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DĖL ŽEMĖS ŪKIO INŽINERIJOS FAKULTETO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ VERTINIMO  

KOMISIJŲ SUDĖTIES 

 

2020 m. balandžio 10 d. Nr. ŽŪA-2020-7 

 

Akademija 

       Tvirtinu Žemės ūkio inžinerijos fakulteto pirmosios ir antrosios pakopos studijų programų 

Baigiamųjų darbų vertinimo komisijas 2019/2020 m. m. šios sudėties: 

 

PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMŲ 

 

Žemės ūkio mechanikos inžinerija, Žemės ūkio inžinerija ir vadyba  

 

Pirmininkas: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Mechanikos fakulteto prodekanas doc. dr. 

Gintas Viselga (socialinis dalininkas, mokslininkas)  

Nariai: Žemės ūkio inžinerijos fakulteto dekanas, Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto doc. dr. Rolandas 

Domeika (mokslininkas); 

Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos instituto prof.  dr. Vytenis Jankauskas (mokslininkas); 

Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto prof. dr. Egidijus Šarauskis (mokslininkas); 

UAB „East West Agro“ generalinis direktorius Gedminas Kvietkauskas (socialinis dalininkas, 

praktikas profesionalas). 

  

Transporto ir logistikos inžinerija 

 

Pirmininkas: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Automobilių transporto katedros vedėjas, prof. dr. 

Saugirdas Pukalskas (socialinis dalininkas, mokslininkas) 

Nariai: Žemės ūkio inžinerijos fakulteto prodekanas, Energetikos ir biotechnologijų  inžinerijos instituto doc. 

dr. Jonas Čėsna (mokslininkas); 

Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos instituto prof. dr. Stasys Slavinskas (mokslininkas); 

Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos instituto lekt. dr. Kastytis Laurinaitis (mokslininkas); 

UAB „Autotoja“ generalinis direktorius Vytautas Naujalis (socialinis dalininkas, praktikas 

profesionalas). 

 

Energetikos inžinerija, Atsinaujinančių energijos išteklių inžinerija  

 

Pirmininkas: Kauno technologijos universiteto Elektros energetikos sistemų katedros doc. dr. Povilas 

Marčiulionis (socialinis dalininkas, mokslininkas)  

Nariai: Žemės ūkio inžinerijos fakulteto prodekanas, Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto  doc. dr. 

Edvardas Vaiciukevičius (mokslininkas); 

Energetikos ir biotechnologijų  inžinerijos instituto prof.  dr. Kęstutis  Navickas (mokslininkas); 

Energetikos ir biotechnologijų  inžinerijos instituto doc.  dr. Kęstutis  Venslauskas (mokslininkas); 



UAB „Germeda“ direktorius Petras Kuzmickas (socialinis dalininkas, praktikas profesionalas). 

 

ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMŲ 

 

Žemės ūkio mechanikos inžinerija  

Pirmininkas: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Mechanikos fakulteto prodekanas doc. dr. 

Gintas Viselga (socialinis dalininkas, praktikas profesionalas). 

Nariai: Žemės ūkio inžinerijos fakulteto dekanas, Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto  doc. dr. 

Rolandas Domeika (mokslininkas); 

Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos instituto prof. dr. Vytenis Jankauskas (mokslininkas); 

Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto prof. Eglė Jotautienė (mokslininkė)  

UAB „Konekesko Lietuva“ Žemės ūkio technikos departamento direktorius Virginijus Apšega 

(socialinis dalininkas, praktikas profesionalas). 

 

Transporto mašinų inžinerija  

Pirmininkas: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Automobilių transporto katedros vedėjas, 

prof. dr. Saugirdas Pukalskas (socialinis dalininkas, praktikas profesionalas). 

Nariai: Žemės ūkio inžinerijos fakulteto prodekanas, Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos instituto doc. 

dr. Jonas Čėsna (mokslininkas); 

Energetikos ir biotechnologijų  inžinerijos instituto doc. dr. Kęstutis Venslauskas    (mokslininkas); 

Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos instituto  prof. dr. Stasys Slavinskas (mokslininkas); 

UAB „Kauno techninių apžiūrų centras“ direktorius Gintaras Ciegis (socialinis dalininkas, praktikas 

profesionalas). 

 

Žemės ūkio inžinerija ir vadyba  

Pirmininkas: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Mechanikos fakulteto prodekanas doc. dr. 

Gintas Viselga (socialinis dalininkas, praktikas profesionalas). 

Nariai: Žemės ūkio inžinerijos fakulteto prodekanė, Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto doc. dr. Rasa 

Čingienė (mokslininkė); 

   Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos instituto prof. dr. Rolandas Bleizgys  (mokslininkas); 

Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto doc. dr. Ričardas Butkus (mokslininkas); 

AB „Lytagra“ komercijos direktorius Rimas Norvilas (socialinis dalininkas, praktikas profesionalas). 

 

Tvarioji energetika, Biomasės inžinerija  

Pirmininkas: Kauno technologijos universiteto Elektros energetikos sistemų katedros vedėjas prof. 

Saulius Gudžius (socialinis dalininkas, praktikas profesionalas). 

Nariai: Žemės ūkio inžinerijos fakulteto prodekanas, Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto         

doc. dr. Edvardas Vaiciukevičius (mokslininkas); 

Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos instituto prof. dr. Kęstutis Navickas (mokslininkas);  

Jėgos ir transporto mašinų  inžinerijos instituto  doc. dr. Audrius Žunda (mokslininkas); 

UAB „Enerstena“ direktorius Ralfas Lukoševičius (socialinis dalininkas, praktikas profesionalas). 

 
  

 
 

Vicekancleris Vidmantas Butkus 

 

 
 
 
 
 

Parengė:  

Jolanta Mitkutė 
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