexander; Em-
brechts, Anika; Baltrušaitis, Jonas. Ag2S de-
posited on oxidized polypropylene as com-
posite material for solar light absorption // 
Applied surface science. Amsterdam: Elsevier. 
ISSN 0169-4332. 2014, vol. 301, p. 134-141. 
DOI: 10.1016/j.apsusc.2014.02.014. [Scien-
ce Citation Index Expanded (Web of Science); 
Compendex; Inspec; Science Direct]. [IF: 2,711, 
AIF: 3,432 (E, 2014)]. [M.kr. 03P]. [Indėlis: 0.25; 
Persk. indėlis: 0.25]

24  Bartkienė, Elena; Schleining, Gerhard; Juo-
deikienė, Gražina; Vidmantienė, Daiva; Krun-
glevičiūtė, Vita; Rekštytė, Toma; Bašinskienė, 
Loreta; Stankevičius, Mantas; Akuneca, Ieva; 
Ragažinskienė, Ona; Maruška, Audrius. The 
influence of lactic acid fermentation on bioge-
nic amines and volatile compounds formation 
in flaxseed and the effect of flaxseed sourdou-
gh on the quality of wheat bread // LWT - Food 
science and technology. Amsterdam: Elsevier. 
ISSN 0023-6438. 2014, Vol. 56, iss. 2, p. 445-
450. DOI: 10.1016/j.lwt.2013.11.033. [Science 
Citation Index Expanded (Web of Science)]. [IF: 
2,416, AIF: 2,077 (E, 2014)]. [M.kr. 05T]. [Indėlis: 
0.273; Persk. indėlis: 0.273]
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25  Cherpak, Vladyslav; Gassmann, Andrea; 
Stakhira, Pavlo; Volyniuk, Dmytro; Gražule-
vičius, Juozas Vidas; Michalevičiūtė, Asta; 
Tomkevičienė, Aušra; Barylo, Grygoriy; Von 
Seggern, Heinz. Three-terminal light-emitting 
device with adjustable emission color // Or-
ganic electronics. Amsterdam: Elsevier. ISSN 
1566-1199. 2014, Vol. 15, iss. 7, p. 1396-1400. 
DOI: 10.1016/j.orgel.2014.04.002. [Science Ci-
tation Index Expanded (Web of Science); Scien-
ce Direct]. [IF: 3,827, AIF: 3,416 (E, 2014)]. [M.kr. 
08T]. [Indėlis: 0.444; Persk. indėlis: 0.389]

26  Cherpak, Vladyslav; Stakhira, Pavlo Y.; Voly-
niuk, Dmytro; Politanskiy, L.; Kus, N.; Reghu, 
Renji Reghu; Gražulevičius, Juozas Vidas. 
Ambipolar conductivity in organic field-effect 
transistors based on 1,7-bis(9-ethyl-3-car-
bazolyl) N,N′-2-ethyl hexyl perylene bisimide 
under the light illumination // Optical materi-
als. Amsterdam: Elsevier Science. ISSN 0925-
3467. 2014, Vol. 36, iss. 9, p. 1511-1514. DOI: 
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19th international conference, 24, 25 April 
2014, Kaunas University of Technology, Lithu-
ania / Kaunas University of Technology, Lithu-
anian Academy of Science, IFTOMM National 
Committee of Lithuania, Baltic Association of 
Mechanical Engineering. Kaunas: Technologi-
ja. ISSN 1822-2951. 2014, p. 100-103. [M.kr. 
09T]. [Indėlis: 0.25; Persk. indėlis: 0.25]

41  Kilikevičius, Sigitas; Česnavičius, Ramūnas; 
Šeibutas, Paulius. Experimental investigation 
and numerical simulation of airflow produced 
by a vertical recuperator // Mechanika 2014 : 
proceedings of the 19th international confe-
rence, 24, 25 April 2014, Kaunas University 
of Technology, Lithuania / Kaunas University 
of Technology, Lithuanian Academy of Scien-
ce, IFTOMM National Committee of Lithuania, 
Baltic Association of Mechanical Engineering. 
Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2014, 
p. 122-125. [M.kr. 09T]. [Indėlis: 0.667; Persk. 
indėlis: 0.667]

42  Kleiva, Arūnas; Juzėnas, Egidijus. Analysis of 
vibration of internal combustion engine // Me-
chanika 2014 : proceedings of the 19th inter-
national conference, 24, 25 April 2014, Kaunas 
University of Technology, Lithuania / Kaunas 
University of Technology, Lithuanian Academy 
of Science, IFTOMM National Committee of Li-
thuania, Baltic Association of Mechanical En-
gineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-
2951. 2014, p. 126-130. [M.kr. 09T]. [Indėlis: 1; 
Persk. indėlis: 0.75]

43  Kulikauskas, Dalius; Tunaitis, Žilvinas; Cika-
nas, Kęstutis; Keturakis, Gintaras; Baltrušaitis, 
Antanas. Eccentric wood sanding efficiency // 
Mechanika 2014 : proceedings of the 19th 
international conference, 24, 25 April 2014, 
Kaunas University of Technology, Lithuania / 
Kaunas University of Technology, Lithuanian 
Academy of Science, IFTOMM National Com-
mittee of Lithuania, Baltic Association of Me-
chanical Engineering. Kaunas: Technologija. 
ISSN 1822-2951. 2014, p. 149-152. [M.kr. 08T]. 
[Indėlis: 0.8; Persk. indėlis: 0.8]

44  Narvydas, Evaldas; Puodžiūnienė, Nomeda. 
Applications of sub-modeling in structural 
mechanics // Mechanika 2014 : proceedings of 
the 19th international conference, 24, 25 April 
2014, Kaunas University of Technology, Lithu-
ania / Kaunas University of Technology, Lithu-
anian Academy of Science, IFTOMM National 
Committee of Lithuania, Baltic Association of 
Mechanical Engineering. Kaunas: Technologi-
ja. ISSN 1822-2951. 2014, p. 172-176. [M.kr. 
09T]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

45  Narvydas, Evaldas; Micius, Tomas. Static and 
dynamic stress analysis of front-end loader for 
round haylage bales // Mechanika 2014 : pro-
ceedings of the 19th international conference, 
24, 25 April 2014, Kaunas University of Techno-
logy, Lithuania / Kaunas University of Techno-
logy, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM 
National Committee of Lithuania, Baltic As-
sociation of Mechanical Engineering. Kaunas: 
Technologija. ISSN 1822-2951. 2014, p. 177-
181. [M.kr. 09T]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

46  Šnurovas, Aleksandras; Volkovas, Vitalijus. 
Analytical simulation of machine tool spindle 
vibrations due to bearing faults // Mechani-
ka 2014 : proceedings of the 19th internati-
onal conference, 24, 25 April 2014, Kaunas 
University of Technology, Lithuania / Kaunas 
University of Technology, Lithuanian Academy 
of Science, IFTOMM National Committee of Li-
thuania, Baltic Association of Mechanical En-
gineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-
2951. 2014, p. 238-242. [M.kr. 09T]. [Indėlis: 1; 
Persk. indėlis: 1]

47  Sventickas, Dalius; Juzėnas, Kazimieras. 
Analysis of vibration in milling of thin- wal-
led frame // Mechanika 2014 : proceedings of 
the 19th international conference, 24, 25 April 
2014, Kaunas University of Technology, Lithu-
ania / Kaunas University of Technology, Lithu-
anian Academy of Science, IFTOMM National 
Committee of Lithuania, Baltic Association of 
Mechanical Engineering. Kaunas: Technologi-
ja. ISSN 1822-2951. 2014, p. 257-259. [M.kr. 
09T]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

48  Toliušienė, Neringa; Mankutė, Rasa. Voice 
technologies for quality assurance in agile ma-
nufacturing system // Mechanika 2014 : proce-
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edings of the 19th international conference, 24, 
25 April 2014, Kaunas University of Technology, 
Lithuania / Kaunas University of Technology, 
Lithuanian Academy of Science, IFTOMM Nati-
onal Committee of Lithuania, Baltic Association 
of Mechanical Engineering. Kaunas: Technolo-
gija. ISSN 1822-2951. 2014, p. 269-272. [M.kr. 
09T]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

49  Fedaravičius, Algimantas; Pilkauskas, Kęstu-
tis; Sližys, Egidijus; Survila, Arvydas. Universal 
rocket transportation launching device - per-
formance characteristics analysis // Mecha-
nika 2014 : proceedings of the 19th interna-
tional conference, 24, 25 April 2014, Kaunas 
University of Technology, Lithuania / Kaunas 
University of Technology, Lithuanian Academy 
of Science, IFTOMM National Committee of Li-
thuania, Baltic Association of Mechanical En-
gineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-
2951. 2014, p. 285-289. [M.kr. 09T]. [Indėlis: 
0.25; Persk. indėlis: 0.25]

50  Krugly, Edvinas; Puida, Egidijus; Prasauskas, 
Tadas; Šilgalytė, Viktorija; Azbukavičiūtė, A.; 
Stasiulaitienė, Inga; Martuzevičius, Dainius. 
Size segregated distribution of polycyclic aro-
matic hydrocarbons in emissions from agricul-
ture residue derived biomass fuels // Chemis-
try and chemical technology : proceedings of 
the international conference, 25 April, 2014 / 
Kaunas University of Technology. Kaunas: 
Technologija, 2014. ISSN 2351-5643. 2014, p. 
27-30. [M.kr. 03P]. [Indėlis: 0.143; Persk. indė-
lis: 0.143]

51  Griškonis, Egidijus; Rimašauskas, Marius; Ba-
levičius, Gytautas. Overview of surface pre-tre-
atment options for metallization of 3D printed 
plastic parts // Chemistry and chemical tech-
nology : proceedings of the international con-
ference, 25 April, 2014 / Kaunas University of 
Technology. Kaunas: Technologija, 2014. ISSN 
2351-5643. 2014, p. 64-67. [M.kr. 03P]. [Indėlis: 
0.667; Persk. indėlis: 0.5]

52  Boroško, Justyna; Jankauskaitė, Virginija. Fa-
brication of large-size superhydrophobic poly-
dimethylsiloxane surfaces by plasma polyme-
rization of hexamethyldisilazane // Chemistry 
and chemical technology : proceedings of the 
international conference, 25 April, 2014 / Kau-

nas University of Technology. Kaunas: Techno-
logija, 2014. ISSN 2351-5643. 2014, p. 296-299. 
[M.kr. 05T]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

53  Bazaras, Žilvinas; Timofeev, B.; Vasileva, N; 
Ilgakojytė-Bazarienė, Jurga. Research guideli-
nes of the nuclear power systems in XXI cen-
tury // Intelligent technologies in logistics and 
mechatronics systems, ITELMS‘2014 : procee-
dings of the 9th international conference, May 
22-23, 2014, Panevėžys, Lithuania / Kaunas 
University of Technology. KTU Panevezys Fa-
culty of Technologies and Business, Military 
University of Technology, Tallin University of 
Technology, Riga Technical University. Kaunas: 
Technologija. ISSN 2345-0088. 2014, p. 46-47. 
[M.kr. 03T]. [Indėlis: 0.5; Persk. indėlis: 0.5]

54  Girkontas, Evaldas; Lukoševičius, Vaidas; Ba-
zaras, Žilvinas. Modelling and research of bus 
equipped with dynamic stability control sys-
tem // Intelligent technologies in logistics and 
mechatronics systems, ITELMS‘2014 : procee-
dings of the 9th international conference, May 
22-23, 2014, Panevėžys, Lithuania / Kaunas 
University of Technology. KTU Panevezys Fa-
culty of Technologies and Business, Military 
University of Technology, Tallin University of 
Technology, Riga Technical University. Kaunas: 
Technologija. ISSN 2345-0088. 2014, p. 109-
113. [M.kr. 03T]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

55  Domeika, Aurelijus; Grigas, Vytautas; Šulgi-
nas, Anatolijus; Stognij, Ingrida; Zaveckas, V.; 
Poškaitis, V.; Aleknaitė, I. Investigation of the 
lower back muscles activity during sitting ons-
table and unstable surfaces // Biomedical en-
gineering 2014 : proceedings of the 18th inter-
national conference, 27-28 November, 2014, 
Kaunas, Lithuania / Kaunas University of 
Technology Biomedical Engineering Institute. 
Kaunas: Technologija. ISSN 2029-3380. 2014, 
p. 31-34. [M.kr. 02B]. [Indėlis: 0.571; Persk. in-
dėlis: 0.571]

56  Murauskaitė, Lina; Klevas, Valentinas. Sau-
lės ir geoterminės energijos panaudojimo 
galimybės centralizuoto šilumos tiekimo sis-
temoje // Šilumos energetika ir technologi-
jos – 2014 [elektroninis išteklius] : konferen-
cijos pranešimų medžiaga, 2014 sausio 31 d. / 
Kauno technologijos universitetas, Lietuvos 
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energetikos institutas, Lietuvos šiluminės 
technikos inžinierių asociacija, Branduolinės 
energetikos asociacija. Kaunas: Kauno tech-
nologijos universitetas. ISSN 2335-2485. 2014, 
p. 37-42. [M.kr. 06T]. [Indėlis: 0.5; Persk. indė-
lis: 0.5]

57  Sereika, Titas; Buinevičius, Kęstutis. NOx 
koncentracijų skaičiavimų metodika azoto 
turinčiam kurui // Šilumos energetika ir tech-
nologijos – 2014 : konferencijos pranešimų 
medžiaga, 2014 sausio 31 d. / Kauno tech-
nologijos universitetas, Lietuvos energetikos 
institutas, Lietuvos šiluminės technikos inži-
nierių asociacija, Branduolinės energetikos 
asociacija [elektroninis išteklius]. Kaunas: 
Kauno technologijos universitetas. ISSN 2335-
2485. 2014, p. 43-46. [M.kr. 06T]. [Indėlis: 1; 
Persk. indėlis: 1]

58  Maziukienė, Monika; Balčius, Algimantas. Ūki-
ninko sodybos energetinio aprūpinimo ana-
lizė // Šilumos energetika ir technologijos – 
2014 : konferencijos pranešimų medžiaga, 
2014 sausio 31 d. / Kauno technologijos uni-
versitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lie-
tuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija, 
Branduolinės energetikos asociacija [elektro-
ninis išteklius]. Kaunas: Kauno technologijos 
universitetas. ISSN 2335-2485. 2014, p. 47-51. 
[M.kr. 06T]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

59  Poškas, Gintautas. Ignalinos AE pastato V1 
sistemų išmontavimo alternatyvų neapibrėž-
tumo analizė // Šilumos energetika ir tech-
nologijos - 2014 : konferencijos pranešimų 
medžiaga, 2014 sausio 31 d. / Kauno tech-
nologijos universitetas, Lietuvos energetikos 
institutas, Lietuvos šiluminės technikos inži-
nierių asociacija, Branduolinės energetikos 
asociacija [elektroninis išteklius]. Kaunas: 
Kauno technologijos universitetas. ISSN 2335-
2485. 2014, p. 56-61. [M.kr. 06T]. [Indėlis: 1; 
Persk. indėlis: 0.5]

60  Trepulis, Marius. RBMK-1500 reaktoriaus 
valdymo strypo kanalo aušinimo putų srautu 
modeliavimas // Šilumos energetika ir tech-
nologijos - 2014 [elektroninis išteklius] : kon-
ferencijos pranešimų medžiaga, 2014 sausio 

31 d. / Kauno technologijos universitetas, Lie-
tuvos energetikos institutas, Lietuvos šilumi-
nės technikos inžinierių asociacija, Branduo-
linės energetikos asociacija. Kaunas: Kauno 
technologijos universitetas. ISSN 2335-2485. 
2014, p. 62-69. [M.kr. 06T]. [Indėlis: 1; Persk. 
indėlis: 1]

61  Sankauskaitė, Viktorija; Miliauskas, Gintautas. 
Šiuolaikinių „lašo“ tyrimų įvertinimas binarinio 
skysčio lašelių garavimo modeliavimo kon-
tekste // Šilumos energetika ir technologi-
jos – 2014 : konferencijos pranešimų medžia-
ga, 2014 sausio 31 d. / Kauno technologijos 
universitetas, Lietuvos energetikos institutas, 
Lietuvos šiluminės technikos inžinierių aso-
ciacija, Branduolinės energetikos asociacija 
[elektroninis išteklius]. Kaunas: Kauno tech-
nologijos universitetas. ISSN 2335-2485. 2014, 
p. 86-94. [M.kr. 06T]. [Indėlis: 0.5; Persk. indė-
lis: 0.5]

62  Maziukienė, Monika; Miliauskas, Gintautas. 
Vandens lašelių fazinių virsmų ciklo skaitinio 
modeliavimo iteracinės schemos optimizavi-
mo savitumai // Šilumos energetika ir tech-
nologijos - 2014 : konferencijos pranešimų 
medžiaga, 2014 sausio 31 d. / Kauno tech-
nologijos universitetas, Lietuvos energetikos 
institutas, Lietuvos šiluminės technikos inži-
nierių asociacija, Branduolinės energetikos 
asociacija [elektroninis išteklius]. Kaunas: 
Kauno technologijos universitetas. ISSN 2335-
2485. 2014, p. 113-122. [M.kr. 06T]. [Indėlis: 1; 
Persk. indėlis: 1]

63  Šinkūnas, Stasys; Morkvėnas, Mantas; Gu-
dzinskas, Juozas; Morkvėnas, Romualdas. 
Šilumos mainų pastatuose matematiniai mo-
deliai ir jų taikymo pastatų šildymo sistemų 
darbo režimo valdymui galimybių tyrimas // 
Šilumos energetika ir technologijos - 2014 : 
konferencijos pranešimų medžiaga, 2014 sau-
sio 31 d. / Kauno technologijos universitetas, 
Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos ši-
luminės technikos inžinierių asociacija, Bran-
duolinės energetikos asociacija [elektroninis 
išteklius]. Kaunas: Kauno technologijos uni-
versitetas. ISSN 2335-2485. 2014, p. 127-132. 
[M.kr. 06T]. [Indėlis: 0.5; Persk. indėlis: 0.5]
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Periodiniuose leidiniuose ir vienkartiniuose 
straipsnių rinkiniuose ir kt. paskelbti straipsniai

1  Keturakis, Gintaras; Baltrušaitis, Antanas; Ru-
dak, P.V.; Kuis, D.V. Влияние скоростей резания 
и подачи на начальный износ дереворежу-
щего инструмента // Труды БГТУ : Лесная и 
деревообрабатывающая промышленность. 
Минск: БГТУ. ISSN 1683-0377. 2014, No. 2 (166), 
p. 191-192. [M.kr. 08T]. [Indėlis: 0.5; Persk. indė-
lis: 0.5]

2  Rudak, P.V.; Rapovec, V.V.; Rudak, O.G.; Pisku-
nova, O, J.; Baltrušaitis, Antanas; Keturakis, 
Gintaras. Методика энергосберегающего 
эффективного улавливания стружки и пыли 
при фрезеровании древесных материалов // 
Труды БГТУ : Лесная и деревообрабатывающая 
промышленность. Минск: БГТУ. ISSN 1683-
0377. 2014, No. 2 (166), p. 196-198. [M.kr. 08T]. 
[Indėlis: 0.333; Persk. indėlis: 0.333]

3  Voytenko, Yuliya; Raslavičius, Laurencas. Agro-
biomass-to-energy systems in transition econo-
mies: cases of Ukraine and Lithuania // Year-
book 2012 of the Institute for Advanced Studies 
on Science, Technology and Society / Edited by 
A. Bammé, G. Getzinger, T. Berger. München, 
Wien: Profil, 2014. (Technik- und Wissenschaft-
sforschung = Science and Technology Studies, 
63), ISBN 9783890196930. p. 183-214. [M.kr. 
03T]. [Indėlis: 0.5; Persk. indėlis: 0.5]

4  Jackuvienė, Renata; Karpavičius, Rimas; Soko-
lova, Tatjana; Šaulys, Povilas. Investigation of 
spatial cam by the lean method // International 
journal of mechanical engineering and techno-
logy. Tamilnadu: IAEME. ISSN 0976-6340. 2014, 
vol. 5, issue 12, p. 47-54. [M.kr. 09T]. [Indėlis: 0.5; 
Persk. indėlis: 0.5]

5  Poškas, Povilas; Poškas, Gintautas; Sirvydas, 
Arūnas. Analysis of alternatives for radwaste 
management during dismantling of the equip-
ment in building V1 at Ignalina Np // Progress 
in nuclear science and technology. [S.L.]: Atomic 
Energy Society of Japan. ISSN 2185-4823. 2014, 
Vol. 4, p. 828-831. [M.kr. 06T]. [Indėlis: 0.333; 
Persk. indėlis: 0.167]

6  Skyrienė, Valentina; Bilinauskaitė, Milda; Uš-
puras, Grigorijus. Skirtingo amžiaus plaukikų 
posūkio salto atlikimo įvairiomis sąlygomis tyri-
mas // Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai 
(VII) [elektroninis išteklius] : mokslinių straips-
nių rinkinys. Kaunas: Lietuvos sporto universi-
tetas. ISSN 2029-1590. 2014, p. 207-213. [M.kr. 
09T]. [Indėlis: 0.333; Persk. indėlis: 0.111]

7  Kumpikaitė, Eglė; Kot, Liucina; Nenartavičiūtė, 
Erika. Comparable analysis of folk home texti-
le of East Prussia in territories of Lithuania and 
Poland // Open journal of social sciences. Irvine, 
CA: Scientific Research Publishing. ISSN 2327-
5952. 2014, vol. 2, no. 10, p. 19-29. DOI: 10.4236/
jss.2014.210004. [M.kr. 08T]. [Indėlis: 0.667; 
Persk. indėlis: 0.667]

8  Raslavičius, Laurencas; Keršys, Artūras; Starevi-
čius, Martynas. Powertrains for gasoline-electric 
hybrid cars // Energy science and technology. 
Vol. 10. Fuel cells and batteries. Houston, Texas: 
Studium Press, 2014, ISBN 1626990719. p. 404-
426. [M.kr. 03T]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

TAIKOMIEJI MOKSLO DARBAI (žodynai, žinynai, 
enciklopedijos, bibliografijos, paminklų sąvadai, 
teisės aktų komentarai)

1  Barkauskas, Algirdas Enrikas (sudaryt.); Gydas, 
Jonas (sudaryt.); Kajalavičius, Antanas (suda-
ryt.); Keturakis, Gintaras (sudaryt.); Papreckis, 
Bronislovas (sudaryt.); Vingelienė, Ramutė (su-
daryt.); Klimavičius, Jonas (sudaryt.). Aiškina-
masis medienos terminų žodynas : 3020 termi-
nų : lietuvių k, anglų k, vokiečių k, prancūzų k, 
rusų k. / [ats. red. Bronislovas Papreckis]. 3-a 
patais. ir papild. laida. Kaunas : Technologija, 
2014. 326 p. ISBN 9786090210413. [M.kr. 08T]. 
[Indėlis: 0.714; Persk. indėlis: 0.714]

2  Ratautas, Stanislovas Algimantas; Strazdie-
nė, Eugenija; Gulbinienė, Ada. Aiškinamasis 
aprangos terminų žodynas : daugiau nei 6000 
terminų lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir 
rusų kalbomis / Kauno technologijos universi-
tetas. Kaunas : Technologija, 2014. 603 p. ISBN 
9786090210420. [M.kr. 08T]. [Indėlis: 0.667; 
Persk. indėlis: 0.667]
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STRAIPSNIAI

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose 
mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai duome-
nų bazės „ISI Web of Science“ leidiniuose, turin-
čiuose citavimo indeksą

1  Pranskūnas, Andrius; Pranskūnienė, Živilė; Mi-
lieškaitė, Eglė; Daniusevičiūtė, Laura; Kudrevi-
čienė, Aušrelė; Vitkauskienė, Astra; Skurvydas, 
Albertas; Brazaitis, Marius. Effects of whole body 
heat stress on sublingual microcirculation in he-
althy humans // European journal of applied 
physiology. Berlin: Springer. ISSN 1439-6319. 
2014, vol. 115, issue 1, p. 157-165. DOI: 10.1007/
s00421-014-2999-2. [Science Citation Index Ex-
panded (Web of Science); SpringerLINK]. [IF: 
2,187, AIF: 2,597 (E, 2014)]. [M.kr. 09B]. [Indėlis: 
0.125; Persk. indėlis: 0.063]

2  Venytė, Ingrida; Kibirkštis, Edmundas; Voloshin, 
A.; Ragulskis, Kazimieras; Paškevičius, Paulius; 
Sudintas, Antanas Rimantas; Ragulskis, Liutau-
ras. Investigation of stresses during dynamic 
behavior of polymeric films used for Braille // 
Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, 
Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas Uni-
versity of Technology, Vilnius Gediminas Tech-
nical University. Kaunas: Vibroengineering. ISSN 
1392-8716. 2014, Vol. 16, no. 3, p. 1248-1257. 
[Science Citation Index Expanded (Web of Sci-
ence); INSPEC; Academic Search Complete; 
Central & Eastern European Academic Source 
(CEEAS); Computers & Applied Sciences Com-
plete; Current Abstracts; TOC Premier]. [IF: 0,617, 
AIF: 2,310 (E, 2014)]. [M.kr. 09T]. [Indėlis: 0.143; 
Persk. indėlis: 0.143]

3  Kapočiūtė-Dzikienė, Jurgita; Krupavičius, Al-
gis. Predicting party group from the Lithuanian 
parliamentary speeches // Informacinės tech-
nologijos ir valdymas = Information technology 
and control / Kauno technologijos universitetas. 
Kaunas: KTU. ISSN 1392-124X. 2014, T. 43, nr. 3, 
p. 321-332. DOI: 10.5755/j01.itc.43.3.5871. [Sci-
ence Citation Index Expanded (Web of Science); 
INSPEC; Scopus]. [IF: 0,623, AIF: 1,943 (E, 2014)]. 
[M.kr. 02S]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 0.75]

4  Čižauskas, Ginas; Klizienė, Irina; Klizas, Šarū-
nas; Sipavičienė, Saulė. Vertical jump perfor-
mance: testing leg muscle strength, muscular 
performance and body balance // Journal of 
Vibroengineering / Vibromechanika, Lithua-
nian Academy of Sciences, Kaunas University of 
Technology, Vilnius Gediminas Technical Univer-
sity. Kaunas: Vibroengineering. ISSN 1392-8716. 
2014, Vol. 16, no. 8, p. 3841-3849. [Science Cita-
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teklius] / Kauno technologijos universitetas. 
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siūnaitė, Sandra. Studentų fizinio aktyvumo ir 
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ateitį = The bridge to the future [elektroninis 
išteklius] / Kauno technologijos universitetas. 
Kaunas: Technologija. ISSN 2029-9346. 2014, 
Nr. 1 (8), p. 326-329. [M.kr. 04S]. [Indėlis: 1; 
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Mokslo monografijos
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sentation, semiotics and ideology of non-hu-
man animals in cinema : [monograph]. Kaunas : 
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Technologija, 2014. 294 p. ISBN 9786090210918. 
[M.kr. 01H]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

2  Pučiliauskaitė, Saulenė. Žmogus Wittgenstei-
no pasaulyje : mokslo monografija. Kaunas : 
Technologija, 2014. 275 p. ISBN 9786090211137. 
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Mokslo šaltinių publikacijos
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2  Kučinskas, Darius (sudaryt.). M. K. Čiurlionis : 
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jia; Kodzius, Rimantas. Resonant gravimetric 
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DOI: 10.1007/s00604-014-1244-3. [Science Cita-
tion Index Expanded (Web of Science); Springer-
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[M.kr. 01P]. [Indėlis: 0.25; Persk. indėlis: 0.25]
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šaitis, Jonas. Polyamide–thallium selenide 
composite materials via temperatureand pH 
controlled adsorption–diffusion method // 
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DOI: 10.1016/j.apsusc.2014.08.192. [Social Sci-
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9  Jucius, Dalius; Grybas, Ignas; Grigaliūnas, Vik-
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2014, vol. 56, p. 107-113. DOI: 10.1016/j.ap-
susc.2013.07.020. [Science Citation Index Ex-
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& sustainable energy reviews. Oxford: Per-
gamon-Elsevier Science. ISSN 1364-0321. 
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11  Žukauskas, Albertas; Batavičiūtė, Gintarė; 
Ščiuka, Mindaugas; Jukna, Tomas; Melninkai-
tis, Andrius; Malinauskas, Mangirdas. Charac-
terization of photopolymers used in laser 3D 
micro/nanolithography by means of laser-in-
duced damage threshold (LIDT) // Optical Ma-
terials Express. Washington: Optical Society 
of America. ISSN 2159-3930. 2014, Vol. 4, iss. 
8, p. 1601-1616. DOI: 10.1364/OME.4.001601. 
[Science Citation Index Expanded (Web of Sci-
ence)]. [IF: 2,844, AIF: 2,987 (E, 2014)]. [M.kr. 
08T]. [Indėlis: 0.167; Persk. indėlis: 0.167]

12  Cheng, Y.C.; Zeng, H.; Trull, Jose; Cojocaru, 
Crina; Malinauskas, Mangirdas; Jukna, To-
mas; Wiersma, D.S.; Staliunas, K. Beam fo-
calization in reflection from flat 2 dielectric 
subwavelength gratings // Optics letters. 
Washington: Optical Society of America. ISSN 
0146-9592. 2014, Vol. 39, iss. 20, p. 6086-6089. 
DOI: 10.1364/OL.99.099999. [Science Citation 
Index Expanded (Web of Science)]. [IF: 3,292, 
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duomenų bazės „ISI Web of Science“ leidiniuose, 
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1  Sapeliauskas, Evaldas; Vanagas, Gailius; Ba-
rauskas, Dovydas; Viržonis, Darius. Capacitive 
micromachined ultrasound transducer as a sen-
sor in microfluidic environment // Sensor letters. 
Valencia, Ca: American Scientific Publishers. 
ISSN 1546-198X. 2014, vol. 12, no. 11, p. 1597-
1599. [Science Citation Index Expanded (Web of 
Science)]. [M.kr. 09T]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

2  Makaravičiūtė, Asta; Viržonis, Darius; Ramana-
vičienė, Almira; Vanagas, Gailius; Barauskas, 
Dovydas; Ramanavičius, Arūnas. An immuno-
sensing system for antibody detection based on 
capacitive micromachined ultrasound transducer 
resonance sensors // Sensor letters. Valencia, 
CA: American Scientific Publishers. ISSN 1546-
198X. 2014, vol. 12, no. 12, p. 1746-1749. DOI: 
10.1166/sl.2014.3397. [Science Citation Index 
Expanded (Web of Science)]. [M.kr. 09T]. [Indėlis: 
0.5; Persk. indėlis: 0.5]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose
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national scientific practical conference „Trends 
in science and studies under conditions of 
globalization“. Panevėžys: Panevėžio kolegija. 
ISSN 2029-1280. 2014, Nr. 10, p. 17-22. [M.kr. 
04S]. [Indėlis: 0.667; Persk. indėlis: 0.667]

Periodiniuose leidiniuose ir vienkartiniuose 
straipsnių rinkiniuose ir kt. paskelbti straipsniai

1  Kvedaraitė, Nida. Reasons and obstacles to star-
ting a business: experience of students of Lithu-
anian higher education institutions // Manage-
ment : journal of contemporary management 
issues. Split: University of Split. ISSN 1331-0194. 
2014, Vol. 19, no. 1, p. 1-16. [M.kr. 03S]. [Indėlis: 
1; Persk. indėlis: 1]

2  Ragalytė, Birutė; Paukštienė, Alma. P. Mašioto 
straipsniai ,,Švietimo darbe“ lygčių sprendimo 
klausimais // Lietuvos matematikos rinkinys : 
Lietuvos matematikų draugijos darbai: Serija 
B / Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus uni-
versitetas. Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 
0132-2818. 2014, t. 55, p. 121-124. [M.kr. 01P]. 
[Indėlis: 0.5; Persk. indėlis: 0.25]

Mokslo studijos

1  Partaukas, Nerijus. Research on stress state 
and strength in multilayer bars and pipes. Sa-
arbrucken : Scholar‘s Press, 2014. 64 p. ISBN 
9783639712254. [M.kr. 09T]. [Indėlis: 1; Persk. 
indėlis: 1]

informatikos fakultetas

STRAIPSNIAI

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose 
mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai duome-
nų bazės „ISI Web of Science“ leidiniuose, turin-
čiuose citavimo indeksą

1  Maskeliūnas, Rytis. The evaluation of spoken 
dialog management models for multimodal 
HCIs // International Arab journal of informa-
tion technology. Zarqa: Zarqa University. ISSN 
1683-3198. 2014, Vol. 11, no. 1, p. 19-24. [Scien-

ce Citation Index Expanded (Web of Science)]. [IF: 
0,582, AIF: 1,832 (E, 2014)]. [M.kr. 07T]. [Indėlis: 
1; Persk. indėlis: 1]

2  Plauska, Ignas; Lukas, Romas; Damaševičius, 
Robertas. Reflections on using robots and visual 
programming environments for project-based 
teaching // Elektronika ir elektrotechnika = 
Electronics and Electrical Engineering. Kaunas: 
KTU. ISSN 1392-1215. 2014, Vol. 20, no. 1, p. 71-
74. DOI: 10.5755/j01.eee.20.1.6169. [Science Ci-
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tation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; 
Computers & Applied Sciences Complete; Cen-
tral & Eastern European Academic Source]. [IF: 
0,561, AIF: 1,798 (E, 2014)]. [M.kr. 07T]. [Indėlis: 
1; Persk. indėlis: 1]

3  Vilutis, Gytis; Šutienė, Kristina; Kavaliūnas, Ri-
mantas; Daugirdas, Linas. Load balancing stra-
tegy for hybrid cloudbased rendering service // 
Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and 
Electrical Engineering. Kaunas: KTU. ISSN 1392-
1215. 2014, Vol. 20, no. 2, p. 79-84. [Science Ci-
tation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; 
Computers & Applied Sciences Complete; Cen-
tral & Eastern European Academic Source]. [IF: 
0,561, AIF: 1,798 (E, 2014)]. [M.kr. 07T]. [Indėlis: 
0.75; Persk. indėlis: 0.75]

4  Senkuvienė, Irma; Jankauskas, Kęstutis; Kviet-
kauskas, Henrikas. Using manufacturing me-
asurement visualization to improve perfor-
mance // Mechanika / Kauno technologijos 
universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vil-
niaus Gedimino technikos universitetas. Kau-
nas: KTU. ISSN 1392-1207. 2014, Vol. 20, no. 1, p. 
99-107. DOI: 10.5755/j01.mech.20.1.3514. [Sci-
ence Citation Index Expanded (Web of Science); 
INSPEC; Compendex; Academic Search Comple-
te; FLUIDEX; Scopus]. [IF: 0,292, AIF: 1,862 (E, 
2014)]. [M.kr. 09T]. [Indėlis: 0.333; Persk. indėlis: 
0.333]

5  Štuikys, Vytautas; Bespalova, Kristina; Bur-
baitė, Renata. Refactoring of heterogeneous 
meta-program into k-stage meta-program // 
Informacinės technologijos ir valdymas = Infor-
mation technology and control / Kauno techno-
logijos universitetas. Kaunas: KTU. ISSN 1392-
124X. 2014, T. 43, nr. 1, p. 14-27. [Science Citation 
Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Sco-
pus]. [IF: 0,623, AIF: 1,943 (E, 2014)]. [M.kr. 07T]. 
[Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

6  Girčys, Rolandas; Kazanavičius, Egidijus; Vru-
bliauskas, Arūnas; Liutkevičius, Agnius. Move-
ment artefact resistant photoplethysmographic 
probe // Elektronika ir elektrotechnika = Elec-
tronics and Electrical Engineering. Kaunas: KTU. 
ISSN 1392-1215. 2014, Vol. 20, no. 3, p. 73-76. 
[Science Citation Index Expanded (Web of Sci-
ence); INSPEC; Computers & Applied Sciences 
Complete; Central & Eastern European Aca-
demic Source]. [IF: 0,561, AIF: 1,798 (E, 2014)]. 
[M.kr. 07T]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

7  Toldinas, Jevgenijus; Damaševičius, Robertas; 
Venčkauskas, Algimantas; Blažauskas, To-
mas; Čeponis, Jonas. Energy consumption of 
cryptographic algorithms in mobile devices // 
Elektronika ir elektrotechnika = Electronics 
and electrical engineering. Kaunas: KTU. ISSN 
1392-1215. 2014, Vol. 20, no. 5, p. 158-161. 
DOI: 10.5755/j01.eee.20.5.7118. [Science Cita-
tion Index Expanded (Web of Science); Inspec; 
Computers & Applied Sciences Complete; Cen-
tral & Eastern European Academic Source]. [IF: 
0,561, AIF: 1,798 (E, 2014)]. [M.kr. 07T]. [Indėlis: 
1; Persk. indėlis: 1]

8  Venčkauskas, Algimantas; Jusas, Nerijus; 
Kazanavičius, Egidijus; Štuikys, Vytautas. 
Identification of dependency among energy 
consumption and Wi-Fi protocol security le-
vels within the prototype module for the IoT // 
Elektronika ir elektrotechnika = Electronics 
and electrical engineering. Kaunas: KTU. ISSN 
1392-1215. 2014, Vol. 20, no. 6, p. 132-135. 
DOI: 10.5755/j01.eee.20.6.7285. [Science Cita-
tion Index Expanded (Web of Science); Inspec; 
Computers & Applied Sciences Complete; Cen-
tral & Eastern European Academic Source]. [IF: 
0,561, AIF: 1,798 (E, 2014)]. [M.kr. 01T]. [Indėlis: 
1; Persk. indėlis: 1]

9  Pranevičius, Henrikas; Pranevičius, Mindau-
gas; Pranevičius, Osvaldas; Šnipas, Mindau-
gas; Paulauskas, Nerijus; Bukauskas, Felik-
sas. Continuous time Markov chain models of 
voltage gating of gap junction channels // In-
formacinės technologijos ir valdymas = Infor-
mation technology and control / Kauno tech-
nologijos universitetas. Kaunas: Technologija. 
ISSN 1392-124X. 2014, T. 43, nr. 2, p. 133-142. 
DOI: 10.5755/j01.itc.43.2.3198. [Science Citati-
on Index Expanded (Web of Science); Inspec; 
Scopus]. [IF: 0,623, AIF: 1,943 (E, 2014)]. [M.kr. 
01P]. [Indėlis: 0.167; Persk. indėlis: 0.083]

10  Grinevičiūtė, Diana; Abraitienė, Aušra; San-
kauskaitė, Audronė; Tumėnienė, Danutė-Ma-
rijona; Lenkauskaitė, Laima; Barauskas, 
Rimantas. Influence of chemical surface mo-
dification of woven fabrics on ballistic and stab 
protection of multilayer packets // Materials 
science = Medžiagotyra / Kaunas University 
of Technology, Academy of Sciences of Li-
thuania. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1320. 2014, 
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Vol. 20, no. 2, p. 193-197. DOI: 10.5755/j01.
ms.20.2.3138. [Science Citation Index Expan-
ded (Web of Science); INSPEC; Scopus]. [IF: 
0,510, AIF: 3,674 (E, 2014)]. [M.kr. 08T]. [Indėlis: 
0.167; Persk. indėlis: 0.167]

11  Karpovič, Jaroslav; Kriščiūnienė, Gintarė; 
Ablonskis, Linas; Nemuraitė, Lina. The com-
prehensive mapping of semantics of business 
vocabulary and business rules (SBVR) to OWL 
2 ontologies // Informacinės technologijos ir 
valdymas = Information technology and con-
trol / Kauno technologijos universitetas. Kau-
nas: KTU. ISSN 1392-124X. 2014, T. 43, nr. 3, p. 
289-302. DOI: 10.5755/j01.itc.43.3.6651. [Sci-
ence Citation Index Expanded (Web of Scien-
ce); INSPEC; Scopus]. [IF: 0,623, AIF: 1,943 (E, 
2014)]. [M.kr. 07T]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

12  Damaševičius, Robertas; Martišius, Ignas; 
Jusas, Vacius; Birvinskas, Darius. Fractional 
delay time embedding of EEG signals into 
high dimensional phase space // Elektronika 
ir elektrotechnika = Electronics and electrical 
engineering. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. 
2014, Vol. 20, no. 8, p. 55-58. DOI: 10.5755/
j01.eee.20.8.8441. [Science Citation Index Ex-
panded (Web of Science); Inspec; Computers & 
Applied Sciences Complete; Central & Eastern 
European Academic Source; Scopus]. [IF: 
0,561, AIF: 1,798 (E, 2014)]. [M.kr. 07T]. [Indėlis: 
1; Persk. indėlis: 1]

13  Rudžionis, Vytautas Evaldas; Raškinis, Gailius; 
Maskeliūnas, Rytis; Rudžionis, Algimantas 
Aleksandras; Ratkevičius, Kastytis; Bartišiūtė, 
Gintarė. Web services based hybrid recognizer 
of Lithuanian voice commands // Elektronika 
ir elektrotechnika = Electronics and electrical 
engineering. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. 
2014, Vol. 20, no. 9, p. 50-53. DOI: 10.5755/
j01.eee.20.9.8713. [Science Citation Index Ex-
panded (Web of Science); Inspec; Computers & 
Applied Sciences Complete; Central & Eastern 
European Academic Source; Scopus]. [IF: 
0,561, AIF: 1,798 (E, 2014)]. [M.kr. 01T]. [Indėlis: 
0.667; Persk. indėlis: 0.667]

14  Vaitkus, Vygandas; Žylius, Gediminas; Mas-
keliūnas, Rytis. Electrical spare parts demand 
forecasting // Elektronika ir elektrotechnika = 
Electronics and electrical engineering. Kau-

nas: KTU. ISSN 1392-1215. 2014, Vol. 20, no. 
10, p. 7-10. DOI: 10.5755/j01.eee.20.10.8870. 
[Science Citation Index Expanded (Web of Sci-
ence); Inspec; Computers & Applied Sciences 
Complete; Central & Eastern European Aca-
demic Source]. [IF: 0,561, AIF: 1,798 (E, 2014)]. 
[M.kr. 01T]. [Indėlis: 0.333; Persk. indėlis: 0.333]

15  Jusas, Vacius; Neverdauskas, Tomas. Stimuli 
generation framework for testing multiple pro-
cesses in VHDL // Informacinės technologijos 
ir valdymas = Information technology and con-
trol / Kauno technologijos universitetas. Kau-
nas: KTU. ISSN 1392-124X. 2014, T. 43, nr. 4, 
p. 440-446. DOI: 10.5755/j01.itc.43.4.7598. [Sci-
ence Citation Index Expanded (Web of Scien-
ce); INSPEC; Scopus]. [IF: 0,623, AIF: 1,943 (E, 
2014)]. [M.kr. 07T]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

16  Pranevičius, Henrikas; Naujokaitis, Darius; Pil-
kauskas, Vytautas; Pranevičius, Osvaldas; Pra-
nevičius, Mindaugas. Electrical circuit model 
of fractional flow reserve in cerebrovascular 
disorders // Elektronika ir elektrotechnika = 
Electronics and electrical engineering. Kau-
nas: KTU. ISSN 1392-1215. 2014, Vol. 20, no. 
10, p. 40-43. DOI: 10.5755/j01.eee.20.10.8877. 
[Science Citation Index Expanded (Web of Sci-
ence); Inspec; Computers & Applied Sciences 
Complete; Central & Eastern European Aca-
demic Source]. [IF: 0,561, AIF: 1,798 (E, 2014)]. 
[M.kr. 01T]. [Indėlis: 0.6; Persk. indėlis: 0.5]

17  Mikuckas, Antanas; Mikuckienė, Irena; Ven-
čkauskas, Algimantas; Kazanavičius, Egidi-
jus; Lukas, Romas; Plauska, Ignas. Emotion 
recognition in human computer interaction 
systems // Elektronika ir elektrotechnika = 
Electronics and electrical engineering. Kau-
nas: KTU. ISSN 1392-1215. 2014, Vol. 20, no. 
10, p. 51-56. DOI: 10.5755/j01.eee.20.10.8878. 
[Science Citation Index Expanded (Web of Sci-
ence); Inspec; Computers & Applied Sciences 
Complete; Central & Eastern European Aca-
demic Source]. [IF: 0,561, AIF: 1,798 (E, 2014)]. 
[M.kr. 01T]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

18  Lopata, Audrius; Veitaitė, Ilona; Gudas, Sau-
lius; Butleris, Rimantas. Case tool compo-
nent – knowledge-based subsystem UML dia-
grams generation process // Transformations 
in business & economics = Verslo ir ekonomi-
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kos transformacijos / Vilnius University, Brno 
University of Technology, University of Latvia. 
Brno, Kaunas, Riga, Vilnius: Vilniaus universi-
tetas. ISSN 1648-4460. 2014, Vol. 13, No. 2B 
(32B), p. 676-696. [Social Sciences Citation 
Index (Web of Science); EconLit; IBSS Inter-
national Bibliography of the Social Sciences; 
Scopus]. [IF: 0,374, AIF: 1,515 (S, 2014)]. [M.kr. 
07T]. [Indėlis: 0.25; Persk. indėlis: 0.125]

19  Skersys, Tomas; Kapočius, Kęstutis; Butleris, 
Rimantas; Danikauskas, Tomas. Extracting 
business vocabularies from business process 
models: SBVR and BPMN standards-based 
approach // Computer science and informati-
on systems. Novi Sad: University of Novi Sad. 
ISSN 1820-0214. 2014, vol. 11, iss. 4, p. 1515-
1535. DOI: 10.2298/CSIS140106079S. [Science 
Citation Index Expanded (Web of Science)]. [IF: 
0,477, AIF: 1,402 (E, 2014)]. [M.kr. 07T]. [Indėlis: 
1; Persk. indėlis: 1]

20  Jakštas, Aurimas; Kaušinis, Saulius; Baraus-
kas, Rimantas; Kasparaitis, Albinas; Bara-
kauskas, Algimantas. Thermal error ana-
lysis in precision length measurements // 
Measurement. Oxford: Elsevier. ISSN 0263-
2241. 2014, vol. 51, p. 133-146. DOI: 10.1016/j.
measurement.2014.01.034. [Science Citation 
Index Expanded (Web of Science); Academic 
Search Premier; COMPENDEX; Science Direct]. 
[IF: 1,484, AIF: 1,698 (E, 2014)]. [M.kr. 09T]. [In-
dėlis: 0.2; Persk. indėlis: 0.2]

21  Burbaitė, Renata; Bespalova, Kristina; Dama-
ševičius, Robertas; Štuikys, Vytautas. Con-
text-aware generative learning objects for 
teaching computer science // International 
journal of engineering education. Dublin: TEM-
PUS Publications. ISSN 0949-149X. 2014, Vol. 
30, no. 4, p. 929-936. [Science Citation Index 
Expanded (Web of Science)]. [IF: 0,582, AIF: 
1,347 (E, 2014)]. [M.kr. 07T]. [Indėlis: 1; Persk. 
indėlis: 1]

Duomenų bazės „ISI Web of Science“ leidiniuo-
se, neturinčiuose citavimo indekso

1  Palubeckis, Gintaras; Ostreika, Armantas; 
Tomkevičius, Arūnas. An iterated tabu search 
approach for the clique partitioning problem // 
The scientific world journal. New York: Hindawi. 
ISSN 1537-744X. 2014, vol. 2014, p. [1-10]. DOI: 

10.1155/2014/353101. [Science Citation Index 
Expanded (Web of Science)]. [M.kr. 09P]. [Indėlis: 
1; Persk. indėlis: 1]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

1  Ašeriškis, Darius; Damaševičius, Robertas. 
Gamification patterns for gamification appli-
cations // Procedia computer science : the 6th 
international conference on intelligent human 
computer interaction, IHCI 2014 [elektroninis 
išteklius] / Edited by P. Horain, A. Chellali, M. 
Mallem. Amsterdam: Elsevier. ISSN 1877-0509. 
2014, vol. 39, p. 83-90. DOI: 10.1016/j.pro-
cs.2014.11.013. [Conference Proceedings Citati-
on Index- Science; Science Direct; Scopus]. [M.kr. 
07T]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

2  Rutkauskienė, Danguolė; Gudonienė, Daina. In-
novative technological solutions for blended le-
arning approach // Smart digital futures 2014 : 
KES international conference on smart digi-
tal futures (SDF), Chania, Greece, June 18-20, 
2014 / Edited by: R. Neves-Silva, G.A. Tsihrintzis, 
V. Uskov, R.J. Howlett, L.C. Jain. Amsterdam: 
IOS Press, 2014. (Frontiers in artificial intelligen-
ce and applications, 262, ISSN 0922-6389), ISBN 
9781614994046. p. 697-705. DOI: 10.3233/978-
1-61499-405-3-697. [Conference Proceedings 
Citation Index]. [M.kr. 07S]. [Indėlis: 1; Persk. in-
dėlis: 0.667]

3  Sipavičienė, Neringa; Smilgytė, Kristina; Bu-
tleris, Rimantas. Information systems requi-
rements specification and usage in test case 
generation // Information and software tech-
nologies : 20th international conference, ICIST 
2014, Druskininkai, Lithuania, October 9-10, 
2014 : proceedings / Giedre Dregvaite; Rober-
tas Damasevicius (Eds.) ; Kaunas University of 
Technology. Cham: Springer, 2014. (Communi-
cations in computer and information science, 
465, ISSN 1865-0929), ISBN 9783319119571. 
p. 24-34. DOI: 10.1007/978-3-319-11958-8_3. 
[Conference Proceedings Citation Index; Sprin-
gerLINK]. [M.kr. 07T]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

4  Jasinevičius, Raimundas; Jukavičius, Vaidas; 
Liutkevičius, Agnius; Petrauskas, Vytautas; Pau-
lauskaitė-Tarasevičienė, Agnė; Vrubliauskas, 
Arūnas. Methods for smart home environment‘s 
intellectualization: the comparative analysis // 
Information and software technologies : 20th in-
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ternational conference, ICIST 2014, Druskininkai, 
Lithuania, October 9-10, 2014 : proceedings / 
Giedre Dregvaite; Robertas Damasevicius (Eds.) 
; Kaunas University of Technology. Cham: Sprin-
ger, 2014. (Communications in computer and in-
formation science, 465, ISSN 1865-0929), ISBN 
9783319119571. p. 150-159. DOI: 10.1007/978-
3-319-11958-8_12. [Conference Proceedings Ci-
tation Index; SpringerLINK]. [M.kr. 07T]. [Indėlis: 
1; Persk. indėlis: 1]

5  Pranevičius, Henrikas; Kraujalis, Tadas; Bu-
dnikas, Germanas; Pilkauskas, Vytautas. Fuz-
zy rule base generation using discretization of 
membership functions and neural network // 
Information and software technologies : 20th in-
ternational conference, ICIST 2014, Druskininkai, 
Lithuania, October 9-10, 2014 : proceedings / 
Giedre Dregvaite; Robertas Damasevicius (Eds.) 
; Kaunas University of Technology. Cham: Sprin-
ger, 2014. (Communications in computer and in-
formation science, 465, ISSN 1865-0929), ISBN 
9783319119571. p. 160-171. DOI: 10.1007/978-
3-319-11958-8_13. [Conference Proceedings Ci-
tation Index; SpringerLINK]. [M.kr. 07T]. [Indėlis: 
1; Persk. indėlis: 1]

6  Guogis, Evaldas; Misevičius, Alfonsas. Com-
parison of genetic programming, grammatical 
evolution and gene expression programming 
techniques // Information and software tech-
nologies : 20th international conference, ICIST 
2014, Druskininkai, Lithuania, October 9-10, 
2014 : proceedings / Giedre Dregvaite; Rober-
tas Damasevicius (Eds.) ; Kaunas University of 
Technology. Cham: Springer, 2014. (Communi-
cations in computer and information science, 
465, ISSN 1865-0929), ISBN 9783319119571. p. 
182-193. DOI: 10.1007/978-3-319-11958-8_15. 
[Conference Proceedings Citation Index; Sprin-
gerLINK]. [M.kr. 07T]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

7  Skersys, Tomas; Pavalkis, Saulius; Lagzdiny-
tė-Budnikė, Ingrida. Model-driven approach 
and implementation of partial model-to-model 
transformations in a CASE tool // Information 
and software technologies : 20th international 
conference, ICIST 2014, Druskininkai, Lithua-
nia, October 9-10, 2014 : proceedings / Giedre 
Dregvaite; Robertas Damasevicius (Eds.) ; Kau-
nas University of Technology. Cham: Springer, 
2014. (Communications in computer and infor-

 mation science, 465, ISSN 1865-0929), ISBN 
9783319119571. p. 260-271. DOI: 10.1007/978-
3-319-11958-8_21. [Conference Proceedings 
Citation Index; SpringerLINK]. [M.kr. 07T]. [In-
dėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

8  Štuikys, Vytautas; Bespalova, Kristina; Burbai-
tė, Renata. Generative learning object (GLO) 
specialization: teacher’s and learner’s view // 
Information and software technologies : pro-
ceedings of the 20th international conferen-
ce, ICIST 2014, Druskininkai, Lithuania, Octo-
ber 9-10, 2014 / Giedre Dregvaite; Robertas 
Damasevicius (Eds.) ; Kaunas University of 
Technology. Cham: Springer, 2014. (Communi-
cations in computer and information science, 
465, ISSN 1865-0929), ISBN 9783319119571. 
p. 291-301. DOI: 10.1007/978-3-319-11958-
8_23. [Conference Proceedings Citation Index; 
SpringerLINK]. [M.kr. 07T]. [Indėlis: 1; Persk. 
indėlis: 1]

9  Uktveris, Tomas. Efficiency analysis of object 
position and orientation detection algori-
thms // Information and software techno-
logies : 20th international conference, ICIST 
2014, Druskininkai, Lithuania, October 9-10, 
2014 : proceedings / Giedre Dregvaite; Rober-
tas Damasevicius (Eds.) ; Kaunas University of 
Technology. Cham: Springer, 2014. (Communi-
cations in computer and information science, 
465, ISSN 1865-0929), ISBN 9783319119571. 
p. 302-311. DOI: 10.1007/978-3-319-11958-
8_24. [Conference Proceedings Citation Index; 
SpringerLINK]. [M.kr. 07T]. [Indėlis: 1; Persk. 
indėlis: 1]

10  Plauska, Ignas; Damaševičius, Robertas. Edu-
cational robots for internet-of-things suppor-
ted collaborative learning // Information and 
software technologies : 20th international 
conference, ICIST 2014, Druskininkai, Lithua-
nia, October 9-10, 2014 : proceedings / [Edited 
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; Kaunas University of Technology. Cham: 
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Conference - ESM‘2014, October 22-24, 2014, 
FEUP - University of Porto, Porto, Portugal / Edi-
ted by: A.C. Brito, J.M. Tavares, C.B. de Oliveira ; 
ETI - The European Technology Institute. Ostend, 
Belgium: EUROSIS-ETI, 2014. p. 159-163. [M.kr. 
01P]. [Indėlis: 0.6; Persk. indėlis: 0.6]

2  Deksnys, Vytautas; Sakalauskas, Eligijus; Činči-
kas, Gedeiminas. New integral quality of TV ser-
vice criterion construction based on quality of 
experience statistical estimation // BEC 2014 : 
2014 14th Biennial Baltic Electronics Confe-
rence : proceedings of the 14th Biennial Baltic 
Electronics Conference, October 6-8, 2014, Tal-
linn, Estonia / Tallinn University of Technology. 
Tallinn: Tallinn University of Technology, 2014. 
(BEC, ISSN 1736-3705), ISBN 9789949236725. p. 
149-152. [M.kr. 01T]. [Indėlis: 0.333; Persk. indė-
lis: 0.333]

3  Bražėnas, Mindaugas; Valakevičius, Eimutis. 
Software relialibility Markovian model based 
on phase-type distribution // ICSEA 2014 : the 
Ninth International Conference on Software En-
gineering Advances, October 12-16, 2014, Nice, 
France. Nice: IARIA, 2014. (ThinkMind, ISSN 
2308-4235), ISBN 9781612083674. p. 591-597. 
[M.kr. 09P]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

4  Varnagirytė-Kabašinskienė, Iveta; Kabašinskas, 
Audrius. Changes of dominant tree species areas 
over the past century in Lithuania : a mathemati-
cal approach // Research for rural development 
: annual 20th internatiopnal scientific conference 
proceedings. Riga: Latvia University of Agricultu-
re. ISSN 1691-4031. 2014, vol. 2, p. 35-41. [M.kr. 
01P]. [Indėlis: 0.5; Persk. indėlis: 0.25]

5  Gružauskas, Valentas; Komskienė, Diana. Maxi-
mizing competitive advantage: product line-
sautomation // Vyznam ludskeho potencialu 
v regionalnom rozvoji : zbornik prispevkov z 

medzinarodnej vedeckej konferencie konanej v 
Podhajskej v dnoch 16.-17.10. 2014. Podhajs-
ka: EEDA, 2014, ISBN 9788089608195. p. 50-56. 
[M.kr. 04S]. [Indėlis: 0.5; Persk. indėlis: 0.25]

6  Sendžikaitė, E.; Joffe, R.; Vainoras, A.; Grabstai-
te, V.; Balevičiūtė, R.; Telksnys, Tadas. Changes 
of future actors ECG parameters during different 
genre roles // Biomedical engineering 2014 : 
proceedings of the 18th international conferen-
ce, 27-28 November, 2014, Kaunas, Lithuania / 
Kaunas University of Technology Biomedical En-
gineering Institute. Kaunas: Technologija. ISSN 
2029-3380. 2014, p. 38-41. [M.kr. 01P]. [Indėlis: 
0.167; Persk. indėlis: 0.167]

7  Linaburgytė, Rima. Tekstūrinių paviršių defek-
tų nustatymas ir lokalizavimas taikant Haaro 
transformaciją // Informacinės technologijos 
: 19-oji tarpuniversitetinės magistrantų ir dok-
torantų konferencija „Informacinė visuomenė ir 
universitetinės studijos“ (IVUS 2014) : konferen-
cijos pranešimų medžiaga / Kauno technologi-
jos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, 
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakul-
tetas. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-249X. 
2014, p. 208-211. [M.kr. 01P]. [Indėlis: 1; Persk. 
indėlis: 1]

8  Linaburgytė, Rima. Tekstūrinių paviršių defek-
tų nustatymas ir lokalizavimas taikant Haaro 
transformaciją // Informacinės technologijos : 
19-oji tarpuniversitetinė magistrantų ir dokto-
rantų konferencija „Informacinė visuomenė ir 
universitetinės studijos“ (IVUS 2014) : konferen-
cijos pranešimų medžiaga / Kauno technologi-
jos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, 
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fa-
kultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-4832. 
2014, p. 208-211. [M.kr. 07T]. [Indėlis: 1; Persk. 
indėlis: 1]

Periodiniuose leidiniuose ir vienkartiniuose 
straipsnių rinkiniuose ir kt. paskelbti straipsniai

1  Minialga, Virgilijus; Statkevičienė, Birutė. Tem-
peratūros pasiskirstymo plaukiko kūno pa-
viršiuje tyrinėjimas termovaizdavimo būdu // 
Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai (VII) 
[elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių 
rinkinys. Kaunas: Lietuvos sporto universitetas. 
ISSN 2029-1590. 2014, p. 7-17. [M.kr. 02B]. [In-
dėlis: 0.5; Persk. indėlis: 0.5]
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2  Beleišytė, Agnė; Gudauskas, Renaldas; Snitka, 
Valentinas. Modeling of the socio-economic su-
stainability and dynamics of European regions 
on the bases of systems complexity // Internati-
onal journal of Asian social science. Kuala Lum-
pur: AESS Publications. ISSN 2226-5139. 2014, 
vol. 4, no. 11, p. 1116-1125. [M.kr. 04S]. [Indėlis: 
0.667; Persk. indėlis: 0.667]

3  Bikulčienė, Liepa; Venskaitytė, Eurelija; Jaruše-
vičius, Gediminas. The estimation of human vital 
signs complexity // World Academy of Science, 
Engineering and Technology : International Jo-
urnal of Medical, Pharmaceutical Science and 
Engineering. Zurich: WASET. ISSN 2010-376X. 
2014, Vol. 8, no. 1, p. 39-44. [M.kr. 01P]. [Indėlis: 
0.333; Persk. indėlis: 0.333]

aplinkos inžinerijos institutas

STRAIPSNIAI

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose 
mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai duome-
nų bazės „ISI Web of Science“ leidiniuose, turin-
čiuose citavimo indeksą

1  Kruopienė, Jolita; Dvarionienė, Jolanta; Duduty-
tė, Zita; Stančė, Laura; Buzelytė, Justė. The use 
of hazardous chemical substances in Lithuanian 
industry: how sound is it? // Journal of cleaner 
production. Oxford: Elsevier Science. ISSN 0959-
6526. 2014, vol. 72, p. 89-95. DOI: 10.1016/j.
jclepro.2014.03.009. [Science Citation Index 
Expanded (Web of Science); Academic Search 
Premier; Business Source Complete; CAB Abs-
tracts; Compendex; Inspec; Science Direct]. [IF: 
3,844, AIF: 3,262 (E, 2014)]. [M.kr. 04T]. [Indėlis: 
0.4; Persk. indėlis: 0.4]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2  Sabaliauskaitė, Kamilė; Kliaugaitė, Daina. Re-
source efficiency and carbon footprint mini-
mization in manufacture of plastic products // 
Environmental research, engineering and ma-
nagement = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vady-
ba. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1649. 2014, vol. 67, 
no. 1, p. 25-34. DOI: 10.5755/j01.erem.67.1.6587. 
[CAB Abstracts; Current Abstracts; Inspec; Pollu-
tion Abstracts; TOC Premier]. [M.kr. 04T]. [Indėlis: 
1; Persk. indėlis: 1]

3  Baranauskaitė, Inga; Dvarionienė, Jolanta. Pre-
sence and detection of pharmaceutical substan-
ces (diclofenac, 17-β-estradiol, 17-α-etilinestra-
diol) in the environment. Future challenges for 
Lithuania // Environmental research, enginee-
ring and management = Aplinkos tyrimai, inži-

nerija ir vadyba. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1649. 
2014, Vol. 68, no. 2, p. 25-40. DOI: 10.5755/j01.
erem.68.2.7378. [CAB Abstracts; Current Abs-
tracts; DOAJ; INSPEC; Pollution Abstracts; TOC 
Premier]. [M.kr. 04T]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

4  Karpušenkaitė, Aistė; Varžinskas, Visvaldas. Bio-
plastics: development, possibilities and difficul-
ties // Environmental research, engineering and 
management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir va-
dyba. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1649. 2014, Vol. 68, 
no. 2, p. 69-78. DOI: 10.5755/j01.erem.68.2.6777. 
[CAB Abstracts; Current Abstracts; DOAJ; INSPEC; 
Pollution Abstracts; TOC Premier]. [M.kr. 04T]. [In-
dėlis: 0.5; Persk. indėlis: 0.5]

5  Minkevičiūtė, Karolina; Ziemelytė, Asta; Stasiš-
kienė, Žaneta. Improvement of environmental 
performance of publishing processes: appli-
cation of the integrated criteria // Environmen-
tal research, engineering and management = 
Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas: 
KTU. ISSN 1392-1649. 2014, Vol. 68, no. 3, p. 75-
83. DOI: 10.5755/j01.erem.69.3.8031. [CAB Abs-
tracts; Current Abstracts; DOAJ; INSPEC; Polluti-
on Abstracts; TOC Premier]. [M.kr. 04T]. [Indėlis: 
1; Persk. indėlis: 1]

6  Gecevičius, Giedrius; Dvarionienė, Jolanta. Su-
stainable energy system development in local 
communities // Environmental research, engi-
neering and management = Aplinkos tyrimai, 
inžinerija ir vadyba. Kaunas: KTU. ISSN 1392-
1649. 2014, vol. 69, no. 4, p. 46-53. DOI: 10.5755/
j01.erem.70.4.8597. [CAB Abstracts; Current 
Abstracts; DOAJ; INSPEC; Pollution Abstracts; 
TOC Premier]. [M.kr. 04T]. [Indėlis: 0.5; Persk. 
indėlis: 0.5]
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7  Filho, Walter Leal; Moora, Hari; Stenmarck, Asa; 
Kruopienė, Jolita. An overview of approaches to-
wards sustainable waste management in Baltic 
Sea region countries // Research journal of en-
vironmental and earth sciences. Reading: Max-
well Science Publishing. ISSN 2041-0484. 2014, 
vol. 6, iss. 3, p. 134-142. [Chemical Abstracts]. 
[M.kr. 04T]. [Indėlis: 0.25; Persk. indėlis: 0.25]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 
paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje paskelbti 
straipsniai

1  Dvarionienė, Jolanta; Baranauskaitė, Inga; Kruo-
pienė, Jolita. Sustainability assessment of the 
WWTP in the Baltic Sea region: a case study in 
Lithuania // 2nd IWA specialized international 
conference, ecoSTP2014 EcoTechnologies for 
wastewater treatment: technical, environmental 
and economic challenges : Verona, Italy, 23-27 
June 2014 : conference proceedings / Edited by F. 
Fatone and R. Canziani ; Università degli Studi di 
Verona. [S.l.: s.n, 2014], ISBN 9788869250026. p. 
365-369. [M.kr. 04T]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

2  Waara, Sylvia; Gajewska, Magdalena; Dvario-
nienė, Jolanta; Ehde, Per Magnus; Gajewski, 
Ryszard; Grabowski, Pawel; Hansson, Anna; 

Kaszubowski, Jacek; Obarska-Pempkowiak, 
Hanna; Przewlócka, Maria; Pilecki, Adam; Na-
górka-Kmiecik, Dagmara; Skarbek, Jacek; Ton-
derski, Karin; Weisner, Stefan; Wojciechowska, 
Ewa. Towards recommendations for design of 
wetlands for post-tertiary treatment of waste 
water in the Baltic Sea Region – Gdańsk case 
study // Linnaeus Eco-tech‘14 : 9th International 
conference, Kalmar, Sweden, November 24-26, 
2014. [S.l.: s.n, 2014]. p. [1-9]. [M.kr. 04T]. [Indėlis: 
0.063; Persk. indėlis: 0.063]

Periodiniuose leidiniuose ir vienkartiniuose 
straipsnių rinkiniuose ir kt. paskelbti straipsniai

1  Cosmi, Carmelina; Dvarionienė, Jolanta; Marqu-
es, Isabel; Ferrão, T.; Bloomfield, I.; Brix, K.; 
Trummer, D.R. Local strategies for competitive, 
effective and secure energy uses: the Renergy 
transfer tools and methods // The sustainable 
city IX: urban regeneration and sustainability, 
Vol. 1-2 / Editors: C. Cosmi, J. Dvarioniene, I. 
Marques, T. Ferrão, I. Bloomfield, K. Brix, D.R. 
Trummer. Southampton: WIT Press, 2014. (WIT 
Transactions on Ecology and the Environment, 
191, ISSN 1743-3541), ISBN 9781845648206. p. 
[1-10]. [M.kr. 04T]. [Indėlis: 0.143; Persk. indėlis: 
0.143]

metrologijos institutas

STRAIPSNIAI

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose 
mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai duome-
nų bazės „ISI Web of Science“ leidiniuose, turin-
čiuose citavimo indeksą

1  Dumčius, Antanas; Gailius, Darius; Kuzas, Pra-
nas. Stability of negative resistance coefficient 
thermistors for long-term temperature measu-
rement // Elektronika ir elektrotechnika = Elec-
tronics and electrical engineering. Kaunas: KTU. 
ISSN 1392-1215. 2014, Vol. 20, no. 6, p. 57-60. 
DOI: 10.5755/j01.eee.20.6.7268. [Science Cita-
tion Index Expanded (Web of Science); Inspec; 
Computers & Applied Sciences Complete; Cen-

tral & Eastern European Academic Source]. [IF: 
0,561, AIF: 1,798 (E, 2014)]. [M.kr. 01T]. [Indėlis: 
0.667; Persk. indėlis: 0.667]

2  Kaškonas, Paulius; Meškuotienė, Asta. Te-
lephone call duration measurement reference 
system // Elektronika ir elektrotechnika = Elec-
tronics and electrical engineering. Kaunas: KTU. 
ISSN 1392-1215. 2014, Vol. 20, no. 6, p. 67-70. 
DOI: 10.5755/j01.eee.20.6.3773. [Science Cita-
tion Index Expanded (Web of Science); Inspec; 
Computers & Applied Sciences Complete; Cen-
tral & Eastern European Academic Source]. [IF: 
0,561, AIF: 1,798 (E, 2014)]. [M.kr. 01T]. [Indėlis: 
1; Persk. indėlis: 1]
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Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

1  Vaštakas, Edgaras; Gailius, Darius; Augutis, Sta-
sys Vygantas. Acoustic wave synthesis in dis-
persive media // Vibroengineering Procedia : in-
ternational conference Vibroengineering - 2014, 
Katowice, Poland, 13-15 October, 2014. Kaunas: 
JVE International. ISSN 2345-0533. 2014, vol. 3, 
p. 124-127. [Compendex; Scopus]. [M.kr. 10T]. 
[Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 
paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje paskelbti 
straipsniai

1  Meškuotienė, Asta; Kaškonas, Paulius. Confor-
mity assessment and validation of automatic 

meter reading systems // IMEKO TC1-TC7-TC13 
Joint Symposium 2014 : Measurement scien-
ce behind safety and security : September 3-5, 
2014, Madeira, Portugal : proceedings book / is 
organised by RELACRE - Portuguese Associati-
on of Accredited Laboratories, Regional Govern-
ment of Madeira Autonomous Region (LREC, 
DRCIE, IGA), SPMet (Portuguese Society of Me-
trology). [Lisbon: IMEKO, 2014]. p. [1-3]. [M.kr. 
10T]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

mechatronikos institutas

STRAIPSNIAI

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose 
mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai duome-
nų bazės „ISI Web of Science“ leidiniuose, turin-
čiuose citavimo indeksą

1  Milašauskaitė, Ieva; Daukševičius, Rolanas; Os-
taševičius, Vytautas; Gaidys, Rimvydas; Janušas, 
Giedrius. Influence of contact point location on dy-
namical and electrical responses of impact-type 
vibration energy harvester based on piezoelectric 
transduction // Zeitschrift für Angewandte Ma-
thematik und Mechanik = Journal of applied ma-
thematics and mechanics. Weinheim: Wiley-VCH 
Verlag. ISSN 0044-2267. 2014, vol. 94, iss. 11, p. 
898-903. DOI: 10.1002/zamm.201300246. [Scien-
ce Citation Index Expanded (Web of Science)]. [IF: 
1,162, AIF: 1,480 (E, 2014)]. [M.kr. 09T]. [Indėlis: 1; 
Persk. indėlis: 1]

2  Mokeev, A.; Korobko, E.; Bubulis, Algimantas. 
Simulation of concentration distribution of dis-
persed particles of magnetorheological fluid in 
the gap workpiece-tool of finishing polishing 
device // Mechanika / Kauno technologijos uni-
versitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas. Kaunas: KTU. 

ISSN 1392-1207. 2014, Vol. 20, no. 2, p. 221-225. 
DOI: 10.5755/j01.mech.20.2.6947. [Science Cita-
tion Index Expanded (Web of Science); INSPEC; 
Compendex; Academic Search Complete; FLUI-
DEX; Scopus]. [IF: 0,292, AIF: 1,862 (E, 2014)]. 
[M.kr. 09T]. [Indėlis: 0.333; Persk. indėlis: 0.333]

3  Ostaševičius, Vytautas; Jūrėnas, Vytautas; Juš-
kevičius, Artūras. Modified tool structures for 
effective cutting // Mechanika / Kauno techno-
logijos universitetas, Lietuvos mokslų akade-
mija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. 
Kaunas: KTU. ISSN 1392-1207. 2014, Vol. 20, no. 
2, p. 171-176. DOI: 10.5755/j01.mech.20.2.6944. 
[Science Citation Index Expanded (Web of Sci-
ence); INSPEC; Compendex; Academic Search 
Complete; FLUIDEX; Scopus]. [IF: 0,292, AIF: 
1,862 (E, 2014)]. [M.kr. 09T]. [Indėlis: 1; Persk. 
indėlis: 1]

4  Janušas, Giedrius; Milašauskaitė, Ieva; Ostaše-
vičius, Vytautas; Daukševičius, Rolanas. Effici-
ency improvement of energy harvester at higher 
frequencies // Journal of Vibroengineering / 
Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sci-
ences, Kaunas University of Technology, Vilnius 
Gediminas Technical University. Kaunas: Vibro-
engineering. ISSN 1392-8716. 2014, vol. 16, no. 
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3, p. 1326-1333. [Science Citation Index Expan-
ded (Web of Science); INSPEC; Academic Search 
Complete; Central & Eastern European Aca-
demic Source (CEEAS); Computers & Applied 
Sciences Complete; Current Abstracts; TOC Pre-
mier]. [IF: 0,617, AIF: 2,310 (E, 2014)]. [M.kr. 09T]. 
[Indėlis: 1; Persk. indėlis: 0.833]

5  Bansevičius, Ramutis Petras; Jūrėnas, Vytautas; 
Gudauskis, Marius; Žvironas, Arūnas. Investiga-
tion of tactile characteristics of the piezoelectric 
bimorph type actuators // Journal of Vibroengi-
neering / Vibromechanika, Lithuanian Academy 
of Sciences, Kaunas University of Technology, 
Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: 
Vibroengineering. ISSN 1392-8716. 2014, Vol. 
16, no. 3, p. 1343-1348. [Science Citation Index 
Expanded (Web of Science); INSPEC; Academic 
Search Complete; Central & Eastern European 
Academic Source (CEEAS); Computers & Applied 
Sciences Complete; Current Abstracts; TOC Pre-
mier]. [IF: 0,617, AIF: 2,310 (E, 2014)]. [M.kr. 09T]. 
[Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

6  Venslauskas, Mantas; Ostaševičius, Vytautas; 
Jūrėnas, Vytautas. Development of vibrating 
bracelet for the actuation of the blood circulation 
at capillaries // Journal of Vibroengineering / 
Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sci-
ences, Kaunas University of Technology, Vilnius 
Gediminas Technical University. Kaunas: Vibro-
engineering. ISSN 1392-8716. 2014, Vol. 16, no. 
3, p. 1535-1542. [Science Citation Index Expan-
ded (Web of Science); INSPEC; Academic Search 
Complete; Central & Eastern European Aca-
demic Source (CEEAS); Computers & Applied 
Sciences Complete; Current Abstracts; TOC Pre-
mier]. [IF: 0,617, AIF: 2,310 (E, 2014)]. [M.kr. 09T]. 
[Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

7  Bansevičius, Ramutis Petras; Navickaitė, Si-
gita; Jūrėnas, Vytautas; Bubulis, Algimantas. 
Piezoelectric actuator for micro robot used in 
nanosatellite // Journal of vibroengineering / 
Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sci-
ences, Kaunas University of Technology, Vilnius 
Gediminas Technical University. Kaunas: Vibro-
engineering. ISSN 1392-8716. 2014, vol. 16, no. 
4, p. 2008-2014. [Science Citation Index Expan-
ded (Web of Science); INSPEC; Academic Search 
Complete; Central & Eastern European Aca-
demic Source (CEEAS); Computers & Applied

 Sciences Complete; Current Abstracts; TOC 
Premier; Scopus]. [IF: 0,617, AIF: 2,310 (E, 
2014)]. [M.kr. 09T]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

8  Goroshko, A.V.; Royzman, V.P.; Bubulis, Algiman-
tas; Juzėnas, Kazimieras. Methods for testing 
and optimizing composite ceramics-compound 
joints by solving inverse problems of mechanics 
// Journal of Vibroengineering / Vibromechani-
ka, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas Uni-
versity of Technology, Vilnius Gediminas Techni-
cal University. Kaunas: Vibroengineering. ISSN 
1392-8716. 2014, Vol. 16, no. 5, p. 2178-2187. 
[Science Citation Index Expanded (Web of Scien-
ce); INSPEC; Academic Search Complete; Central 
& Eastern European Academic Source (CEEAS); 
Computers & Applied Sciences Complete; Cur-
rent Abstracts; TOC Premier; Scopus]. [IF: 0,617, 
AIF: 2,310 (E, 2014)]. [M.kr. 09T]. [Indėlis: 0.25; 
Persk. indėlis: 0.25]

9  Domeika, Aurelijus; Eidukynas, Valdas; Grigas, 
Vytautas; Šulginas, Anatolijus. Research of the 
force characteristics of hydraulic cylinder type 
loading devices for exercise machines // Me-
chanika / Kauno technologijos universitetas, 
Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimi-
no technikos universitetas. Kaunas: KTU. ISSN 
1392-1207. 2014, Vol. 20, no. 5, p. 494-499. DOI: 
10.5755/j01.mech.20.5.8425. [Science Citati-
on Index Expanded (Web of Science); INSPEC; 
Compendex; Academic Search Complete; FLUI-
DEX; Scopus]. [IF: 0,292, AIF: 1,862 (E, 2014)]. 
[M.kr. 09T]. [Indėlis: 0.5; Persk. indėlis: 0.417]

10  Ostaševičius, Vytautas; Jūrėnas, Vytautas; 
Žukauskas, Mantas. Investigation of energy 
harvesting from high frequency cutting tool vi-
brations // Mechanika / Kauno technologijos 
universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vil-
niaus Gedimino technikos universitetas. Kau-
nas: KTU. ISSN 1392-1207. 2014, Vol. 20, no. 5, 
p. 500-505. DOI: 10.5755/j01.mech.20.5.7902. 
[Science Citation Index Expanded (Web of Sci-
ence); INSPEC; Compendex; Academic Search 
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0.75; Persk. indėlis: 0.75]

2  Fedaravičius, Algimantas; Račkauskas, Saulius; 
Survila, Arvydas; Ragulskis, Kazimieras; Pata-
šienė, Laima. Piezoelectric actuators and their 
application in precise-positioning systems and 
space structures // Vibroengineering Procedia : 
international conference Vibroengineering – 
2014, Katowice, Poland, 13-15 October, 2014. 
Kaunas: JVE International. ISSN 2345-0533. 
2014, vol. 3, p. 238-242. [Compendex; Scopus]. 
[M.kr. 09T]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 
paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje paskelbti 
straipsniai

1  Fedaravičius, Algimantas; Pilkauskas, Kęstu-
tis; Sližys, Egidijus; Survila, Arvydas. Universal 
rocket transportation launching device - per-
formance characteristics analysis // Mechani-
ka 2014 : proceedings of the 19th international 
conference, 24, 25 April 2014, Kaunas University 
of Technology, Lithuania / Kaunas University of 
Technology, Lithuanian Academy of Science, IF-
TOMM National Committee of Lithuania, Baltic 
Association of Mechanical Engineering. Kaunas: 
Technologija. ISSN 1822-2951. 2014, p. 285-289. 
[M.kr. 09T]. [Indėlis: 0.75; Persk. indėlis: 0.75]
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STRAIPSNIAI

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose 
mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai duome-
nų bazės „ISI Web of Science“ leidiniuose, turin-
čiuose citavimo indeksą

1  Rapalis, Andrius; Janušauskas, Artūras; Luko-
ševičius, Arūnas; Marozas, Vaidotas. Noise resi-
stant method for cardiac pulse wave arrival time 
estimation // Elektronika ir elektrotechnika = 
Electronics and electrical engineering. Kaunas: 
KTU. ISSN 1392-1215. 2014, Vol. 20, no. 8, p. 
59-62. DOI: 10.5755/j01.eee.20.8.8442. [Science 
Citation Index Expanded (Web of Science); Ins-
pec; Computers & Applied Sciences Complete; 
Central & Eastern European Academic Source; 
Scopus]. [IF: 0,561, AIF: 1,798 (E, 2014)]. [M.kr. 
02B]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

2  Trumpaitis, Jurgis; Jurkonis, Rytis; Imbrasienė, 
Daiva; Grizickaitė, Agnė; Paunksnis, Alvydas. 
Application of ultrasound spectral analysis for 
intraocular tissues differentiation // Journal of 
Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian 
Academy of Sciences, Kaunas University of 
Technology, Vilnius Gediminas Technical Univer-
sity. Kaunas: Vibroengineering. ISSN 1392-8716. 
2014, Vol. 16, no. 7, p. 3586-3594. [Science Cita-
tion Index Expanded (Web of Science); INSPEC; 
Academic Search Complete; Central & Eastern 
European Academic Source (CEEAS); Com-
puters & Applied Sciences Complete; Current 
Abstracts; TOC Premier; Scopus]. [IF: 0,617, AIF: 
2,310 (E, 2014)]. [M.kr. 01T]. [Indėlis: 0.2; Persk. 
indėlis: 0.2]

3  Kriščiukaitis, Algimantas; Šimoliūnienė, Renata; 
Macas, Andrius; Petrolis, Robertas; Drėgūnas, 
Kęstutis; Bakšytė, Giedrė; Pieteris, Linas; Ber-
tašienė, Zita; Žaliūnas, Remigijus. Detection and 
evaluation of ventricular repolarization alter-
nans: an approach to combined ECG, thoracic im-
pedance, and beat-to-beat heart rate variability 
analysis // Medicina / Lithuanian Medical Asso-
ciation, Lithuanian University of Health Sciences 
and Vilnius University. Kaunas: LSMU ; Amster-
dam: Elsevier. ISSN 1010-660X. 2014, vol. 50, no. 
6, p. 345-352. DOI: 10.1016/j.medici.2014.11.004. 
[Science Citation Index Expanded (Web of Scien-

ce); MEDLINE; Science Direct; IndexCopernicus; 
Scopus]. [IF: 0,494, AIF: 4,242 (E, 2014)]. [M.kr. 
02B]. [Indėlis: 0.111; Persk. indėlis: 0.056]

4  Lukoševičius, Mantas; Marozas, Vaidotas. No-
ninvasive fetal QRS detection using an echo sta-
te network and dynamic programming // Phy-
siological measurement. Bristol: IOP Publishing. 
ISSN 0967-3334. 2014, Vol. 35, Iss. 8, p. 1685-
1697. DOI: 10.1088/0967-3334/35/7/1685. [Sci-
ence Citation Index Expanded (Web of Science)]. 
[IF: 1,808, AIF: 3,099 (E, 2014)]. [M.kr. 02B]. [Indė-
lis: 1; Persk. indėlis: 1]

5  Laučkaitė, Kristina; Rastenytė, Daiva; Šurkienė, 
Danguolė; Vaidelytė, Birutė; Dambrauskaitė, Ga-
brielė; Sakalauskas, Andrius; Vaitkus, Antanas; 
Gleiznienė, Rymantė. Ultrasonographic (TCS) 
and clinical findings in overlapping phenotype of 
essential tremor and Parkinson‘s disease (ET-
PD) // BMC neurology. London: BioMed Central. 
ISSN 1471-2377. 2014, Vol. 14, Article No. 54, p. 
[1-9]. DOI: 10.1186/1471-2377-14-54. [Science 
Citation Index Expanded (Web of Science); ME-
DLINE]. [IF: 2,040, AIF: 3,130 (E, 2014)]. [M.kr. 
02B]. [Indėlis: 0.125; Persk. indėlis: 0.125]

Duomenų bazės „ISI Web of Science“ leidiniuo-
se, neturinčiuose citavimo indekso

1  Janušauskas, Artūras; Gargasas, Liudas; Maro-
zas, Vaidotas; Lukoševičius, Arūnas; Jurkonis, 
Rytis; Ruseckas, Rimtautas. Automated analysis 
of multimodal cardiosignals using signal inter-
relations // Experimental & clinical cardiology 
[elektroninis išteklius]. Toronto, Ontario: Car-
diology academic press. ISSN 1918-1515. 2014, 
vol. 20, iss. 11, p. [1-9]. [Science Citation Index 
Expanded (Web of Science)]. [M.kr. 02B]. [Indėlis: 
0.667; Persk. indėlis: 0.667]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

1  Jucevičius, Robertas; Patašienė, Irena; Patašius, 
Martynas. Digital dimension of smart city: cri-
tical analysis // Procedia social and behavioral 
sciences : 19th international scientific conferen-
ce economics and management 2014, ICEM-
2014, 23-25 April 2014, Riga, Latvia. Amster-
dam: Elsevier. ISSN 1877-0428. 2014, vol. 156, 

biomedicininės inžinerijos institutas
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p. 146-150. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.11.137. 
[Conference Proceedings Citation Index- Soci-
al Science & Humanities; Science Direct]. [M.kr. 
03S]. [Indėlis: 0.333; Persk. indėlis: 0.333]

2  Sološenko, Andrius; Marozas, Vaidotas. Auto-
matic extrasystole detection using photople-
thysmographic signals // IFMBE Proceedings : 
MEDICON 2013 : XIII Mediterranean conference 
on medical and biological engineering and com-
puting 2013, 25-28 September, 2013, Seville, 
Spain. Cham: Springer. ISSN 1680-0737. 2014, 
vol. 41, p. 985-988. [SpringerLINK]. [M.kr. 02B]. 
[Indėlis: 1; Persk. indėlis: 0.75]

3  Sološenko, Andrius; Marozas, Vaidotas. Auto-
matic premature ventricular contraction detecti-
on in photoplethysmographic signals // Biome-
dical circuits and systems conference BIOCAS, 
22-24 October 2014 EPFL, Lausanne, Switzer-
land : proceedings. Piscataway: IEEE, 2014, ISBN 
9781479923472. p. 49-52. [M.kr. 02B]. [Indėlis: 
0.5; Persk. indėlis: 0.5]

4  Jokubauskienė, Raminta; Patašienė, Irena; Ba-
kanovė, Agnė; Patašius, Martynas. Model for 
evaluation of co-creation possibilities in the en-
terprise of knowledge - intensive business ser-
vices // Social Sciences = Socialiniai mokslai / 
Kaunas University of Technology. Kaunas: KTU. 
ISSN 1392-0758. 2014, Vol. 83, no. 1, p. 7-16. 
DOI: 10.5755/j01.ss.83.1.6863. [CSA Sociological 
Abstracts; SocINDEX with Full Text]. [M.kr. 03S]. 
[Indėlis: 0.25; Persk. indėlis: 0.125]

5  Patašienė, Irena; Patašius, Martynas. Skaitme-
ninė dimensija sumaniajame mieste: Baltijos 
šalių miestų atvejis // Viešoji politika ir admi-
nistravimas = Public policy and administration / 
Kauno technologijos universitetas, Mykolo Ro-
merio universitetas. Kaunas: KTU. ISSN 1648-
2603. 2014, T. 13, nr. 3, p. 454-468. DOI: 10.5755/
j01.ppaa.13.3.8295. [IndexCopernicus; Academic 
Search Complete; Central & Eastern European 
Academic Source; Scopus]. [M.kr. 09P]. [Indėlis: 
0.5; Persk. indėlis: 0.5]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 
paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje paskelbti 
straipsniai

1  Patašienė, Irena; Patašius, Martynas; Zaukas, 
Gražvidas. Adaptation of business game for le-

arning of geographic information systems in 
debriefing stage // ISAGA 2014 [elektroninis 
išteklius] : The shift from teaching to learning: 
individual, collective and organizational learning 
through gaming simulation : proceedings of the 
45th conference of the International Simulation 
and Gaming Association, 7-11 July, 2014, Dor-
nbirn, Austria / Editors: Willy C. Kriz, Tanja Ei-
selen, Werner Manahl. Bielefeld: W. Bertelsman 
Verlag GmbH & Co, 2014, ISBN 9783763954223. 
p. 466-475. [M.kr. 07T]. [Indėlis: 0.333; Persk. in-
dėlis: 0.333]

2  Petrėnas, Andrius; Marozas, Vaidotas; Sorn-
mo, L.; Jaruševičius, Gediminas; Gogolinskaitė, 
Deimantė. Modified Lewis ECG lrad system for 
ambulatory monitoring of atrial arrhythmias // 
Electrocardiology 2014 : 41st International Con-
gress on Electrocardiology, June 4-7, 2014, 
Bratislava, Slovakia : peoceedings. Bratisla-
va: Slovak Academy of Sciences, 2014, ISBN 
9788096967278. p. 65-68. [M.kr. 02B]. [Indėlis: 
0.6; Persk. indėlis: 0.6]

3  Patašienė, Irena; Patašius, Martynas; Patašius, 
Juozas; Kregždytė, Rima. The set of simulations 
and games for improving citizens‘ e-skills // 
Policy R(E)volution and every European digital : 
ONE Conference Brussels 2014 : conference 
proceedings / Editerd by: Irina Zališovska, Iva S. 
Walterova, Radek Bejdak. Praha: EPMA, 2014, 
ISBN 9788026058250. p. 194-199. [M.kr. 03S]. 
[Indėlis: 0.25; Persk. indėlis: 0.25]

4  Petrėnas, Andrius; Zdanytė, Aurelija; Marozas, 
Vaidotas. A model for simulating surface mul-
ti-lead atrial activity signals during paroxysmal 
atrial fibrillation // Biomedical engineering 
2014 : proceedings of the 18th international con-
ference, 27-28 November, 2014, Kaunas, Lithua-
nia / Kaunas University of Technology Biomedi-
cal Engineering Institute. Kaunas: Technologija. 
ISSN 2029-3380. 2014, p. 97-101. [M.kr. 02B]. 
[Indėlis: 0.667; Persk. indėlis: 0.667]

5  Jurkonis, Rytis; Ruzgys, P.; Šatkauskas, Saulius; 
Lukoševičius, Arūnas; Venslauskas, M. Ultraso-
und spectra relation with microbubble‘s sono-
destruction and molecules sonotransfer // Bio-
medical engineering 2014 : proceedings of the 
18th international conference, 27-28 November, 
2014, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of 
Technology Biomedical Engineering Institute.
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 Kaunas: Technologija. ISSN 2029-3380. 2014, 
p. 63-70. [M.kr. 02B]. [Indėlis: 0.4; Persk. indė-
lis: 0.4]

6  Maciulevičius, Martynas; Tamošiūnas, Mindau-
gas; Jurkonis, Rytis; Venslauskas, Mindaugas; 
Šatkauskas, Saulius. Sonoporation dosimetric 
evaluation from ultrasound signals attenuated 
by microbubbles // Biomedical engineering 
2014 : proceedings of the 18th international 
conference, 27-28 November, 2014, Kaunas, 
Lithuania / Kaunas University of Technolo-
gy Biomedical Engineering Institute. Kaunas: 
Technologija. ISSN 2029-3380. 2014, p. 71-75. 
[M.kr. 02B]. [Indėlis: 0.2; Persk. indėlis: 0.2]

7  Sološenko, Andrius; Marozas, Vaidotas. 
Smartphone based application for online pre-
mature ventricular contraction detection // 
Biomedical engineering 2014 : proceedings 
of the 18th international conference, 27-28 
November, 2014, Kaunas, Lithuania / Kaunas 
University of Technology Biomedical Engine-
ering Institute. Kaunas: Technologija. ISSN 
2029-3380. 2014, p. 174-177. [M.kr. 02B]. [In-
dėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

8  Gasparovičius, Justinas; Gogolinskaitė, Dei-
mantė; Jegelevičius, Darius. Framework for 
testing of ECG signal quality metrics // Bio-
medical engineering 2014 : proceedings of the 
18th international conference, 27-28 Novem-
ber, 2014, Kaunas, Lithuania / Kaunas Univer-
sity of Technology Biomedical Engineering Ins-
titute. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-3380. 
2014, p. 168-173. [M.kr. 02B]. [Indėlis: 1; Persk. 
indėlis: 0.833]

9  Stankevičius, Dainius; Marozas, Vaidotas. Mul-
tisensory wristwatch system for unobtrusive 
physiological and kinematical signals recor-
ding // Biomedical engineering 2014 : proce-
edings of the 18th international conference, 
27-28 November, 2014, Kaunas, Lithuania / 
Kaunas University of Technology Biomedical 
Engineering Institute. Kaunas: Technologija. 
ISSN 2029-3380. 2014, p. 162-167. [M.kr. 02B]. 
[Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

10  Vailionytė, Simona; Sakalauskas, Andrius; Lu-
koševičius, Arūnas. Analysis of midbrain area 
echogenicity in diagnostic transcranial ultraso-
und images // Biomedical engineering 2014 : 

proceedings of the 18th international conferen-
ce, 27-28 November, 2014, Kaunas, Lithuania / 
Kaunas University of Technology Biomedical 
Engineering Institute. Kaunas: Technologija. 
ISSN 2029-3380. 2014, p. 158-161. [M.kr. 02B]. 
[Indėlis: 0.667; Persk. indėlis: 0.667]

11  Patašius, Martynas; Sološenko, Andrius; Ma-
rozas, Vaidotas; Lukoševičius, Arūnas. Exten-
sible system for gathering and storing of bio-
medical signals // Biomedical engineering 
2014 : proceedings of the 18th international 
conference, 27-28 November, 2014, Kaunas, 
Lithuania / Kaunas University of Technolo-
gy Biomedical Engineering Institute. Kaunas: 
Technologija. ISSN 2029-3380. 2014, p. 89-92. 
[M.kr. 02B]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 0.625]

12  Reinke, W.; Marozas, Vaidotas; Ulozienė, Ingri-
da; Šileikaitė, Milda; Liutkevičienė, R.; Luko-
ševičius, Arūnas. A prototype of virtual reality 
based system for investigation of peripheral 
vestibular disorders // Biomedical enginee-
ring 2014 : proceedings of the 18th interna-
tional conference, 27-28 November, 2014, 
Kaunas, Lithuania / Kaunas University of 
Technology Biomedical Engineering Institute. 
Kaunas: Technologija. ISSN 2029-3380. 2014, 
p. 38-41. [M.kr. 02B]. [Indėlis: 0.333; Persk. in-
dėlis: 0.333]

Periodiniuose leidiniuose ir vienkartiniuose 
straipsnių rinkiniuose ir kt. paskelbti straipsniai

1  Patašienė, Irena; Rakickas, Andrius; Skunci-
kienė, Solveiga; Patašius, Martynas. Increasing 
complexity of business simulations and games 
is expected in the future // Back to the future of 
gaming / Richard D. Duke, Willy C. Kriz. Bielefeld: 
W. Bertelsmann Verlag, ISBN 9783763954254. p. 
228-241. [M.kr. 03S]. [Indėlis: 0.25; Persk. indėlis: 
0.25]

2  Patašius, Martynas; Marozas, Vaidotas; Jegele-
vičius, Darius; Lukoševičius, Arūnas; Kupčiūnas, 
Irmantas; Kopustinskas, Audris. Biomechanical 
modeling of blood vessels for interpretation of 
tortuosity estimates // Ophthalmological ima-
ging and applications / Edited by E.Y.K. Ng, U. 
Rajendra Acharya, Rangaraj M. Rangayyan, Jas-
jit S. Suri. Boca Raton, FL: CRC Press, 2014, ISBN 
9781466559134. p. 395-407. [M.kr. 09P]. [Indėlis: 
0.333; Persk. indėlis: 0.333]
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STRAIPSNIAI

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose 
mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai duome-
nų bazės „ISI Web of Science“ leidiniuose, turin-
čiuose citavimo indeksą

1  Vilpišauskas, Almantas; Kažys, Rymantas Jo-
nas. Numerical investigation of air-coupled ge-
neration of Lamb waves in isotropic plates // 
Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and 
Electrical Engineering. Kaunas: KTU. ISSN 1392-
1215. 2014, Vol. 20, no. 1, p. 33-36. DOI: 10.5755/
j01.eee.20.1.6162. [Science Citation Index Ex-
panded (Web of Science); INSPEC; Computers & 
Applied Sciences Complete; Central & Eastern 
European Academic Source]. [IF: 0,561, AIF: 
1,798 (E, 2014)]. [M.kr. 01T]. [Indėlis: 1; Persk. 
indėlis: 1]

2  Tumšys, Olgirdas; Jasiūnienė, Elena. The focu-
sing of the ultrasonic phased array in the case 
of non-contact NDE methods // Elektronika ir 
elektrotechnika = Electronics and Electrical En-
gineering. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. 2014, 
Vol. 20, no. 3, p. 44-47. [Science Citation Index 
Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers 
& Applied Sciences Complete; Central & Eastern 
European Academic Source]. [IF: 0,561, AIF: 
1,798 (E, 2014)]. [M.kr. 10T]. [Indėlis: 1; Persk. 
indėlis: 1]

3  Samaitis, Vykintas; Mažeika, Liudas. Investigati-
on of diffuse Lamb wave sensitivity to the thro-
ugh-thickness notch in structural health mo-
nitoring of composite objects // Elektronika ir 
elektrotechnika = Electronics and Electrical En-
gineering. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. 2014, 
Vol. 20, no. 3, p. 48-51. [Science Citation Index 
Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers 
& Applied Sciences Complete; Central & Eastern 
European Academic Source]. [IF: 0,561, AIF: 
1,798 (E, 2014)]. [M.kr. 10T]. [Indėlis: 1; Persk. 
indėlis: 1]

4  Vilpišauskas, Almantas; Kažys, Rymantas Jo-
nas. Investigation of air-coupled generation of 
asymmetric Lamb waves using rectangular 
phased arrays // Journal of Vibroengineering / 
Vibromechanika, Lithuanian Academy of Scien-
ces, Kaunas University of Technology, Vilnius 

Gediminas Technical University. Kaunas: Vibro-
engineering. ISSN 1392-8716. 2014, Vol. 16, no. 
3, p. 1397-1404. [Science Citation Index Expan-
ded (Web of Science); INSPEC; Academic Search 
Complete; Central & Eastern European Aca-
demic Source (CEEAS); Computers & Applied 
Sciences Complete; Current Abstracts; TOC Pre-
mier]. [IF: 0,617, AIF: 2,310 (E, 2014)]. [M.kr. 10T]. 
[Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

5  Kučinskienė, Vesta; Samulėnienė, Daiva Graži-
na; Gineikienė, Aistė; Raišutis, Renaldas; Kažys, 
Rymantas Jonas; Valiukevičienė, Skaidra. Pre-
operative assessment of skin tumor thickness 
and structure using 14-MHz ultrasound // 
Medicina / Lithuanian Medical Association, Li-
thuanian University of Health Sciences and Vil-
nius University. Kaunas: LSMU ; Amsterdam: 
Elsevier. ISSN 1010-660X. 2014, Vol. 50, No. 3, 
p. 150-155. DOI: 10.1016/j.medici.2014.08.002. 
[Science Citation Index Expanded (Web of Scien-
ce); MEDLINE; Science Direct; IndexCopernicus; 
Scopus]. [IF: 0,494, AIF: 4,242 (E, 2014)]. [M.kr. 
02B]. [Indėlis: 0.333; Persk. indėlis: 0.333]

6  Kažys, Rymantas Jonas; Mažeika, Liudas; Šli-
teris, Reimondas; Raišutis, Renaldas. Measu-
rement of viscosity of highly viscous non-Ne-
wtonian fluids by means of ultrasonic guided 
waves // Ultrasonics. Amsterdam: Elsevier 
Science. ISSN 0041-624X. 2014, Vol. 54, iss. 4, 
p. 1104-1112. DOI: 10.1016/j.ultras.2014.01.007. 
[Science Citation Index Expanded (Web of Sci-
ence); Academic Search Premier; COMPENDEX; 
INSPEC; MEDLINE; Science Direct]. [IF: 1,942, 
AIF: 2,278 (E, 2014)]. [M.kr. 10T]. [Indėlis: 1; 
Persk. indėlis: 1]

7  Draudvilienė, Lina; Raišutis, Renaldas; Žukaus-
kas, Egidijus; Jankauskas, Audrius. Validation of 
dispersion curve reconstruction techniques for 
the A0 and S0 modes of lamb waves // Interna-
tional journal of structural stability and dynami-
cs. Singapore: World Scientific Publishing. ISSN 
0219-4554. 2014, vol. 14, iss. 7, art. no. 1450024, 
p. [1-11]. DOI: 10.1142/S0219455414500242. 
[Science Citation Index Expanded (Web of Scien-
ce)]. [IF: 0,764, AIF: 1,735 (E, 2014)]. [M.kr. 08T]. 
[Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]
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8  Raišutis, Renaldas; Žukauskas, Egidijus; Sa-
maitis, Vykintas; Jankauskas, Audrius; Drau-
dvilienė, Lina; Griškevičius, Paulius; Juzėnas, 
Kazimieras. Analysis of ultrasonic guided 
waves propagation in complex composite 
structures // International journal of structu-
ral stability and dynamics. Singapore: World 
Scientific Publishing. ISSN 0219-4554. 2014, 
vol. 14, iss. 8, art. no. 1440024, p. [1-19]. DOI: 
10.1142/S0219455414400240. [Science Ci-
tation Index Expanded (Web of Science)]. [IF: 
0,764, AIF: 1,735 (E, 2014)]. [M.kr. 08T]. [Indėlis: 
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9  Raišutis, Renaldas; Kažys, Rymantas Jonas; 
Mažeika, Liudas; Žukauskas, Egidijus; Samai-
tis, Vykintas; Draudvilienė, Lina; Vladišauskas, 
Alfonsas. An adjustment-free NDT technique 
for defect detection in multilayered composi-
te constructions using ultrasonic guided wa-
ves // International journal of structural stabi-
lity and dynamics. Singapore: World Scientific 
Publishing. ISSN 0219-4554. 2014, vol. 14, iss. 
8, art. no. 1440025, p. [1-15]. DOI: 10.1142/
S0219455414400252. [Science Citation Index 
Expanded (Web of Science)]. [IF: 0,764, AIF: 
1,735 (E, 2014)]. [M.kr. 08T]. [Indėlis: 1; Persk. 
indėlis: 1]

10  Raišutis, Renaldas; Kažys, Rymantas Jonas; 
Mažeika, Liudas; Žukauskas, Egidijus; Samai-
tis, Vykintas; Jankauskas, Audrius. Ultrasonic 
guided wave-based testing technique for ins-
pection of multi-wire rope structures // NDT 
& E international. Oxford: Elsevier Science. 
ISSN 0963-8695. 2014, Vol. 62, p. 40-49. DOI: 

10.1016/j.ndteint.2013.11.005. [Science Citati-
on Index Expanded (Web of Science); Academic 
Search Premier; Chemical Abstracts (CAplus); 
Compendex; Science Direct]. [IF: 2,225, AIF: 
1,013 (E, 2014)]. [M.kr. 10T]. [Indėlis: 1; Persk. 
indėlis: 1]

11  Genutis, Gediminas; Jasiūnienė, Elena; San-
derson, Ruth. An algorithm for the estima-
tion of the quality of the spot welds // Rus-
sian journal of nondestructive testing. New 
York: Pleiades/Springer. ISSN 1061-8309. 
2014, vol. 50, no. 6, p. 335-342. DOI: 10.1134/
S1061830914060047. [Science Citation Index 
Expanded (Web of Science); Academic Search 
Premier; Compendex; Inspec]. [IF: 0,297, AIF: 
1,013 (E, 2014)]. [M.kr. 08T]. [Indėlis: 0.667; 
Persk. indėlis: 0.667]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

1  Kažys, Rymantas Jonas; Šliteris, Reimondas; 
Šeštokė, Justina. Monitoring of the piezoelectric 
properties and structural changes of the PMN-
32%PT crystals during poling process // Pro-
ceedings 2014 Joint IEEE ISAF - IWATMD - PFM 
[elektroninis išteklius] : 23rd international sym-
posium on Applications of ferroelectrics (ISAF), 
International workshop on acoustic transduction 
materials and devices (IWATMD) & Piezorespon-
se force microscopy workshop (PFM), May 12-
16, 2014, The Pensylvania State University, State 
College, PA, USA. Piscataway, NJ: IEEE, 2014. 
p. [1-4]. DOI: 10.1109/ISAF.2014.6922978. [IEEE; 
Inspec]. [M.kr. 10T]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

maisto institutas

STRAIPSNIAI

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose 
mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai duome-
nų bazės „ISI Web of Science“ leidiniuose, turin-
čiuose citavimo indeksą

1  Česonienė, Laima; Daubaras, Remigijus; Krau-
jalytė, Vilma; Venskutonis, Petras Rimantas; 
Šarkinas, Antanas. Antimicrobial activity of Vi-

burnum opulus fruit juices and extracts // Jo-
urnal für Verbraucherschutz und Lebensmittel-
sicherheit = Journal of consumer protection and 
food safety. Basel: Springer. ISSN 1661-5751. 
2014, Vol. 9, no. 2, p. 129-132. DOI: 10.1007/
s00003-014-0864-1. [Science Citation Index 
Expanded (Web of Science); SpringerLINK]. [IF: 
0,719, AIF: 2,077 (E, 2014)]. [M.kr. 03P]. [Indėlis: 
0.2; Persk. indėlis: 0.2]
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2  Garmienė, Galina; Jasutienė, Ina; Zaborskienė, 
Gintarė; Mieželienė, Aldona; Alenčikienė, Gitana; 
Januškevičienė, Gražina. Untersuchung von Qu-
alitatsparametern des auf dem litauischen Markt 
erhaltlichen Fleisches aus der Schweinehufte 
ohne Knochen // Fleischwirtschaft. Frankfurt 
am Main: Deutscher Fachverlag. ISSN 0015-
363X. 2014, vol. 94, iss. 12, p. 101-105. [Science 
Citation Index Expanded (Web of Science); CAB 
Abstracts]. [IF: 0,066, AIF: 2,077 (E, 2014)]. [M.kr. 
05T]. [Indėlis: 0.833; Persk. indėlis: 0.75]

3  Puišo, Judita; Jonkuvienė, Dovilė; Mačionie-
nė, Irena; Šalomskienė, Joana; Jasutienė, Ina; 
Kondrotas, Rokas. Biosynthesis of silver nano-
particles using lingonberry and cranberry juices 
and their antimicrobial activity // Colloids and 
surfaces B: Biointerfaces. Amsterdam: Elsevier 
Science. ISSN 0927-7765. 2014, vol. 121, p. 214-
221. DOI: 10.1016/j.colsurfb.2014.05.001. [Scien-
ce Citation Index Expanded (Web of Science)]. [IF: 
4,152, AIF: 4,025 (E, 2014)]. [M.kr. 08T]. [Indėlis: 
0.5; Persk. indėlis: 0.5]

4  Bražinskienė, V.; Asakavičiūtė, R.; Mieželienė, 
Aldona; Alenčikienė, Gitana; Ivanauskas, L.; 
Jakštas, V.; Viškelis, Pranas; Razukas, A. Effect 
of farming systems on the yield, quality para-
meters and sensory properties of conventionally 
and organically grown potato (Solanum tubero-
sum L.) tubers // Food chemistry. Oxford: Else-
vier Science. ISSN 0308-8146. 2014, Vol. 145, p. 
903-909. DOI: 10.1016/foodchem.2013.09.011. 
[Science Citation Index Expanded (Web of Scien-
ce); Food Science and Technology Abstracts]. [IF: 
3,391, AIF: 2,534 (E, 2014)]. [M.kr. 05T]. [Indėlis: 
0.25; Persk. indėlis: 0.25]

5  Jonkuvienė, Dovilė; Šalomskienė, Joana; Za-
borskienė, Gintarė. Fatty acid profiling for asses-
sment of diarrheal-type enterotoxin producing 
and nonproducing Bacillus cereus origin from 
foods getting into Lithuanian market // Journal 
of food safety. Hoboken, NJ: Wiley - Blackwell. 
ISSN 1745-4565. 2014, vol. 34, iss. 4, p. 361–370. 
[Science Citation Index Expanded (Web of Scien-
ce)]. [IF: 0,931, AIF: 2,674 (E, 2014)]. [M.kr. 05T]. 
[Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

1  Puišo, Judita; Mačionienė, Irena; Jonkuvienė, 
Dovilė; Šalomskienė, Joana. Antimicrobial ac-
tivity of silver nanoparticles synthesized using 

plant extracts // Veterinarija ir zootechnika / 
Lietuvos veterinarijos akademija. Kaunas: Lie-
tuvos sveikatos mokslų universiteto veterinari-
jos akademija. ISSN 1392-2130. 2014, t. 65 (87), 
p. 61-67. [Academic Search Premier; CAB Abs-
tracts; Food Science and Technology Abstracts.; 
Index Copernicus]. [M.kr. 05T]. [Indėlis: 0.75; 
Persk. indėlis: 0.75]

2  Liutkevičius, Algirdas; Jasutienė, Ina; Alenči-
kienė, Gitana; Mieželienė, Aldona; Speičienė, 
Vilma; Bliznikas, Saulius. Gėrimų, praturtintų 
aminorūgštimis, išrūgų baltymų bei kolage-
no hidrolizatais, savybės // Maisto chemija ir 
technologija = Food chemistry and technology 
= Химия и технология пищи : mokslo darbai / 
Kauno technologijos universiteto Maisto institu-
tas. Kaunas: KTU Maisto institutas. ISSN 1392-
0227. 2014, T. 48, nr. 1, p. 46-53. [IndexCoperni-
cus; CAB Abstracts]. [M.kr. 05T]. [Indėlis: 0.833; 
Persk. indėlis: 0.833]

3  Poliščiuk, Galina; Breus, Natalija; Martič, Vita-
lijus; Gončaruk, Jelena; Ramanauskas, Rim-
gaudas. Физико-химические характеристики 
смесей молочного мороженого с инвертным 
сахаром // Maisto chemija ir technologija = 
Food chemistry and technology = Химия и 
технология пищи : mokslo darbai / Kauno 
technologijos universiteto Maisto institutas. 
Kaunas: KTU Maisto institutas. ISSN 1392-0227. 
2014, T. 48, nr. 1, p. 60-67. [IndexCopernicus; 
CAB Abstracts]. [M.kr. 05T]. [Indėlis: 0.2; Persk. 
indėlis: 0.2]

4  Rokaitytė, Anita; Zaborskienė, Gintarė. Eterinių 
aliejų komponentai ir jų pritaikymas mėsos pra-
monėje (apžvalga) // Maisto chemija ir techno-
logija = Food chemistry and technology = Химия 
и технология пищи : mokslo darbai / Kauno 
technologijos universiteto Maisto institutas. 
Kaunas: KTU Maisto institutas. ISSN 1392-0227. 
2014, T. 48, nr. 1, p. 68-77. [IndexCopernicus; 
CAB Abstracts]. [M.kr. 05T]. [Indėlis: 0.5; Persk. 
indėlis: 0.25]

5  Vinauskienė, Rimantė; Eisinaitė, Viktorija; Jasu-
tienė, Ina; Leskauskaitė, Daiva. Mėsos gaminių 
su liofilizuotų daržovių priedu sudėtis ir tech-
nologinės charakteristikos // Maisto chemija ir 
technologija = Food chemistry and technology = 
Химия и технология пищи : mokslo darbai / 
Kauno technologijos universiteto Maisto institu-



601

K a u n o 
t e c h n o l o g i j o s 
u n i v e r s i t e t a s

m o k s l i n i ų 
t y r i m ų 

a t a s k a i t a

2 0 1 4

tas. Kaunas: KTU Maisto institutas. ISSN 1392-
0227. 2014, T. 48, nr. 1, p. 78-86. [IndexCoper-
nicus; CAB Abstracts]. [M.kr. 05T]. [Indėlis: 0.25; 
Persk. indėlis: 0.125]

6  Žvirdauskienė, Renata; Šalomskienė, Joana; 
Kasnauskytė, Neringa. Modifikuotų mikrobi-
ologinių preparatų su Geobacillus stearother-
mophilus vartojimo trukmės nustatymas // 
Maisto chemija ir technologija = Food chemistry 
and technology = Химия и технология пищи : 
mokslo darbai / Kauno technologijos universite-
to Maisto institutas. Kaunas: KTU Maisto institu-
tas. ISSN 1392-0227. 2014, T. 48, nr. 1, p. 97-104. 
[IndexCopernicus; CAB Abstracts]. [M.kr. 05T]. 
[Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

7  Kliševičiūtė, Vilma; Gružauskas, Romas; Race-
vičiūtė-Stupelienė, Asta; Daukšienė, Agila; Švir-
mickas, Gintautas Juozas; Mieželienė, Aldona; 
Alenčikienė, Gitana. Influence of different amo-
unt of whole triticale on productivity and meat 
quality of broiler chickens // Veterinarija ir zo-
otechnika / Lietuvos veterinarijos akademija. 
Kaunas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
veterinarijos akademija. ISSN 1392-2130. 2014, 
t. 66 (88), p. 20-27. [Academic Search Premier; 
CAB Abstracts; Food Science and Technology 
Abstracts; Index Copernicus]. [M.kr. 05T]. [Indė-
lis: 0.286; Persk. indėlis: 0.286]

8  Jonkuvienė, Dovilė; Šalomskienė, Joana; Za-
borskienė, Gintarė. Stipriomis antimikrobinėmis 
savybėmis pasižyminčių pieno rūgšties bakterijų 
sintetinamų riebalų rūgščių sudėties analizė // 
Maisto chemija ir technologija = Food chemistry 
and technology = Химия и технология пищи : 
mokslo darbai / Kauno technologijos universite-
to Maisto institutas. Kaunas: KTU Maisto institu-
tas. ISSN 1392-0227. 2014, T. 48, nr. 2, p. 40-46. 
[IndexCopernicus; CAB Abstracts]. [M.kr. 05T]. 
[Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

9  Liutkevičius, Algirdas; Speičienė, Vilma; Alen-
čikienė, Gitana; Mieželienė, Aldona. Išskirtinės 
kokybės pieno ir mėsos produktų, gaminamų 
pagal griežtesnius kokybinius reikalavimus, pri-
valumų įvertinimas // Maisto chemija ir techno-
logija = Food chemistry and technology = Химия 
и технология пищи : mokslo darbai / Kauno 
technologijos universiteto Maisto institutas. 
Kaunas: KTU Maisto institutas. ISSN 1392-0227.

 2014, T. 48, nr. 2, p. 55-63. [IndexCopernicus; 
CAB Abstracts]. [M.kr. 05T]. [Indėlis: 1; Persk. 
indėlis: 1]

10  Poliščuk, Galina; Ramanauskas, Rimgaudas; 
Zarko, Vladimir; Gončaruk, Elena. Релаксация 
молекул воды в гидратированных компо-
нентах и молочных смесях в процессе раз-
мораживания // Maisto chemija ir technolo-
gija = Food chemistry and technology = Химия 
и технология пищи : mokslo darbai / Kauno 
technologijos universiteto Maisto institutas. 
Kaunas: KTU Maisto institutas. ISSN 1392-
0227. 2014, T. 48, nr. 2, p. 84-92. [IndexCoper-
nicus; CAB Abstracts]. [M.kr. 05T]. [Indėlis: 
0.25; Persk. indėlis: 0.25]

11  Zaborskienė, Gintarė; Garmienė, Galina; Ro-
kaitytė, Anita; Šalaševičienė, Alvija. Histamino 
ir mikrobinio užterštumo nustatymas mėsos 
žaliavoje bei pusgaminiuose // Maisto chemi-
ja ir technologija = Food chemistry and tech-
nology = Химия и технология пищи : moks-
lo darbai / Kauno technologijos universiteto 
Maisto institutas. Kaunas: KTU Maisto institu-
tas. ISSN 1392-0227. 2014, T. 48, nr. 2, p. 105-
113. [IndexCopernicus; CAB Abstracts]. [M.kr. 
05T]. [Indėlis: 0.75; Persk. indėlis: 0.5]

12  Ramanauskas, Rimgaudas; Galginaitytė, Liu-
cija; Sniezko, Ala; Fofanova, Jevgenija; Stra-
hova, Pelageja. Улучшение антимикробных и 
противоокислительных свойств полимерных 
соединений, применяемых для упаковки 
сыров // Maisto chemija ir technologija = 
Food chemistry and technology = Химия и 
технология пищи : mokslo darbai / Kauno 
technologijos universiteto Maisto institutas. 
Kaunas: KTU Maisto institutas. ISSN 1392-
0227. 2014, T. 48, nr. 2, p. 114-119. [Index-
Copernicus; CAB Abstracts]. [M.kr. 05T]. [Indė-
lis: 0.4; Persk. indėlis: 0.4]

13  Garmienė, Galina; Zaborskienė, Gintarė; Šala-
ševičienė, Alvija. Fish product safety in Lithua-
nia: assessment of histamine levels // Annals. 
Food science and technology. Targoviste: Uni-
versity of Valahia. ISSN 2065-2828. 2014, vol. 
15, iss. 2, p. 1-8. [Index Copernicus; Chemical 
Abstracts (CAplus)]. [M.kr. 05T]. [Indėlis: 0.667; 
Persk. indėlis: 0.667]
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Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 
paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje paskelbti 
straipsniai

1  Uchockis, Virginijus; Baltrukonienė, Gintarė; 
Mieželienė, Aldona; Alenčikienė, Gitana. Effect of 
feed composition on beef sensory and technolo-
gical properties // Nutrition, health and quality 
of food of animal origin - challenges and oppor-
tunities : international scientific conference, 25th 
of September, 2014 = Gyvūnų mityba, svaikata, 
produkcijos kokybė - problemos ir sprendimai : 
tarptautinė mokslinė konferencija, 2014 m. rug-
sėjo 25 d. Kaunas / Lithuanian University of He-
alth Sciences, Hohenheim University, Germany, 
University of Veterinary Medicine, Vienna, Aus-
tria. Kaunas: Lietuvos sveikatos mokslų univer-
sitetas, 2014, ISBN 9789955153634. p. 47-50. 
[M.kr. 05T]. [Indėlis: 0.5; Persk. indėlis: 0.5]

2  Alenčikienė, Gitana; Gružauskas, Romas; Ra-
cevičiūtė-Stupelienė, Asta; Buckiūnienė, Vilija; 
Kliševičiūtė, Vilma; Mieželienė, Aldona. Effect 
of supplementation of chicken feed by orga-
nic or inorganic ferum on poultry properties // 
Nutrition, health and quality of food of animal 

origin – challenges and opportunities : interna-
tional scientific conference, 25th of September, 
2014 = Gyvūnų mityba, svaikata, produkcijos 
kokybė - problemos ir sprendimai : tarptautinė 
mokslinė konferencija, 2014 m. rugsėjo 25 d. 
Kaunas / Lithuanian University of Health Scien-
ces, Hohenheim University, Germany, University 
of Veterinary Medicine, Vienna, Austria. Kaunas: 
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2014, 
ISBN 9789955153634. p. 77-80. [M.kr. 05T]. [In-
dėlis: 0.333; Persk. indėlis: 0.333]

3  Paleckaitis, Mindaugas; Mieželienė, Aldona; 
Alenčikienė, Gitana. Comparison of different ge-
notypes carp (Cyprinus carpio L.) meat quality // 
Nutrition, health and quality of food of animal 
origin – challenges and opportunities : interna-
tional scientific conference, 25th of September, 
2014 = Gyvūnų mityba, svaikata, produkcijos 
kokybė - problemos ir sprendimai : tarptautinė 
mokslinė konferencija, 2014 m. rugsėjo 25 d. 
Kaunas / Lithuanian University of Health Scien-
ces, Hohenheim University, Germany, University 
of Veterinary Medicine, Vienna, Austria. Kaunas: 
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2014, 
ISBN 9789955153634. p. 139-141. [M.kr. 05T]. 
[Indėlis: 0.667; Persk. indėlis: 0.667]

architektūros ir statybos institutas

STRAIPSNIAI

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose 
mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai duome-
nų bazės „ISI Web of Science“ leidiniuose, turin-
čiuose citavimo indeksą

1  Dikavičius, Vidmantas; Miškinis, Kęstutis; Bani-
onis, Karolis; Monstvilas, Edmundas. Relation 
between reduction of weighted impact sound 
pressure level and shape of small size speci-
men of floating floor construction // Journal 
of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithua-
nian Academy of Sciences, Kaunas University of 
Technology, Vilnius Gediminas Technical Univer-
sity. Kaunas: Vibroengineering. ISSN 1392-8716. 
2014, Vol. 16, no. 3, p. 1297-1305. [Science Cita-
tion Index Expanded (Web of Science); INSPEC; 
Academic Search Complete; Central & Eastern 

European Academic Source (CEEAS); Compu-
ters & Applied Sciences Complete; Current Abs-
tracts; TOC Premier]. [IF: 0,617, AIF: 2,310 (E, 
2014)]. [M.kr. 02T]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

2  Stankevičius, Vytautas; Karbauskaitė, Jūratė; 
Burlingis, Arūnas; Šadauskienė, Jolanta; Mor-
kvėnas, Romaldas. Expanding the possibili-
ties of building modernization: case study of 
Lithuania // Journal of civil engineering and 
management / Vilnius Gediminas Technical 
University, Lithuanian Academy of Sciences. Vil-
nius: Technika ; London: Taylor & Francis. ISSN 
1392-3730. 2014, vol. 20, no. 6, p. 819-828. DOI: 
10.3846/13923730.2014.929599. [Science Citati-
on Index Expanded (Web of Science); Compen-
dex; CSA Civil Engineering Abstracts; Corrosi-
on Abstracts; Engineered Materials Abstracts; 
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ICONDA; Inspec; Mechanical and Transportation 
Engineering Abstracts; METADEX; SCOPUS]. [IF: 
1,070, AIF: 1,774 (E, 2014)]. [M.kr. 02T]. [Indėlis: 
0.8; Persk. indėlis: 0.8]

3  Šadauskienė, Jolanta; Paukštys, Valdas; Še-
duikytė, Lina; Banionis, Karolis. Impact of air 
tightness on the evaluation of building energy 
performance in Lithuania // Energies [elektroni-
nis išteklius]. Basel: MDPI AG. ISSN 1996-1073. 
2014, vol. 7, issue 8, p. 4972-4987. DOI: 10.3390/
en7084972. [Science Citation Index Expanded 
(Web of Science)]. [IF: 2,072, AIF: 4,081 (E, 2014)]. 
[M.kr. 02T]. [Indėlis: 0.75; Persk. indėlis: 0.75]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

1  Povilaitienė, Ingrida; Mačiukėnaitė, Justina. 
Identity features of spatial structure in small ci-
ties, towns and villages in Dzūkija // Journal of 
sustainable architecture and civil engineering = 
Darnioji architektūra ir statyba / Kaunas Univer-
sity of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 
2029-9990. 2014, Vol. 7, no. 2, p. 43-53. DOI: 
10.5755/j01.sace.7.2.7125. [IndexCopernicus]. 
[M.kr. 02T]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

2  Petrulis, Vaidas. Kauno tarpukario architektū-
rinis palikimas: autentiškumo ir vertės proble-
matika // Meno istorija ir kritika = Art History 
& Criticism : Kultūros paveldas: medžiagiškumo 
ir simbolinių prasmių sąveika = Culture herita-
ge: the interplay of substantiation and symbolic 
meanings. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto 
leidykla. ISSN 1822-4555. 2014, [T.] 10, p. 44-58. 
[MLA]. [M.kr. 03H]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

3  Šadauskienė, Jolanta; Banionis, Karolis; Paukš-
tys, Valdas. Air permeability tests of masonry 
structures // Journal of sustainable architecture 
and civil engineering = Darnioji architektūra ir 
statyba / Kaunas University of Technology. Kau-
nas: Technologija. ISSN 2029-9990. 2014, Vol. 9, 
no. 4, p. 74-82. DOI: 10.5755/j01.sace.9.4.7913. 
[IndexCopernicus]. [M.kr. 02T]. [Indėlis: 1; Persk. 
indėlis: 1]

4  Petrulis, Vaidas. Architectural ideas in Post-
World War I Lithuania: between „National style“ 
and the modern movement // Centropa : a jour-
nal of central European architecture and related 
arts. New York: Centropa. ISSN 1532-5563. 2014, 
Vol. 14, no. 2, p. 209-217. [ICONDA; Art & Archi-

tecture Complete; Historical abstracts]. [M.kr. 
03H]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

5  Bertašiūtė, Rasa. Tarpukario kaimo architektūra 
ir šiuolaikinė paveldosauga // Liaudies kultūra / 
Lietuvos kultūros ministerija, Lietuvos liaudies 
kultūros centras. Vilnius: Liaudies kultūra. ISSN 
0236-0551. 2014, Nr. 4 (156), p. 26-34. [Humani-
ties International Index]. [M.kr. 03H]. [Indėlis: 1; 
Persk. indėlis: 1]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 
paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje paskelbti 
straipsniai

1  Šadauskienė, Jolanta; Šeduikytė, Lina. Moisture 
accumulation in renovated external walls // In-
novative materials, structures and technologies : 
proceedings of the 54th international scientific 
conference, Riga, November 8, 2013 / Riga Tech-
nical University. faculty of Civil Engineering. Riga: 
RTU Press. ISSN 2256-0122. 2014, p. 151-156. 
[M.kr. 02T]. [Indėlis: 0.5; Persk. indėlis: 0.5]

2  Norvaišienė, Rosita; Karbauskaitė, Jūratė; 
Bruzgevičius, Patrikas. Energy performance 
certification in Lithuanian building sector // 
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2, p. 223-227. DOI: 10.5755/j01.ms.20.2.5585. 
[Science Citation Index Expanded (Web of Sci-
ence); Inspec; Scopus]. [IF: 0,510, AIF: 3,674 (E, 
2014)]. [M.kr. 08T]. [Indėlis: 1; Persk. indėlis: 1]

5  Palevičius, Arvydas; Bendikienė, Regita; Maro-
zas, Gediminas; Lazauskas, Algirdas; Grigaliū-
nas, Viktoras; Guobienė, Asta; Fataraitė, Eglė. 
Development of nanostructured Al/SiO2 com-
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