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Dalykas Grupės kodas Data Auditorija *Registracija 

Algirdas 

Laukaitis 

 PRIf-14/1    

PRIf-14/2    

VISf-14  IIf-

15    

ITPf-15    

PRIf-15/1   

PRIf-15/2  

 IIfuc-15   

 IIfu-15    

VISit-14  

VISf-15  

 PRIf-15/3  

 

*2018-08-30  

10:00 
studentas turi 

gauti  patvirtinimą 
iš A. Laukaičio, 

kad prileistas prie 

egzamino 
 

*2018-08-30  

11:00 
studentas turi 

gauti  patvirtinimą 

iš A. Laukaičio, 

kad prileistas prie 
egzamino 

SRL- I 418 

 

*Į perlaikymą komisijose 

studentas turi atvykti su 

dekano leidimu 

*Registracijos būdas - 

rašyti tiesiogiai 

dėstytojui el. paštu: 

vardas.pavarde@vgtu.lt 

 
     

Dalius Mažeika  MKDf-15/1  

MKDf-15/2 

MKDf-15/3 

MKDf-15/4 

*2018-08-29 

10:00 ir 15:00  

SRL- I 413 *Į perlaikymą komisijose 

studentas turi atvykti su 

dekano leidimu 

* Pasirinkti vieną iš 

pateiktų datų ir 

užsiregistruoti. 

Registracijos būdas 

- rašyti tiesiogiai 

dėstytojui el. paštu: 

vardas.pavarde@vgtu.lt 

      

Povilas Treigys 

 

 Visoms 

dėstomoms 

grupėms 

*2018-08-30 

08:30  

 

SRK II 603A *Į perlaikymą komisijose 

studentas turi atvykti su 

dekano leidimu 

*Registracijos būdas - 

rašyti tiesiogiai 

dėstytojui el. paštu: 

vardas.pavarde@vgtu.lt 

      

Justinas Rastenis  Visoms 

dėstomoms 

grupėms 

*2018-08-28 

09:00  

 

SRL-I 325 *Į perlaikymą komisijose 

studentas turi atvykti su 

dekano leidimu 

*Registracijos būdas - 

rašyti tiesiogiai 

dėstytojui el. paštu: 

vardas.pavarde@vgtu.lt 

      

Jolanta 

Miliauskaitė 

 VISf-15 

EDf-16 

VISit-15 

*2018-08-30 

09:00  

*2018-08-31 

08:30  

 

 

SRL-I 621 *Į perlaikymą komisijose 

studentas turi atvykti su 

dekano leidimu 

*Registracijos būdas - 

rašyti tiesiogiai 

dėstytojui el. paštu: 

vardas.pavarde@vgtu.lt 

      

Nijolė Čeikienė  Visoms 

dėstomoms 

grupėms 

*2018-08-28 

12:00  

*2018-08-30 

12:00  

 

 

SRL- I 413A *Į perlaikymą komisijose 

studentas turi atvykti su 

dekano leidimu 

*Registracijos būdas - 

rašyti tiesiogiai 

dėstytojui el. paštu: 

vardas.pavarde@vgtu.lt 
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Olegas Vasilecas  Visoms 

dėstomoms 

grupėms 

*2018-08-29 

nuo 15:00 

*2018-08-30 

nuo 15:00 

 

SRL-I 401 *Į perlaikymą komisijose 

studentas turi atvykti su 

dekano leidimu 

*Registracijos būdas - 

rašyti tiesiogiai dėstytojui 

el. paštu: 

vardas.pavarde@vgtu.lt 

      

Birutė 

Pliuskuvienė 

 Visoms 

dėstomoms 

grupėms 

*2018-08-29 

9:00 

*2018-08-30 

9:00 

 

SRL- I 413A *Į perlaikymą komisijose 

studentas turi atvykti su 

dekano leidimu 

*Registracijos būdas - 

rašyti tiesiogiai dėstytojui 

el. paštu: 

vardas.pavarde@vgtu.lt 

      

Nikolaj Goranin  Visoms 

dėstomoms 

grupėms 

*2018-08-27 

11:00 

*2018-08-30 

11:00 

 

SRL- I 419 *Į perlaikymą komisijose 

studentas turi atvykti su 

dekano leidimu 

*Registracijos būdas - 

rašyti tiesiogiai dėstytojui 

el. paštu: 

vardas.pavarde@vgtu.lt 

      

Jelena Stankevič  Visoms 

dėstomoms 

grupėms 

*2018-08-29 

15:00 

*2018-08-31 

15:00 

 

SRL- I 413A *Į perlaikymą komisijose 

studentas turi atvykti su 

dekano leidimu 

*Registracijos būdas - 

rašyti tiesiogiai dėstytojui 

el. paštu: 

vardas.pavarde@vgtu.lt 

      

Arūnas 

Ribikauskas 

 Visoms 

dėstomoms 

grupėms 

*2018-08-29 

16:00 

*2018-08-31 

15:00 

Rinktis prie 

SRL- I 413B 

 

*Į perlaikymą komisijose 

studentas turi atvykti su 

dekano leidimu 

*Registracijos būdas - 

rašyti tiesiogiai dėstytojui 

el. paštu: 

vardas.pavarde@vgtu.lt 

      

Mykolas Molis  Visoms 

dėstomoms 

grupėms 

*2018-08-28 

09:30  

*2018-08-30 

09:30 

Rinktis prie 

SRL- I 401 

 

*Į perlaikymą komisijose 

studentas turi atvykti su 

dekano leidimu 

*Registracijos būdas - 

rašyti tiesiogiai dėstytojui 

el. paštu: 

vardas.pavarde@vgtu.lt 

      

Rolandas 

Griškevičius  

 Visoms 

dėstomoms 

grupėms 

*2018-08-29 

18:00  

*2018-08-30 

18:00 

Rinktis prie 

SRL- I 420 

 

*Į perlaikymą komisijose 

studentas turi atvykti su 

dekano leidimu 

*Registracijos būdas - 

rašyti tiesiogiai dėstytojui 

el. paštu: 

vardas.pavarde@vgtu.lt 

      

Vitalijus 

Gurčinas 

Kompiuterių 

tinklų ir 

operacinių 

sauga 

(pratybos). 

ITSfm – 17 *2018-08-27 

17:45 

*2018-08-30 

17:45 

SRL- I 413B *Į perlaikymą komisijose 

studentas turi atvykti su 

dekano leidimu 

*Registracijos būdas - 

rašyti tiesiogiai dėstytojui 

el. paštu: 

vardas.pavarde@vgtu.lt 
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 EGZAMINŲ KOMISIJOS SUDĖTIS: 
prof. dr. D. Mažeika, 

dr. P. Stefanovič 

lekt. N. Čeikienė 

lekt. J. Stankevič 

 

* Pasirinkti vieną iš pateiktų datų ir užsiregistruoti. Registracijos būdas - rašyti tiesiogiai dėstytojui el. paštu: 

vardas.pavarde@vgtu.lt 

 

***Į perlaikymą komisijose studentas turi atvykti su dekano leidimu 

 

*** ERASMUS students  registration is required (by e-mail) 

Vitalijus 

Gurčinas 

Computer 

Networks and 

Operating 

Safety 

(practice). 

ITSfmc – 17, 

ITSfmu – 17 

*2018-08-27 

16:00 

*2018-08-30 

16:00 

SRL- I 413B *registration is 

required (by e-

mail). 

      

mailto:vardas.pavarde@vgtu.lt

