
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO (VGTU) 

EKSPERTŲ PAKETAS

Ekspertinės sritys Mokslinis laipsnis,
vardas, pavardė

Pareigos Kontaktai

UNIVERSITETAS

Prof. dr. 
Alfonsas Daniūnas

rektorius (8 5) 274 5000
alfonsas.daniunas@vgtu.lt 

Aukštojo mokslo politika, švietimas, 
universiteto valdymas, veiklos 
organizavimas, finansai

Moksliniai tyrimai, eksperimentinė ir 
technologinė plėtra (MTEP), mokslo 
ir verslo bendradarbiavimas, mokslo 
politika

Studijų programos, studentų 
priėmimas, studijų kokybė, 
absolventų įsidarbinimas, karjera

Strateginė universiteto plėtra, 
struktūrinių fondų parama, mokslo ir 
verslo bendradarbiavimas 

Studijų ir mokslo tarptautiškumas, 
studentų ir dėstytojų mobilumas, 
užsienio partneriai

Universiteto infrastruktūra, ūkis

APLINKOS APSAUGA

Aplinkos apsauga – triukšmas

Prof. habil. dr. 
Antanas Čenys

Doc. dr. 
Raimondas Grubliauskas

mokslo ir inovacijų
prorektorius

Aplinkos inžinerijos fakulteto (APF)  
Aplinkos apsaugos ir vandens 
inžinerijos katedros vedėjas

(8 5) 274 5005
antanas.cenys@vgtu.lt

(8 5) 251 2123
8 680 99 903

raimondas.grubliauskas@vgtu.lt

Prof. dr. 
Romualdas Kliukas

studijų prorektorius (8 5) 274 5003
romualdas.kliukas@vgtu.lt

Prof. dr. 
Alfredas Laurinavičius

akademinės integracijos ir
plėtros prorektorius

(8 5) 274 5004
alfredas.laurinavicius@vgtu.lt

Doc. dr. 
Asta Radzevičienė

strateginės partnerystės
prorektorė

(8 5) 274 5002
asta.radzeviciene@vgtu.lt

Aplinkos apsauga – atliekų 
rūšiavimas

Doc. dr. 
Aušra Zigmontienė

Aplinkos inžinerijos fakulteto (APF)  
Aplinkos apsaugos ir vandens 
inžinerijos katedros docentė

(8 5) 251 2133
ausra.zigmontiene@vgtu.lt

Vandentvarka – nuotekų valymas Doc. dr. 
Regimantas Dauknys

Aplinkos inžinerijos fakulteto (APF)  
Aplinkos apsaugos ir vandens 
inžinerijos katedros docentas

(8 5) 274 4713
regimantas.dauknys@vgtu.lt

APLINKA: KELIAI IR GELEŽINKELIAI

Darni aplinka, inžinerija, kelių 
infrastruktūra, kelių eismo saugumas

Prof. dr.
Donatas Čygas

Aplinkos inžinerijos fakulteto (APF) 
dekanas,

Kelių katedros profesorius,
Kelių tyrimo instituto vyriausiasis 

mokslo darbuotojas 

(8 5) 274 5011
donatas.cygas@vgtu.lt

Doc. dr. 
Arūnas Komka

kancleris
(8 5) 274 5006

arunas.komka@vgtu.lt

Kelių ūkio valdymas, kelių 
planavimas ir projektavimas

Doc. dr. 
Virgaudas Puodžiukas

Aplinkos inžinerijos fakulteto (APF) 
Kelių katedros vedėjas, docentas

 (8 5) 274 4708
virgaudas.puodziukas@vgtu.lt

Naujos technologijos automobilių 
keliuose

Doc. dr. 
Audrius Vaitkus

Aplinkos inžinerijos fakulteto (APF) 
Kelių tyrimo instituto direktorius,  

Kelių katedros profesorius

 (8 5) 251 2355
8 620 88 507

audrius.vaitkus@vgtu.lt
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ARCHITEKTŪRA, URBANISTIKA, MIESTŲ PLANAVIMAS

Architektūra

Architektūra

Menų sąveika architektūroje

Urbanistika, miestų raida, viešosios 
erdvės          

Modernieji paveldai, šiuolaikinės 
architektūros tyrimai, architektų 
rengimas

Urbanistika, miestų raida, viešosios 
erdvės

Miestų planavimas, infrastruktūra, 
darni plėtra, žaliasis miestas

AVIACIJA

Prof. 
Gintaras Čaikauskas

Doc. dr. 
Audrius Novickas

Doc. dr. 
Dalia Dijokienė  

Doc. dr. 
Liutauras Nekrošius

Doc. dr. 
Tomas Grunskis

Architektūros fakulteto (AF) 
Architektūros katedros profesorius

Architektūros fakulteto (AF) 
Architektūros katedros profesorius

Architektūros fakulteto (AF) 
dekanas,

Architektūros pagrindų, teorijos ir 
dailės katedros docentas

Architektūros fakulteto (AF)  
Architektūros pagrindų, teorijos ir 

dailės katedros docentas

Architektūros fakulteto (AF)   
Urbanistikos katedros profesorė

(8 5) 274 5208
rolandas.palekas@vgtu.lt

(8 5) 261 7462
gintaras.caikauskas@vgtu.lt

(8 5) 251 2471 
audrius.novickas@vgtu.lt

(8 5) 274 5210
tomas.grunskis@vgtu.lt

(8 5) 274 4720
marija.burinskiene@vgtu.lt

Aukštojo mokslo politika, aviacijos 
sektoriaus aktualijos, specialistų 
rengimas

Aviacijos technologijos, oro uostai, 
orlaiviai, specialistų rengimas

Bepiločiai orlaiviai, dronų 
technologijos

Palydovai, kosmoso technologijos

BIOTECHNOLOGIJOS

Biotechnologijos

Dr. 
Darius Rudinskas

Dr. 
Jaunius Urbonavičius

Antano Gustaičio aviacijos instituto 
(AGAI) prodekanas, Aeronautikos 

inžinerijos katedros docentas

Fundamentinių mokslų fakulteto (FMF) 
Chemijos ir bioinžinerijos katedros 

vedėjas, profesorius

(8 5) 2744814
8 618 21564

darius.rudinskas@vgtu.lt 

(8 5) 274 4840
jaunius.urbonavicius@vgtu.lt

Dr.
 Justas Nugaras

Antano Gustaičio aviacijos instituto 
(AGAI) dekanas

(8 5) 2744808
8 606 05957

justas.nugaras@vgtu.lt 

Prof. dr. 
Marija Burinskienė

Architektūros fakulteto (AF)  
Architektūros pagrindų, teorijos ir 

dailės katedros docentas

Architektūros fakulteto (AF)  
Urbanistikos katedros vedėja, 

docentė

(8 5) 274 5200
dalia.dijokiene@vgtu.lt

(8 5) 274 5012 
8 682 57 414

liutauras.nekrosius@vgtu.lt

Dr. 
Linas Gelažanskas

Antano Gustaičio aviacijos instituto 
(AGAI) prodekanas, Aeronautikos 

inžinerijos katedros lektorius

(8 5) 274 4823 
8 682 10215

linas.gelazanskas@vgtu.lt

EISMO ORGANIZAVIMAS

Transporto priemonių ir vairuotojų 
saugumas keliuose

Eismo organizavimas ir inžineriniai 
kelių sprendimai 

Doc. dr.
Vidas Žuraulis

Transporto inžinerijos fakulteto
(TIF) Automobilių

inžinerijos katedros
docentas,  Transporto ir logistikos 
kompetencijos centro  vyresnysis 

mokslo darbuotojas

(8 5) 237 0584
vidas.zuraulis@vgtu.lt

Doc. dr. 
Vilma Jasiūnienė

Aplinkos inžinerijos fakulteto (APF) 
Kelių katedros docentė,

Kelių tyrimo instituto mokslo 
darbuotoja

 (8 5) 273 1075
vilma.jasiuniene@vgtu.lt

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO (VGTU) 

EKSPERTŲ PAKETAS

Prof. 
Rolandas Palekas

Laurynas Mačiulis
Antano Gustaičio aviacijos instituto 

(AGAI) Aeronautikos inžinerijos 
katedros lektorius

8 612 93 916
laurynas.maciulis@vgtu.lt
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EKONOMIKA IR VADYBA

Ekonomika, finansai, verslumo 
ugdymas

E. verslas (e-rinkodara, e-logistika), 
informacinių-komunikacinių 
technologijų sąlygoti pokyčiai, 
informacinės-komunikacinės 
technologijos organizacijų veikloje

Socialinių inovacijų vadyba

Inovacijos ir jų aktyvinimas įvairiose 
socialinio ekonominio gyvenimo 
srityse, vadybos ir valdymo 
tobulinimas įvairiuose ekonomikos 
sektoriuose, tarptautinių ekonominių 
ryšių plėtra

Efektyvi kainodara, psichologinė 
kainodara, tiesioginės užsienio 
investicijos, tiesioginis investavimas 
užsienyje

Asmeniniai finansai

Finansų inžinerija, dirbtinis 
intelektas, finansų rinkos

Inovacijų vadyba, inovacinių 
projektų vykdymas

Produktyvumas, ekonomikos 
augimą lemiantys veiksniai

Socialinė ekonomika, valstybės 
biudžetas, darbo rinka, tikslinių 
grupių integracija 

Ekonomika, finansų rinkos, finansų 
konstitucijos

Prof. dr. 
Jelena  Stankevičienė

Prof. dr. 
Vida Davidavičienė

Doc. dr. 
Ilona Skačkauskienė

Verslo vadybos fakulteto (VVF) 
dekanė, Finansų inžinerijos katedros 
profesorė,  Dinamiškosios vadybos 

instituto vyriausioji mokslo darbuotoja

Verslo vadybos fakulteto (VVF) 
Verslo technologijų ir verslininkystės 

katedros vedėja, profesorė

(8 5) 274 5018
jelena.stankeviciene@vgtu.lt

(8 5) 274 4881
vida.davidaviciene@vgtu.lt

Prof. habil. dr.
Borisas Melnikas

Dr. 
Kamilė Taujanskaitė

Verslo vadybos fakulteto (VVF) 
Ekonomikos inžinerijos katedros 

profesorius

Verslo vadybos fakulteto (VVF) 
prodekanė, Finansų inžinerijos 

katedros docentė

(8 5) 274 4878
borisas.melnikas@vgtu.lt 

(8 5) 274 4887
kamile.taujanskaite@vgtu.lt

Doc. dr. 
Algita Miečinskienė

Verslo vadybos fakulteto (VVF) 
Finansų inžinerijos katedros vedėja, 

docentė

(8 5) 274 4862
algita.miecinskiene@vgtu.lt 

Verslo vadybos fakulteto (VVF) 
Vadybos katedros vedėja, profesorė

(8 5) 274 4876
ilona.skackauskiene@vgtu.lt  

Dr.
Nijolė Maknickienė

Verslo vadybos fakulteto (VVF) 
Finansų inžinerijos katedros docentė

(8 5) 274 4861
nijole.maknickiene@vgtu.lt 

Doc. dr. 
Artūras Jakubavičius

Verslo vadybos fakulteto (VVF) Verslo 
technologijų ir verslininkystės katedros 

docentas

  (8 5) 274 4883
8 687 36 632

arturas.jakubavicius@vgtu.lt 

Dr. 
Alma Mačiulytė-Šniukienė

Verslo vadybos fakulteto (VVF) Verslo 
technologijų ir verslininkystės katedros 

docentė

 (8 5) 274 4882
alma.maciulyte-sniukiene@vgtu.lt 

Doc. dr. 
Laima Okunevičiūtė 

Neverauskienė

Verslo vadybos fakulteto (VVF) 
Ekonomikos inžinerijos katedros 

profesorė

 (8 5) 274 4873
laima.okuneviciute.neverauskiene@

vgtu.lt

Prof. dr. 
Daiva Jurevičienė

Verslo vadybos fakulteto (VVF) 
Ekonomikos inžinerijos katedros 
vedėja, profesorė, Dinamiškosios 

vadybos instituto vyresnioji mokslo 
darbuotoja

(8 5) 274 4873
daiva.jureviciene@vgtu.lt 
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ELEKTRONIKA

Mikro- ir nanoelektronika

Įterptinės elektroninės sistemos, 
medicinoje ir pramonėje taikomų 
skaitmeninių vaizdų apdorojimas, 
analizė ir atpažinimas

Intelektualiosios elektroninės 
sistemos

Automatika ir robotų valdymo 
sistemos

Elektromagnetinių laukų poveikis 
žmogaus sveikatai bei 
elektroninėms sistemoms; galios 
elektronika

Prof. habil. dr. 
Romualdas Navickas

Prof. dr. 
Dalius Navakauskas

Doc. dr. 
Dainius Udris

Elektronikos fakulteto (EF)  
Kompiuterijos ir ryšių technologijų 

katedros profesorius,  Mikro ir 
nanoelektroninių sistemų projektavimo 

ir tyrimo laboratorijos vyriausiasis 
mokslo darbuotojas

Elektronikos fakulteto (EF) 
Elektroninių sistemų katedros 

vedėjas, profesorius, vyriausiasis 
mokslo darbuotojas

(8 5) 237 0606
romualdas.navickas@vgtu.lt

(8 5) 274 4765 
dalius.navakauskas@vgtu.lt

Elektronikos fakulteto (EF) Elektros 
inžinerijos katedros docentas, 

Stiprių magnetinių laukų instituto 
vyriausiasis mokslo darbuotojas

(8 5) 274 4769
dainius.udris@vgtu.lt

Doc. dr.
Vitalij Novickij

Doc. dr. 
Andrius Ušinskas

Elektronikos fakulteto (EF) 
prodekanas,  Elektros inžinerijos 

katedra docentas

Elektronikos fakulteto (EF) 
Elektroninių sistemų katedros 

docentas

 (8 5) 274 4762
8 674 10 482

vitalij.novickij@vgtu.lt

(8 5) 274 4757
andrius.usinskas@vgtu.lt

ENERGETIKA

Energetika: atsinaujinantieji 
energijos ištekliai ir technologijos, 
renovacija

Taupioji energetika, apšvietimo 
priemonės

Aplinkos inžinerijos fakulteto (APF) 
Pastatų energetikos katedros 

docentas

Doc. dr. 
Giedrius Šiupšinskas

(8 5) 251 2308 
8 685 74 452

giedrius.siupsinskas@vgtu.lt

Elektronikos fakulteto (EF)  Elektros 
inžinerijos  katedros vedėja, 

profesorė

Doc. dr. 
Sonata Tolvaišienė

(8 5) 274 4761 
sonata.tolvaisiene@vgtu.lt

FIZIKA

Gamtos paslaptys ir priežastiniai 
ryšiai, sąlygojantys gamtoje 
vykstančius procesus; 
mechaniniai/elektroniniai prietaisai; 
elektrinės, magnetinės ir optinės 
medžiagų savybės; elementariosios 
dalelės; elektromagnetinių bangų 
sąveika su medžiaga

Fundamentinių mokslų fakulteto 
(FMF) Fizikos katedros profesorius

Prof. dr. 
Artūras Jukna

(8 5) 251 2462 
arturas.jukna@vgtu.lt

GAISRINĖ SAUGA

Darbo ir gaisrinė sauga Statybos fakulteto (SF)  Statybinių 
medžiagų ir gaisrinės saugos 
katedros vedėjas, docentas

Doc. dr. 
Ritoldas Šukys

(8 5) 274 5237
ritoldas.sukys@vgtu.lt
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INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS (IT): INFRASTRUKTŪRA, SAUGA

Informacijos ir IT sauga, 
informacijos saugos valdymas, 
kibernetinės atakos

Informacinės technologijos (IT)

Informacinės technologijos (IT)

Doc. dr. 
Nikolaj Goranin

Doc. dr. 
Dmitrij Šešok

Fundamentinių mokslų fakulteto 
(FMF) prodekanas,  Informacinių 

sistemų katedros docentas

Fundamentinių mokslų fakulteto 
(FMF) Informacinių technologijų 
katedros vedėjas, profesorius

(8 5) 237 0620
nikolaj.goranin@vgtu.lt

(8 5) 274 4826
dmitrij.sesok@vgtu.lt

Prof. habil. dr. 
Rimantas Belevičius

Fundamentinių mokslų fakulteto 
(FMF) dekanas,  Informacinių 

technologijų katedros profesorius

(8 5) 274 5014
rimantas.belevicius@vgtu.lt

KŪRYBINĖS INDUSTRIJOS

Doc. dr. 
Rolandas Strazdas

Kūrybinių industrijų fakulteto (KIF)  
Kūrybos komunikacijos katedros 

profesorius

(8 5) 251 2374
rolandas.strazdas@vgtu.lt

Inovacijų ir kūrybingumo valdymas

Mados ir laisvalaikio sociologija

Kūrybinės iniciatyvos mieste, menas 
viešosiose erdvėse, miesto 
bendruomenių ir viešųjų erdvių 
plėtojimas, neformalus ugdymas, 
miesto antropologija

Dalykinė komunikacija, klientų 
aptarnavimas, profesinė etika, 
etiketas, protokolas, asmeninis 
brendas

Pramogų industrijos, medijų kultūra 
ir medijų menas, šiuolaikinė 
fotografija, videomenas, mada, 
meno eksperimentai, meniniai 
tyrimai

„LINKMENŲ FABRIKAS“

Dr. 
Viktorija Žilinskaitė-Vytienė

Kūrybinių industrijų fakulteto (KIF) 
prodekanė, Kūrybos komunikacijos 

katedros docentė

(8 5) 251 2366
viktorija.zilinskaite-vytiene@vgtu.lt

Dr. 
Jekaterina Lavrinec

Kūrybinių industrijų fakulteto (KIF) 
Pramogų industrijų katedros 

docentė

(8 5) 237 0694
jekaterina.lavrinec@vgtu.lt

Doc. dr. 
Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė

Kūrybinių industrijų fakulteto (KIF) 
dekanė,

Kūrybos komunikacijos katedros 
docentė

(8 5) 251 2321
zivile.sedereviciute-

paciauskiene@vgtu.lt 

Dr. 
Remigijus Venckus

Fundamentinių mokslų fakulteto 
(FMF) Grafinių sistemų katedros 

profesorius

(8 5) 251 2165
remigijus.venckus@vgtu.lt 

Virtuali realybė, papildyta realybė, 
kūrybiškumas, inovacijos, maker'ių 
judėjimas, startuoliai, verslumas, 
prototipavimo technologijos, daiktų 
internetas, medijos, STEAM 
(STEM), tarpdiscipliniškumas, 
techninė kūryba

Dr. 
Adas Meškėnas

VGTU Kūrybiškumo ir inovacijų 
centro „LinkMenų fabrikas“ 

direktorius

8 612 89 044
adas.meskenas@vgtu.lt
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LOGISTIKA

Logistika Prof. habil. dr. 
Ramūnas Palšaitis

Transporto inžinerijos fakulteto (TIF) 
Logistikos ir transporto vadybos 

katedros profesorius

(8 5) 274 4779
ramunas.palsaitis@vgtu.lt

MECHANIKA (PRAMONĖ, ROBOTIKA, MEDŽIAGOS, SPAUDA)

Doc. dr. 
Vytautas Bučinskas

Mechanikos fakulteto (MF) 
Mechatronikos, robotikos ir 

skaitmeninės gamybos katedros 
vedėjas, profesorius

(8 5) 237 0668
8 687 64 869

vytautas.bucinskas@vgtu.lt

Pramonė, robotika, mechatronika

3D spaudos technologijos

Bioninės sistemos ir medicinos 
inžinerija

Skulptūrų būklės vertinimas, metalų 
kokybė, inovatyvios gamybos 
technologijos

NEKILNOJAMASIS TURTAS

Doc. dr. 
Eugenijus Jurkonis

Mechanikos fakulteto (MF) 
Mechatronikos, robotikos ir 

skaitmeninės gamybos katedros 
docentas

(8 5) 274 4736
eugenijus.jurkonis@vgtu.lt

Doc. dr. 
Julius Griškevičius

Mechanikos fakulteto (MF) 
Biomechanikos inžinerijos katedros 

vedėjas, profesorius

(8 5) 274 4750
8 687 37 782

julius.griskevicius@vgtu.lt

Doc. dr. 
Irmantas Gedzevičius

Mechanikos fakulteto (MF) 
Mechanikos ir medžiagų inžinerijos 

katedros docentas

(8 5) 274 4741 
8 653 71 544

irmantas.gedzevicius@vgtu.lt

Nekilnojamojo turto rinka, 
ekonominė renovacijos pusė

Prof. dr. 
Saulius Raslanas

Statybos fakulteto (SF)  Statybos 
valdymo ir nekilnojamojo turto 

katedros profesorius, vyriausiasis 
mokslo darbuotojas

(8 5) 274 5236,
8 699 12 605

saulius.raslanas@vgtu.lt

SKAITMENINĖ STATYBA

Skaitmeninė statyba (BIM) Doc. dr. 
Vladimiras Popovas

Statinių skaitmeninio ir
informacinio modeliavimo

technologijų centro direktorius,
Statybos fakulteto

(SF) Gelžbetoninių konstrukcijų ir 
geotechnikos katedros

docentas

(8 5) 212 4660
8 699 35 067

vladimir.popov@vgtu.lt

STATYBA

Pastatų konstrukcijų tvirtumas, 
renovacija, pastatų eksploatacija, 
avarinė pastatų būklė

Pastatų konstrukcijų (metalinių, 
medinių ir kompozitinių) tvirtumas, 
atsparumas ugniai, telekomunikaciniai 
statiniai, statybos inžinerija

Prof. dr.  
Juozas Valivonis

Statybos fakulteto (SF) Gelžbetonių 
konstrukcijų ir geotechnikos 

katedros vedėjas, profesorius,  
Statybos valdymo ir nekilnojamojo 
turto katedros  vyriausiasis mokslo 

darbuotojas

(8 5) 274 5224
8 650 13 369

juozas.valivonis@vgtu.lt

Prof. dr. 
Antanas Šapalas

Statybos fakulteto (SF) Metalinių ir 
kompozitinių konstrukcijų katedros 

vedėjas, profesorius

(8 5) 274 5228
antanas.shapalas@vgtu.lt
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Prof. dr. 
Algirdas Juozapaitis

Statybos fakulteto (SF)  dekanas, 
Metalinių ir kompozitinių 

konstrukcijų katedros profesorius,  
Inovatyviųjų statybinių konstrukcijų 
laboratorijos  vyriausiasis mokslo 

darbuotojas

(8 5) 274 5240
algirdas.juozapaitis@vgtu.lt

Prof. dr. 
Sigitas Mitkus

Verslo vadybos fakulteto (VVF) 
Teisės katedros vedėjas, 

profesorius

(8 5) 274 4869
8 699 46 625

sigitas.mitkus@vgtu.lt

Tiltai ir įvairūs specialieji statiniai 
(metalinės konstrukcijos), jų 
stiprumas, stabilumas, eksploatacija

Statybų teisė

TELEKOMUNIKACIJOS

Doc. dr. 
Arūnas Šaltis

Elektronikos fakulteto (EF)  
Kompiuterijos ir ryšių technologijų 

katedros lektorius

(8 5) 274 4171 
arunas.saltis@vgtu.lt

Telekomunikacijos

TRANSPORTAS

Doc. dr. 
Saugirdas Pukalskas

Transporto inžinerijos fakulteto (TIF) 
Automobilių inžinerijos katedros 

vedėjas, profesorius

(8 5) 274 4789
8 655 29 573

saugirdas.pukalskas@vgtu.lt
Transporto infrastruktūra, ekologija

Vidaus degimo varikliai

Geležinkelių transporto inžinerija

Magistraliniai ir technologiniai 
vamzdynai, transporto mašinų 
dinamika, transporto srautai, 
geležinkelio riedmenų dinamika, 
avaringumas

Asfalto dangų patikimumas, asfalto 
mišinių gamybos technologijos, 
asfalto dangų regeneravimas

Geležinkelių transporto eismo 
saugumas

Transportas: aktualijos, specialistų 
rengimas

Kelių ir geležinkelių plėtra, 
transporto srities projektų valdymas, 
investicijų į infrastruktūrą analizė, 
vertinimas

Doc. dr. 
Alfredas Rimkus

Transporto inžinerijos fakulteto (TIF)
Automobilių inžinerijos katedros 

docentas

(8 5) 274 4793
alfredas.rimkus@vgtu.lt

Doc. dr.
Gediminas Vaičiūnas

Transporto inžinerijos fakulteto (TIF)
Mobiliųjų mašinų ir geležinkelių 
transporto katedros docentas

8 610 15 376
gediminas.vaiciunas@vgtu.lt

Prof. habil. dr.
Marijonas Bogdevičius

Transporto inžinerijos fakulteto (TIF)
Mobiliųjų mašinų ir geležinkelių 

transporto katedros vedėjas, 
profesorius, vyriausiasis mokslo 

darbuotojas

(8 5) 274 4782
8 698 18 490

marijonas.bogdevičius@vgtu.lt

Prof. habil. dr.
Henrikas Sivilevičius

Transporto inžinerijos fakulteto (TIF)
Mobiliųjų mašinų ir geležinkelių 
transporto katedros profesorius, 
vyriausiasis mokslo darbuotojas

(8 5) 274 4785
8 698 26 599

henrikas.sivilevicius@vgtu.lt

Prof. dr. 
Gintautas Bureika

Transporto inžinerijos fakulteto (TIF)
Mobiliųjų mašinų ir geležinkelių 
transporto katedros profesorius

(8 5) 274 4805
8 685 61 950

gintautas.bureika@vgtu.lt

Prof. dr.
Olegas Prentkovskis

Transporto inžinerijos fakulteto (TIF) 
dekanas, Mobiliųjų mašinų ir 

geležinkelių transporto katedros 
profesorius

(8 5) 274 5017
8 698 75 626

olegas.prentkovskis@vgtu.lt

Doc. dr. 
Andrius Jaržemskis

Transporto inžinerijos fakulteto 
Logistikos ir transporto vadybos 

katedros docentas

(8 5) 237 0695 
8 687 54 413

andrius.jarzemskis@vgtu.lt
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ŽEMĖS MATAVIMAI

Geodezija-kartografija, geografinės 
informacinės ir globalinės padėties 
nustatymo (GPS) sistemos

Nuotoliniai kartografavimo metodai 
(fotogrametrija, palydovinės 
sistemos); geografinės informacinės 
sistemos; objektų identifikavimas 
kartografinėje medžiagoje 
(ekspertinės paslaugos)

Prof. dr. 
Eimuntas Kazimieras Paršeliūnas

Aplinkos inžinerijos fakulteto
(APF) Geodezijos ir

kadastro katedros profesorius,
Geodezijos instituto  vyresnysis 

mokslo darbuotojas

   (8 5) 274 4705
8 699 80 401

eimuntas.parseliunas@vgtu.lt

Doc. dr. 
Jūratė Sužiedelytė-Visockienė

Aplinkos inžinerijos fakulteto
(APF) Geodezijos ir kadastro katedros 

vedėja, profesorė

(8 5) 274 4701
jurate.visockiene@vgtu.lt

ŽINIŲ IR TECHNOLOGIJŲ PERDAVIMAS

Žinių ir technologijų perdavimas 
verslui, verslo ir mokslo 
bendradarbiavimas, startuolių 
kultūra

Vilma Purienė
Žinių ir technologijų perdavimo centro 

direktorė

(8 5) 251 2488
8 656 88 162

vilma.puriene@vgtu.lt

eimuntas.parseliunas@vgtu.lt
jurate.visockiene@vgtu.lt
vilma.puriene@vgtu.lt

