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Vizija 
Būti pripažintiems tarptautiniu mastu moksle ir studijose, atviri naujovėms, 
jas kuriantys ir nuolat tobulėjantys technologijos mokslų srityje. 

2019 m. fakultete studijuoja apie 200 studentų pirmojoje bakalauro studijų 
pakopoje, daugiau kaip 100 antrojoje magistrantūros studijų pakopoje ir  daugiau 
kaip 20 doktorantų, dėstytojai užėmė 30 etatų, mokslo darbuotojai –4 etatus,  
aptarnaujantis personalas –15 etatų. 



Struktūra 

• Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos 
institutas, 

 
• Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos 

institutas, 
 

• Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas. 
 

 

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas 



Fakultetui priklausančios mokslinės laboratorijos, 
skirtos mokslinės veiklos komercializavimui slėnio 
“Nemunas” Biosistemų inžinerijos, biomasės 
energetikos ir vandens inžinerijos centre 

• Biodujų laboratorija, 
• Biomasės paruošimo, logistikos ir kietojo kuro 

procesų laboratorija, 
• Mašinų, technologinių sistemų ir procesų 

automatinio valdymo laboratorija, 
• Progresyvios augalininkystės inžinerijos 

laboratorija, 
• Technologijų saugos laboratorija, 
• Termoenerginių procesų ir emisijos 

laboratorija. 
 
 

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas 

http://www.ipm.iastate.edu/ipm/icm/node/36


Žemės ūkio inžinerijos fakultetas 

Biodujų laboratorija  

Teikiamos paslaugos: 

• Nustato biodujų jėgainėse perdirbamų žaliavų biodujų išeigas ir energinį potencialą; 

• Optimizuoja biodujų gamybos technologinio proceso parametrus; 

• Atlieka biodujų sudėties ir energinės vertės tyrimus;  

• Atlieka biodujų jėgainės veiklos rodiklių stebėseną ir vertinimą; 

• Rengia biodujų jėgainių statybos galimybių studijas; 

• Rengia biodujų jėgainės projekto technologinę dalį; 

• Nustato ir vertina biodujų jėgainės tvarumo ciklo rodiklius. 

 
    Kontaktai:  
     prof. dr. Kęstutis Navickas 
    Tel.: 8 687 86826, (8 37) 752219 
    El. p. kestutis.navickas@vdu.lt 



Žemės ūkio inžinerijos fakultetas 

Teikiamos paslaugos: 
 
• Įvairių kietojo biokuro rūšių inovatyvių paruošimo technologijų kūrimas, logistika, kuro savybių 

tyrimai (šilumingumas, pelnin-gumas, lakiosios medžiagos, degimo produktai, potencialios taršos 
ingredientai ir kt.); 

• Šilumos gamybos įrenginių darbo kokybės analizė, valdymo, energijos naudojimo efektyvumo, 
šildymo-vėdinimo sistemų darbo kokybės vertinimas; 

• Mikroklimato gamybiniuose objektuose, darbo ir gyvenamojoje aplinkoje monitoringas; 

•  Energetinių ir gamybinių objektų poveikio aplinkai vertinimas, projektų ekspertizė; 

• Inovatyvių, atsinaujinančiosios energijos šaltinių efektyvaus naudojimo biotechnologijose būdų 
paieška, produktų gamybos technologijų tobulinimas; 

• Parodomieji bandymai, švietimas, mokymai, konsultavimas. 
 
 
 
 
 

Biomasės paruošimo, logistikos ir kietojo kuro procesų laboratorija 

Kontaktai: 
doc. dr. Egidijus Zvicevičius 
Tel.: 8 616 07674, (8 37) 752219 
El. p. egidijus.zvicevicius@vdu.lt 



Žemės ūkio inžinerijos fakultetas 

Teikiamos paslaugos: 
 
• Hidraulinių sistemų diagnostika ir tyrimai. 
Hidraulinių sistemų diagnostikai naudojamas mobilusis hi-draulinis testeris„WebTech“, elektrohidraulinių sistemų 
diagnostika atliekama naudojantis specializuota programine įranga. Įranga gali būti pritaikyta mobiliųjų mašinų, 
pramonės įrenginių ir kitų sričių hidraulinėms sistemoms tirti. 

• Traktorių eksploatacinių rodiklių nustatymas. 
Variklio galios, degalų sąnaudų normų, važiavimo greičio, pagreičio, stabdymo intensyvumo, jėgos ž. ū. padargui 
traukti nustatymas. Tyrimai atliekami mobiliuoju galios matavimo stendu, degalų sąnaudų matavimo prietaisu, 
greičio bei pa-greičio matavimo prietaisais. Įrangą galima pritaikyti žemės, miškų ūkio, kelių tiesimo ir kitose srityse. 

• Vidaus degimo variklių darbo rodiklių tyrimas. 
Vidaus degimo variklių galios, ekonomiškumo ir ekologinių rodiklių nustatymas, biodegalų ir kitų alternatyviųjų 
degalų naudojimo galimybių tyrimas. Tyrimai atliekami naujausia AVL firmos matavimo ir registravimo įranga. 

 
 
 
 

Mašinų, technologinių sistemų ir procesų automatinio valdymo laboratorija 

Kontaktai: 
prof. dr. Stasys Slavinskas 
Tel.: 8 699 61635, (8 37) 752285 
El. p. stasys.slavinskas@vdu.lt 



Žemės ūkio inžinerijos fakultetas 

Teikiamos paslaugos: 
 
• Dirvos savybių tyrimai lauko sąlygomis: elektrinis laidumas; dirvos rūgštingumas (pH); organinių 

dalelių kiekis.  
Tyrimai atliekami mobiliąja mašina „Veris“ prikabinama prie traktoriaus. Gali dirbti traktoriui mašiną traukiant iki 10 
km/h greičiu. Dirvos elektrinio laidumo aparatūra, matuoja dirvos elektrinį laidumą (mS·m) iki 20 cm gylio. Anglies kiekio 
dirvoje tyrimams naudojamas spektrofotometras VIS+NIR, matavimo gylis (dirvoje) keičiamas iki 70 mm. 
 

• Lauko ir sodų purkštuvų darbo kokybės rodiklių tyrimai: sodų purkštuvų išpurškiamo skysčio 
vertikalaus pasiskirstymo matavimas; atskirų purkštukų našumo (debito) matavimas; purkštuvo 
siurblio našumo matavimas. 
 
 

Progresyvios augalininkystės inžinerijos laboratorija 

Kontaktai: 
prof. dr. Dainius Steponavičius 
Tel.: 8 674 27721, (8 37) 752357 
El. p. dainius.steponavicius@vdu.lt 
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Teikiamos paslaugos: 
 
• Darbo ir gyvenamosios aplinkos taršos tyrimai ir priemonių taršai mažinti projektavimas: triukšmas, 

vibracija, infra- ir ultra- garsai dujos, dulkės, apšvietimas, UVir elektromagnetinė spinduliuotės, 
šiluminės aplinkos parametrai; 

• Profesinės rizikos vertinimo įmonėje, ūkyje ar darbo vietose konsultavimas, kartu atliekant 
identifikavimo bandymus bei prevencijos priemonių projektavimą; 

• Darbuotojų saugos ir sveikatos vadyba įmonėje; 

• Ergonominiai darbo vietų ir darbo priemonių tyrimai ir sprendimai, atliekant žmogaus kūno ir jo 
dalių darbo judesių analizę, rankų sugriebio jėgų pasiskirstymo detalią analizę. 

 
 

 

Technologijų saugos laboratorija 

Kontaktai: 
doc. dr. Ričardas Butkus 
Tel.: 8 615 93861, (8 37) 752357 
El. p. ricardas.butkus@vdu.lt 
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Oro taršos vertinimo gamybinėje aplinkoje ir šalia gamybinių objektų, dujų ir kenksmingų 
emisijų mažinimo priemonių kūrimo, biokuro ir biomasės savybių bei degimo procesų 
tyrimų klausimais teikiamos paslaugos : 
 

 

Termoenergetinių procesų emisijos laboratorija 

Kontaktai: 
prof. dr. Rolandas Bleizgys 
Tel.: 8 686 10900, (8 37) 752219 
El. p. rolandas.bleizgys@vdu.lt 

• Mikroklimato įvertinimas gamybiniuose statiniuose: tvartuose, sandėliuose ir kt.; 

• Oro taršos iš gyvulininkystės statinių įvertinimas; 

• Dujų emisijos mažinimo priemonių įvertinimas; 

• Kietojo kuro savybių tyrimai; 

• Medžiagų šilumos laidumo nustatymas. 



Tribologijos laboratorija  
(nepriklauso slėniui „Nemunas“) 

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas 

Teikiamos paslaugos: 
 
 
• Tepamųjų medžiagų trinties ir dilimo mažinimo, plastinių tepalų penetracijos, alyvos 

pliūpsnio ir plastinių tepalų lašėjimo temperatūros ir kt. savybių nustatymas; 

• Palyginamieji konstrukcinių medžiagų abrazyvinio dilimo tyrimai; 

• Mašinų elementų makro- ir mokrogeometrinių parametrų, kietumo (mikrokietumo) ir 
mikrostruktūros parametrų vertinimas;  

• Trinties porų nepatikimo darbo priežasčių vertinimas. 

 
    Kontaktai:  
     prof. dr. Juozas Padgurskas 
    Tel.: 8 612 10804, (8 37) 75285 
    El. p. juozas.padgurskas@vdu.lt 



Studijų programos 
Bakalauro studijos Magistrantūros studijos 

Žemės ūkio mechanikos inžinerija  Žemės ūkio mechanikos inžinerija  

Energetikos inžinerija  Tvarioji energetika 

Transporto ir logistikos inžinerija Žemės ūkio inžinerija ir vadyba 

Atsinaujinančių energijos išteklių technologijos  (priėmimas 
nevykdomas, 2021 m. baigs paskutinė laida) 

Biomasės inžinerija 

Žemės ūkio inžinerija ir vadyba (priėmimas nevykdomas, 2020 
m. baigs paskutinė laida) 

Transporto mašinų inžinerija 

Sumanioji gyvulininkystė (priėmimas nevykdomas, 2020 m. 
baigs paskutinė laida) 

Doktorantūra: 
  Aplinkos inžinerijos kryptyje (kartu su KTU ir LEI), 
 Mechanikos inžinerijos kryptyje (katu su  KTU), 
 Transporto inžinerijos kryptyje (kartu su VGTU, KU ir KTU). 



Puikios sąlygos studijuoti moderniai įrengtose 
laboratorijose ir auditorijose 



Fakultetą baigė beveik 11,5 tūkst. absolventų per 73 
fakulteto gyvavimo metus. 
 

 



Mecenatai 

 AB „Lytagra” 

 UAB „Rovaltra”  

 UAB „DOJUS agro” 

 UAB „DeLaval”  

 UAB „Dotnuva Baltic” 

 UAB „Biržų žemtiekimas” 

 UAB „Ivabaltė” 

 AB „East West Agro” 

 UAB „Agrokocernas “ 

 Mocevičiaus firma „Ginalas“ 

 UAB „Konekesko Lietuva“ 

 

Vardas suteikiamas už nuolatinę paramą modernizuojant  
universiteto studijų infrastruktūrą, paramą studijoms ir 
moksliniams tyrimams. VDU ŽŪA – 15 mecenatų, iš jų Žemės 
ūkio inžinerijos fakultetas inicijavo 11: 



Žemės ūkio inžinerijos 
fakultetas 
 

Dekanas doc. dr. Rolandas Domeika 
Studentų g. 15, 53361 Akademija, Kauno r. 
Tel. 8 687 83458, (8 37)  752228 
El. p. rolandas.domeika@vdu.lt 


