
ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS 

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2015 m. vasario 11 d. Nr. T-01/2015 

Akademija 

Posėdis įvyko 2015-02-11  12.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Vytautas Pilipavičius 

Posėdžio sekretorė – Inga Vidrevičienė 

 

          Posėdyje dalyvavo 14 tarybos narių. Kvorumas yra. 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Vilius Martusevičius patvirtinimo EVF tarybos nariu (referuoja EVF tarybos pirmininkas doc. 

dr. V. Pilipavičius). 

2. Dėl EVF strateginio plano 2015-2017 m. tvirtinimo (referuoja EVF dekanė prof. dr. A. 

Miceikienė). 

3. Dėl pritarimo prof. Mečislovo Teinio ir prof. Jono Prano Aleksos vardinių auditorijų suteikimui 

(referuoja EVF dekanė prof. dr. A. Miceikienė). 

4. Dėl BOVA kursų "Sustainable Agriculture for Rural Development" programos tvirtinimo 

(referuoja EVF prodekanas doc. dr. B. Vaznonis). 

5. Dėl Socialinių mokslų studijų rašto darbų rengimo bendrųjų metodinių patarimų Ekonomikos ir 

vadybos fakulteto studentams tvirtinimo (referuoja EVF prodekanas doc. dr. B. Vaznonis). 

6. Dėl Ekonomikos ir vadybos fakulteto magistrantūros baigiamojo darbo rengimo ir gynimo 

procedūros aprašo tvirtinimo (referuoja EVF prodekanas doc. dr. B. Vaznonis ). 

7. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos atstovo Viliaus Martusevičiaus 

patvirtinimas EVF tarybos nariu (referuoja EVF tarybos pirmininkas doc. dr. V. Pilipavičius). 

NUTARTA. Patvirtinti LR Žemės ūkio ministerijos atstovą – viceministrą Vilių Martusevičių ASU 

EVF tarybos nariu. 

 

2. SVARSTYTA. EVF strateginio plano 2015-2017 m. tvirtinimas (referuoja EVF dekanė prof. dr. A. 

Miceikienė). 

NUTARTA: Patvirtinti EVF 2015-2017 m. strateginį planą.  

 

3. SVARSTYTA. Pritarimas vardinių prof. Mečislovo Treinio ir prof. Jono Prano Aleksos auditorijų 

suteikimui (referuoja EVF dekanė prof. dr. A. Miceikienė). 



NUTARTA: Pritarti vardinių prof. Mečislovo Treinio ir prof. Jono Prano Aleksos auditorijų 

suteikimui. 

 

4. SVARSTYTA. BOVA kursų "Sustainable Agriculture for Rural Development" programos 

tvirtinimas (referuoja EVF prodekanas doc. dr. B. Vaznonis). 

NUTARTA. Patvirtinti BOVA kursų "Sustainable Agriculture for Rural Development" programą. 

 

5. SVARSTYTA. Socialinių mokslų studijų rašto darbų rengimo bendrųjų metodinių patarimų 

Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentams tvirtinimas (referuoja EVF prodekanas doc. dr. B. 

Vaznonis). 

NUTARTA: Patvirtinti Socialinių mokslų studijų rašto darbų rengimo bendruosius metodinius 

patarimus Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentams. 

 

6. SVARSTYTA. Ekonomikos ir vadybos fakulteto magistrantūros baigiamojo darbo rengimo ir 

gynimo procedūros aprašo tvirtinimas (referuoja EVF prodekanas doc. dr. B. Vaznonis ). 

NUTARTA: Patvirtinti Ekonomikos ir vadybos fakulteto magistrantūros baigiamojo darbo rengimo ir 

gynimo procedūros aprašą, atsižvelgiant į pateiktas prof. dr. V. Aleknevičienės pastabas. 

 

7. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

NUTARTA: Leisti dėstyti VKPVI asistentei I. Mūgienei studijų dalykus Žemės ūkio logistika ir 

Verslo vystymas. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas  Vytautas Pilipavičius  

 

 

 

Posėdžio sekretorė  Inga Vidrevičienė 

 

 

 



ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS 

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2015 m. vasario 25 d. Nr. T-02/2015 

Akademija 

Posėdis įvyko 2015-02-25  14.30 val. 

Posėdžio pirmininkas – Neringa Stončiuvienė 

Posėdžio sekretorė – Inga Vidrevičienė 

 

          Posėdyje dalyvavo 15 fakulteto taybos narių, kas sudaro daugiau nei 2/3 visų tarybos narių. 

Kvorumas yra. 

DARBOTVARKĖ: 

1. Ekonomikos ir vadybos fakulteto veiklos ataskaitos už 2014 m. tvirtinimas (referuoja EVF 

dekanė prof. A. Miceikienė). 

2. Ekonomikos ir vadybos fakulteto veiklos plano 2015 m. pristatymas (referuoja EVF dekanė 

prof. A. Miceikienė). 

 

1. SVARSTYTA. Ekonomikos ir vadybos fakulteto veiklos ataskaitos už 2014 m. tvirtinimas 

(referuoja EVF dekanė prof. A. Miceikienė). 

NUTARTA. Patvirtinti Ekonomikos ir vadybos fakulteto veiklos ataskaitą už 2014 m. 

 

2. SVARSTYTA. Ekonomikos ir vadybos fakulteto veiklos plano 2015 m. pristatymas (referuoja EVF 

dekanė prof. A. Miceikienė). 

NUTARTA: Ekonomikos ir vadybos fakulteto veiklos planas 2015-17 metams fakulteto akademinei 

bendruomenei – pristatytas. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas  Neringa Stončiuvienė  

 

 

 

Posėdžio sekretorė  Inga Vidrevičienė 



ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS 

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2015 m. balandžio 22 d. Nr. T-03/2015 

Akademija 

 

Posėdis vyko virtualioje aplinkoje, kurioje dalyvavo 14 tarybos narių, t.y. daugiau kaip 2/3 

tarybos narių. Dalyvių sąrašas pridedamas. Kvorumas yra. 

Posėdžio pirmininkas visiems tarybos nariams elektroniniu paštu išsiuntė pranešimą (Priedas 

Nr. 1) dėl virtualaus posėdžio bei pateikė posėdžio darbotvarkę. Tarybos posėdžiui virtualioje 

aplinkoje pritarta vienbalsiai. 

DARBOTVARKĖ: 

8. Dėl Ekonomikos ir vadybos fakulteto lėšų studijų prekėms ir paslaugoms sąmatos tvirtinimo. 

9.  Dėl Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentų baigiamųjų darbų vertinimo komisijų sudėties 

tvirtinimo. 

 

1. SVARSTYTA. Naujų narių, deleguotų nuo EVF studentų atstovybės į EVF tarybą, tvirtinimas. 

KALBĖJO: Tarybos pirmininkas V. Pilipavičius tarybos nariams elektroniniu paštu pateikė ASU 

Ekonomikos ir vadybos fakulteto lėšų studijų prekėms ir paslaugoms sąmatą (Priedas Nr. 2). 

Pirmininkas tarybos narių klausė, ar tarybos nariai pritaria pateiktos sąmatos patvirtinimui. 

Virtualaus balsavimo balsavo 14 tarybos narių. Balsuota taip: 

Už – 14, susilaikė – 0, prieš  0.   

NUTARTA: Patvirtinti Ekonomikos ir vadybos fakulteto lėšų studijų prekėms ir paslaugoms sąmatą.  

 

2. SVARSTYTA. Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentų baigiamųjų darbų vertinimo komisijų 

sudėties tvirtinimas. 

KALBĖJO: Tarybos pirmininkas V. Pilipavičius tarybos narių elektroniniu paštu pateikė ASU 

Rektoriaus įsakymo projektą „Dėl ekonomikos ir vadybos fakulteto studentų baigiamųjų darbų ir 

egzaminų vertinimo komisijų sudėties“ ir klausė, ar jie pritaria tokioms komisijų sudėtims. Virtualaus 

balsavimo balsavo 14 tarybos narių. Balsuota taip: 

Už – 14, susilaikė – 0, prieš  0.   

NUTARTA: Pritarti sekančioms Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentų baigiamųjų darbų ir 

egzaminų vertinimo komisijų sudėtims: 

1. PIRMOSIOS PAKOPOS (BAKALAURO) STUDIJŲ PROGRAMŲ: 

1.1. Apskaita ir finansai: 

Pirmininkas: 



Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Finansų ir apskaitos katedros docentė dr. Gailutė 

Gipienė; 

Nariai:  

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto profesorė dr. Danutė Zinkevičienė 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto profesorė dr. Neringa Stončiuvienė; 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentė dr. Aurelija Kustienė;  

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto lektorė dr. Vaida Stulpinienė; 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto lektorė Jūratė Savickienė; 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Ūkio apskaitos skyriaus vadovė Zita Sinickienė; 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Ūkio apskaitos specialistė Rita Veliulienė.  

 

1.2. Kaimo plėtros administravimas: 

Pirmininkas: 

Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto Viešojo administravimo katedros profesorius dr. 

Teodoras Tamošiūnas; 

Nariai: 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorė dr. Vilma Atkočiūnienė; 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorė dr. Asta Raupelienė; 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė dr. Lina Marcinkevičiūtė; 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė dr. Vilma Tamulienė; 

Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė Lina Gumbrevičienė. 

 

1.3. Žemės ūkio ekonomika: 

Pirmininkas:  

Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto mokslinis sekretorius dr. Virginijus Skulskis; 

Nariai: 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentė dr. Valerija Vinciūnienė; 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentė dr. Vida Čiulevičienė; 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentas dr. Valdemaras Makutėnas; 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto lektorius dr. Bernardas Kniūkšta;  

Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro Programos LEADER ir informavimo 

skyriaus specialistas Gytis Viršilas. 

 

1.4. Žemės ūkio verslo vadyba: 

Pirmininkas: 

http://www.valstybe.com/lt/programos_leader_ir_zemdirbiu_mokymo_metodikos_centras/9997


Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Verslo ekonomikos ir vadybos katedros docentas 

dr. Edverdas Vaclovas Bartkus;  

Nariai: 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorius dr. Audrius Gargasas; 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė dr. Adelė Astromskienė; 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentas dr. Rimantas Dapkus; 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentas dr. Bernardas Vaznonis; 

UAB „Dojus agro“ generalinis direktorius Audrius Kavaliauskas. 

 

2. ANTROSIOS PAKOPOS (MAGISTRANTŪROS) STUDIJŲ PROGRAMŲ: 

2.1. Apskaita ir finansai: 

Pirmininkas: 

Vytauto Didžiojo  universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Finansų katedros vedėja profesorė dr. 

Kristina Levišauskaitė (mokslininkas, socialinis partneris); 

Nariai:  

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto direktorė profesorė dr. Vilija Aleknevičienė (mokslininkas); 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto profesorė dr. Neringa Stončiuvienė (mokslininkas); 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto direktorius docentas dr. Jan Žukovskis (mokslininkas); 

UAB „Aurita“ direktorė Vaida Butkuvienė (socialinis partneris). 

 

2.2. Kaimo plėtros administravimas: 

Pirmininkas: 

Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto Viešojo administravimo katedros profesorius dr. 

Teodoras Tamošiūnas (mokslininkas, socialinis partneris); 

Nariai: 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorė dr. Vilma Atkočiūnienė 

(mokslininkas); 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė dr. Vilma Tamulienė (mokslininkas); 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė dr. Lina Marcinkevičiūtė (mokslininkas); 

Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė Lina Gumbrevičienė 

(socialinis partneris). 

 

2.3. Žemės ūkio ekonomika: 

Pirmininkas: 

Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Ekonomikos katedros vedėja profesorė 

dr. Violeta Pukelienė (mokslininkas, socialinis partneris); 

http://www.valstybe.com/lt/programos_leader_ir_zemdirbiu_mokymo_metodikos_centras/9997


Nariai: 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto profesorė dr. Vladzė Vitunskienė (mokslininkas);  

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentė dr. Valerija Vinciūnienė (mokslininkas); 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentė dr. Vida Čiulevičienė (mokslininkas); 

„Dojus“ įmonių grupės generalinis direktorius Donatas Dailidė (socialinis partneris). 

AB „Kaišiadorių paukštynas“ generalinis direktorius Mantas Rudaitis (socialinis partneris). 

 

2.4. Žemės ūkio verslo vadyba: 

Pirmininkas:  

Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanas, Vadybos katedros 

profesorius habil. dr. Pranas Žukauskas (mokslininkas, socialinis partneris); 

Nariai: 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorius dr. Audrius Gargasas (mokslininkas); 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė dr. Adelė Astromskienė (mokslininkas); 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentas dr. Bernardas Vaznonis (mokslininkas); 

UAB „Domingos prekyba“ Kauno filialo vadovas Jonas Tyla (socialinis partneris). 

 

2.5. Profesijos edukologija:  

Pirmininkas: 

Lietuvos sporto universiteto Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros profesorius dr. 

Romualdas Malinauskas (mokslininkas, socialinis partneris);  

Nariai:  

Vytauto Didžiojo universiteto Profesinio rengimo studijų centro vadovas docentas dr. Vidmantas 

Tutlys (mokslininkas, socialinis partneris);  

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro direktoriaus pavaduotoja dr. Alicija Ramanauskaitė 

(socialinis partneris);  

Kėdainių profesinio rengimo centro Transporto ir verslo skyriaus vedėjas Gintaras Sapronas (socialinis 

partneris);  

Filosofijos, psichologijos ir profesijos edukologijos katedros docentė dr. Rita Mičiulienė 

(mokslininkas). 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas  Vytautas Pilipavičius  

 

Posėdžio sekretorė  Inga Vidrevičienė 



ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS 

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2015 m. balandžio 27 d. Nr. T-04/2015 

Akademija 

 

Posėdis vyko virtualioje aplinkoje 2015-04-27 

Posėdžio pirmininkas – Vytautas Pilipavičius 

Posėdžio sekretorė – IngaVidrevičienė 

Posėdyje dalyvavo 14 tarybos narių, t.y. daugiau kaip 2/3 tarybos narių. Kvorumas yra. 

Posėdžio pirmininkas visiems tarybos nariams elektroniniu paštu išsiuntė pranešimą (Priedas 

Nr. 1) dėl virtualaus posėdžio bei pateikė posėdžio darbotvarkę. Tarybos posėdžiui virtualioje 

aplinkoje pritarta vienbalsiai. 

DARBOTVARKĖ: 

10. Dėl Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentų priėmimo atrankos komisijos sudėties 2015 m. 

priėmimui tvirtinimo. 

 

1. SVARSTYTA. Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentų priėmimo atrankos komisijos sudėties 

2015 m. priėmimui patvirtinimas. 

NUTARTA: Patvirtinti Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentų priėmimo atrankos komisiją 2015 

m. priėmimui sekančios sudėties:  

Pirmininkė -    prof. dr. Astrida Miceikienė 

Pirmininkės pavaduotojas -  doc. dr. Bernardas Vaznonis, 

Nariai: 

- doc. dr. Janas Žukovskis, 

-  prof. dr. Sigitas Daukilas, 

-  lekt. dr. Bernardas Kniūkšta.  

 

 

 

Posėdžio pirmininkas  Vytautas Pilipavičius  

 

Posėdžio sekretorė  Inga Vidrevičienė 



ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS 

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2015 m. birželio 2 d. Nr. T-05/2015 

Akademija 

 

Posėdis vyko virtualioje aplinkoje 2015-06-02. 

Posėdžio pirmininkas – Vytautas Pilipavičius 

Posėdžio sekretorė – IngaVidrevičienė 

Posėdyje dalyvavo 15 tarybos narių, kas sudaro daugiau kaip 2/3 visų tarybos narių. Kvorumas 

yra. 

 

DARBOTVARKĖ: 

     1. Dėl naujų narių, deleguotų nuo EVF studentų atstovybės į EVF tarybą, tvirtinimo. 

2. Dėl pritarimo įsteigti vardinę prof. Jono Vainausko auditoriją. 

 

1. SVARSTYTA. Naujų narių, deleguotų nuo EVF studentų atstovybės į EVF tarybą, tvirtinimas.  

NUTARTA: Patvirtinti į EVF tarybą šiuos nuo EVF studentų atstovybės deleguotus narius: Rasą 

Pakeltienę, Giedrą Giedraitytę, Aistę Daukšaitę, Juliją Venckutę. 

2. SVARSTYTA. Pritarimas vardinės prof. Jono Vainausko auditorijos suteikimui. 

NUTARTA: Pritarti vardinės prof. Jono Vainausko auditorijų suteikimui. 

 

 

Posėdžio pirmininkas  Vytautas Pilipavičius  

 

 

Posėdžio sekretorė  Inga Vidrevičienė 

 



ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS 

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2015 m. birželio 11 d. Nr. T-06/2015 

Akademija 

Posėdis vyko virtualioje aplinkoje, kurioje dalyvavo 12 tarybos narių, t.y. daugiau kaip 2/3 

tarybos narių. Kvorumas yra. 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl pritarimų pakeitimams pirmosios pakopos studijų programose Apskaita ir finansai 

(612N40001), Žemės ūkio ekonomika (612L11001),  Kaimo plėtros administravimas (61203S105) 

ir Taikomoji ekonomika ir verslo analizė (612L10012) bei antrosios pakopos studijų programoje 

Apskaita ir finansai (621N30003). 

 

1. SVARSTYTA. Pirmosios pakopos studijų programų Apskaita ir finansai (612N40001), Žemės ūkio 

ekonomika (612L11001), Kaimo plėtros administravimas (61203S105), Taikomoji ekonomika ir 

verslo analizė (612L10012) bei antrosios pakopos studijų programos Apskaita ir finansai (621N30003) 

pakeitimai. 

NUTARTA: 

Eil. 

Nr. 

Studijų programa Balsavimo rezultatai NUTARTA 
Pritariu Susilaikau Nepritariu 

1 Pirmosios pakopos studijų 

programa Apskaita ir 

finansai (612N40001) 

 

11 

1  

0 

 

Pritarti pakeitimams 

2 Pirmosios pakopos studijų 

programa Žemės ūkio 

ekonomika (612L11001) 

 

11 

 

1 

 

0 

 

Pritarti pakeitimams 

3 Pirmosios pakopos studijų 

programa Taikomoji 

ekonomika ir verslo analizė 

(612L10012) 

 

11 

 

1 

 

0 

 

Pritarti pakeitimams 

4 Pirmosios pakopos studijų 

programa Kaimo plėtros 

administravimas 

(61203S105) 

 

4 

 

3 

 

5 

Nepritarti 

pakeitimams 

5 Antrosios pakopos studijų 

programa Apskaita ir 

finansai (621N30003). 

 

11 

 

1 

 

0 

Pritarti pakeitimams 

 

 

Posėdžio pirmininkas  Vytautas Pilipavičius  

 

Posėdžio sekretorė  Inga Vidrevičienė 



ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS 

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2015 m. birželio 18 d. Nr. T-07/2015 

Akademija 

 

Posėdis įvyko 2015-06-17  14.30 val. 

Posėdžio pirmininkas – Vytautas Pilipavičius 

Posėdžio sekretorė – Inga Vidrevičienė 

 

Posėdyje dalyvavo 13 tarybos narių, kas sudaro daugiau kaip 2/3 visų tarybos narių. Kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl baigiamųjų darbų vertinimo komisijų pirmininkų ataskaitų tvirtinimo (referuoja prodekanas B. 

Vaznonis). 

2. Dėl Ekonomikos ir vadybos fakulteto baigiamųjų darbų vertinimo komisijų sudėties tvirtinimo 

(referuoja prodekanas B. Vaznonis). 

3. Dėl Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto pirmosios pakopos studijų 

programų baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo reikalavimų ir procedūrų aprašo tvirtinimo (referuoja 

studijų komisijos pirmininkė N. Stončiuvienė). 

4. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos vardinių stipendijų skyrimo Aleksandro Stulginskio 

universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentams nuostatų tvirtinimo (referuoja dekanė A. 

Miceikienė). 

5. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA Baigiamųjų darbų vertinimo komisijų pirmininkų ataskaitų tvirtinimas. 

NUTARTA: Patvirtinti baigiamųjų darbų vertinimo komisijų pirmininkų ataskaitas. 

 

2. SVARSTYTA. Ekonomikos ir vadybos fakulteto baigiamųjų darbų vertinimo komisijų sudėties 

tvirtinimas.  

NUTARTA: Patvirtinti 2016 metų Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentų baigiamųjų darbų ir 

egzaminų vertinimo komisijas tokios sudėties: 

1. PIRMOSIOS PAKOPOS (BAKALAURO) STUDIJŲ PROGRAMŲ: 

1.1. Apskaita ir finansai: 

Pirmininkas: Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Finansų ir apskaitos katedros 

docentė dr. Gailutė Gipienė; 



Nariai: Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto profesorė dr. Danutė Zinkevičienė; 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentė dr. Aurelija Kustienė;  

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto lektorė Jurgita Baranauskienė; 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto lektorė Jūratė Savickienė; 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Ūkio apskaitos skyriaus vadovė Zita 

Sinickienė; 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Ūkio apskaitos specialistė Rita Veliulienė.  

 

1.2. Kaimo plėtros administravimas: 

Pirmininkas: Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto Viešojo administravimo katedros 

 profesorius dr. Teodoras Tamošiūnas; 

Nariai: Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorė dr. Vilma Atkočiūnienė; 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorė dr. Asta Raupelienė; 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė dr. Lina Marcinkevičiūtė; 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentas dr. Valdemaras Makutėnas; 

Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė Lina 

Gumbrevičienė. 

 

1.3. Žemės ūkio ekonomika: 

Pirmininkas: Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto mokslinis sekretorius dr. Virgilijus Skulskis; 

Nariai: Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto profesorė dr. Vladzė Vitunskienė;  

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentė dr. Valerija Vinciūnienė; 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentė dr. Vida Čiulevičienė; 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentas dr. Valdemaras Makutėnas; 

Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro Programos LEADER ir  

informavimo skyriaus specialistas Gytis Viršilas. 

 

1.4. Žemės ūkio verslo vadyba: 

Pirmininkas: Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Verslo ekonomikos ir vadybos 

 katedros docentas dr. Edverdas Vaclovas Bartkus;  

Nariai: Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorius dr. Audrius Gargasas; 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė dr. Adelė Astromskienė; 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentas dr. Rimantas Dapkus; 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentas dr. Bernardas Vaznonis; 

UAB „Dojus agro“ generalinis direktorius Audrius Kavaliauskas. 

 

http://www.valstybe.com/lt/programos_leader_ir_zemdirbiu_mokymo_metodikos_centras/9997


1.5. Logistika ir prekyba: 

Pirmininkas: Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Verslo ekonomikos ir vadybos 

 katedros docentas dr. Edverdas Vaclovas Bartkus;  

Nariai: Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorius dr. Audrius Gargasas; 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė dr. Vilma Tamulienė; 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentas dr. Rimantas Dapkus; 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentas dr. Bernardas Vaznonis; 

UAB „Dojus agro“ generalinis direktorius Audrius Kavaliauskas. 

 

 

2. ANTROSIOS PAKOPOS (MAGISTRANTŪROS) STUDIJŲ PROGRAMŲ: 

2.1. Apskaita ir finansai: 

Pirmininkas: Vytauto Didžiojo  universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Finansų katedros vedėja 

 profesorė dr. Kristina Levišauskaitė (mokslininkas, socialinis partneris); 

Nariai:  Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto direktorė profesorė dr. Vilija Aleknevičienė  

 (mokslininkas); 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto profesorė dr. Neringa Stončiuvienė 

 (mokslininkas); 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto direktorius docentas dr. Jan Žukovskis 

 (mokslininkas); 

UAB „Aurita“ direktorė Vaida Butkuvienė (socialinis partneris). 

2.2. Kaimo plėtros administravimas: 

Pirmininkas: Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto Viešojo administravimo katedros 

 profesorius dr. Teodoras Tamošiūnas (mokslininkas, socialinis partneris); 

Nariai: Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorė dr. Vilma Atkočiūnienė 

 (mokslininkas); 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė dr. Lina Marcinkevičiūtė 

(mokslininkas); 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentas dr. Bernardas Vaznonis  

(mokslininkas); 

Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė  

Lina Gumbrevičienė (socialinis partneris). 

 

2.3. Žemės ūkio ekonomika: 

Pirmininkas: Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Ekonomikos katedros  

 vedėja profesorė dr. Violeta Pukelienė (mokslininkas, socialinis partneris); 

http://www.valstybe.com/lt/programos_leader_ir_zemdirbiu_mokymo_metodikos_centras/9997


Nariai: Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto profesorė dr. Vladzė Vitunskienė  

 (mokslininkas);  

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentė dr. Valerija Vinciūnienė  

(mokslininkas); 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentė dr. Vida Čiulevičienė (mokslininkas); 

AB „Kaišiadorių paukštynas“ generalinis direktorius Mantas Rudaitis  

(socialinis partneris). 

 

2.4. Žemės ūkio verslo vadyba: 

Pirmininkas: Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanas, Vadybos  

 katedros profesorius habil. dr. Pranas Žukauskas (mokslininkas, socialinis partneris); 

Nariai: Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorius dr. Jonas Čaplikas (mokslininkas); 

  Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorius dr. Audrius Gargasas  

  (mokslininkas); 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė dr. Adelė Astromskienė 

 (mokslininkas); 

UAB „Domingos prekyba“ Kauno filialo vadovas Jonas Tyla (socialinis partneris). 

 

2.5. Verslo logistika: 

Pirmininkas: Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanas, Vadybos  

 katedros profesorius habil. dr. Pranas Žukauskas (mokslininkas, socialinis partneris); 

Nariai: Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorius dr. Jonas Čaplikas (mokslininkas); 

  Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorius dr. Audrius Gargasas 

 (mokslininkas); 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė dr. Vilma Tamulienė (mokslininkas); 

UAB „Domingos prekyba“ Kauno filialo vadovas Jonas Tyla (socialinis partneris). 

 

3. SVARSTYTA. Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto pirmosios 

pakopos studijų programų baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo reikalavimų ir procedūrų aprašo 

tvirtinimas. 

NUTARTA: Patvirtinti Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto 

pirmosios pakopos studijų programų baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo reikalavimų ir procedūrų 

aprašą. 

 

4. SVARSTYTA. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos vardinių stipendijų skyrimo 

Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentams nuostatų tvirtinimas. 



NUTARTA: Patvirtinti Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos vardinių stipendijų skyrimo 

Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentams nuostatus. 

 

5. SVARSTYTA. EVF Studentų atstovybės EVF taryboje atstovės Agnės Pranckutės narystė EVF 

Studijų komisijos sudėtyje. 

NUTARTA: Patvirtinti EVF Studentų atstovybės EVF taryboje atstovę Agnę Pranckutę EVF Studijų 

komisijos sudėtyje. 

 

6. SVARSTYTA. ASU EVF geriausio darbo atranka Lietuvos mokslo ir technikos draugijų 

asociacijos organizuojamam 2015 m. Lietuvos universitetų magistrantų baigiamųjų darbų Vadybos ir 

ekonomikos tematika V-ajam konkursui. 

NUTARTA: Rekomenduoti Kristinos Kajokienės darbą "Mėsinės galvijininkystės plėtros darnaus 

vystymosi kontekste galimybės" Lietuvos mokslo ir technikos draugijų asociacijos organizuojamam 

magistro baigiamųjų darbų konkursui Vadybos ir ekonomikos tematika. 

 

 

Posėdžio pirmininkas  Vytautas Pilipavičius  

 

Posėdžio sekretorė  Inga Vidrevičienė 
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TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2015 m. lapkričio 11 d. Nr. T-08/2015 

Akademija 

 

Posėdis įvyko 2015-11-11  12.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Vytautas Pilipavičius 

Posėdžio sekretorė – Inga Vidrevičienė 

 

Posėdyje dalyvavo: Rasa Melnikienė (įgaliotas asmuo Virgilijus Skulskis), Astrida 

Miceikienė, Neringa Stončiuvienė, Evaldas Serva, Valdemaras Makutėnas, Vilija Aleknevičienė 

(įgaliotas asmuo Astrida Miceikienė), Vida Čiulevičienė, Jonas Čaplikas, Audrius Gargasas, Jan 

Žukovskis, Vytautas Pilipavičius, Inga Vidrevičienė, Rasa Pakeltienė (įgaliotas asmuo Jonas 

Čaplikas), Giedrė Giedraitytė, Aistė Daukšaitė. 

Kvorumas yra. 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl kandidato į ASU tarybą siūlymo (referuoja EVF tarybos pirmininkas V. Pilipavičius). 

2. Dėl narių į Jungtinės doktorantūros komitetą atrankos (referuoja EVF mokslo komisijos pirmininkas J. 

Čaplikas).  

3. Dėl pritarimų pakeitimams I ir II pakopos Kaimo plėtros administravimas (61203S105) studijų 

programoje (referuoja EVF studijų komisijos pirmininkė N. Stončiuvienė, studijų programos Kaimo 

plėtros administravimas I ir II pakopos komiteto pirmininkė V. Atkočiūnienė). 

4. Dėl MB „Ratai visiems“ vardinės stipendijos skyrimo nuostatų tvirtinimo (referuoja EVF studijų 

komisijos pirmininkė N. Stončiuvienė). 

5. Dėl studijų programų Kaimo plėtros administravimas (I ir II pakopa), Kultūros ir turizmo vadyba (I 

pakopa) bei Verslo logistika (II pakopa) komitetų sudėties tvirtinimo (referuoja prodekanas B. 

Kniūkšta, studijų programų Kaimo plėtros administravimas ir Kultūros ir turizmo vadyba komiteto 

pirmininkė V. Atkočiūnienė, studijų programos Verslo logistika komiteto pirmininkas A. Gargasas). 

6. Dėl Ekonomikos ir vadybos fakulteto veiklos vystymo strateginių pasiūlymų (referuoja EVF dekanė 

A. Miceikienė). 

 

Posėdžio pirmininkas pasiteiravo Tarybos narių, ar turi pasiūlymų dėl posėdžio 

darbotvarkės. Nariai pasiūlymų neturėjo, todėl Pirmininkas, iškilus neatidėliotinam klausimui, pasiūlė į 

darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą, dėl teikimo ASU Rektoriui patvirtinti Ekonomikos ir 



vadybos fakulteto pirmosios pakopos Logistikos ir prekybos bei Kaimo plėtros administravimo 

programų studentų baigiamųjų darbų vertinimo komisijų sudėtis. 

 

1. SVARSTYTA. Ekonomikos ir vadybos fakulteto pirmosios pakopos Logistikos ir prekybos bei 

Kaimo plėtros administravimo programų studentų baigiamųjų darbų vertinimo komisijų sudėtys. 

NUTARTA: Teikti ASU Rektoriui tvirtinti 2016 metų Ekonomikos ir vadybos fakulteto pirmosios 

pakopos Logistikos ir prekybos bei Kaimo plėtros administravimo programų studentų baigiamųjų 

darbų vertinimo komisijas tokios sudėties: 

1. Kaimo plėtros administravimas (užsienio studentams): 

Pirmininkas: Kauno technologijos universiteto Viešosios politikos ir administravimo instituto  

                      docentas dr. Rimantas Dapkus; 

Nariai: Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorė dr. Vilma Atkočiūnienė; 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorė dr. Asta Raupelienė; 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė dr. Lina Marcinkevičiūtė; 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentas dr. Bernardas Vaznonis; 

Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė  

Lina Gumbrevičienė. 

2. Logistika ir prekyba: 

Pirmininkas: Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Verslo ekonomikos ir vadybos 

 katedros docentas dr. Edverdas Vaclovas Bartkus;  

Nariai: Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorius dr. Audrius Gargasas; 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė dr. Vilma Tamulienė; 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentas dr. Jan Žukovskis; 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentas dr. Bernardas Vaznonis; 

UAB „Dojus agro“ generalinis direktorius Audrius Kavaliauskas. 

2. SVARSTYTA. Kandidato siūlymas į Aleksandro Stulginskio universiteto Tarybos narius. 

NUTARTA: Deleguoti Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanę prof. dr. A. Miceikienę į Aleksandro 

Stulginskio universiteto Tarybos narius. 

3. SVARSTYTA. Narių į Jungtinės doktorantūros komitetą (JDK) atranka.  

NUTARTA: 3.1. Išrinkti Vladą Vitunskienę ir  Neringą Stončiuvienę į Ekonomikos mokslo krypties 

(04S) Jungtinės doktorantūros komiteto narius. 

NUTARTA: 3.2. Išrinkti Audrių Gargasą ir Vilmą Atkočiūnienę į Vadybos mokslo krypties (03S) 

Jungtinės doktorantūros komiteto narius. 

 

4. SVARSTYTA. I ir II pakopos studijų programos Kaimo plėtros administravimas (61203S105) 

pakeitimai. 

http://www.valstybe.com/lt/programos_leader_ir_zemdirbiu_mokymo_metodikos_centras/9997


NUTARTA: Patvirtinti I ir II pakopos studijų programos Kaimo plėtros administravimas (61203S105) 

pakeitimus (Priedas Nr. 2). 

5. SVARSTYTA. MB „Ratai visiems“ vardinės stipendijos skyrimo nuostatai.  

NUTARTA: Patvirtinti MB „Ratai visiems“ vardinės stipendijos skyrimo Aleksandro Stulginskio 

universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentui nuostatus (Priedas Nr. 3). 

6. SVARSTYTA. Studijų programų Kaimo plėtros administravimas (I ir II pakopa), Kultūros ir 

turizmo vadyba (I pakopa) bei Verslo logistika (II pakopa) komitetų sudėčių tvirtinimas. 

NUTARTA: 6.1. Patvirtinti tokias studijų programos Kaimo plėtros administravimas (I ir II pakopa) 

komitetų sudėtis: 

Kaimo plėtros administravimas I pakopa 

 

Nr. Vardas, pavardė Darbovietė ir pareigos 

1.  Vilma Atkočiūnienė,  

komiteto pirmininkė 

EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorė 

2.  Teodoras Tamošiūnas Šiaulių universiteto, Socialinių mokslų fakulteto, Viešojo 

administravimo katedros profesorius 

3.  Vilija Aleknevičienė EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto direktorė, 

profesorė 

4.  Jan Žukovskis EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto direktorius, 

docentas 

5.  Rasa Pakeltienė EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto asistentė 

6.  Ilona Kiaušienė EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė 

7.  Gintarė Vaznonienė EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto lektorė dr. 

8.  Alvydas Aleksandravičius EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto lektorius 

9.  Vilma Poškienė EVF Kaimo plėtros administravimo studijų programos studentė 

10.  Rimantas Čiūtas Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko Kaimo regioninės 

plėtros centro vadovas 

11.  Guoda Burokienė Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė 

 

Kaimo plėtros administravimas II pakopa 

 

Nr. Vardas, pavardė Darbovietė ir pareigos 

1.  Vilma Atkočiūnienė, 

komiteto pirmininkė 

EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorė 

2.  Teodoras Tamošiūnas Šiaulių universiteto, Socialinių mokslų fakulteto, Viešojo 

administravimo katedros profesorius 

3.  Vilija Aleknevičienė EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto direktorė, 

profesorė 

4.  Jan Žukovskis EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto direktorius, 

docentas 

5.  Rasa Pakeltienė EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto asistentė 

6.  Ilona Kiaušienė EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė 

7.  Lina Marcinkevičiūtė EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė 

8.  Alvydas Aleksandravičius EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto lektorius 



9.  Norvyda Zovaitė EVF Kaimo plėtros administravimo studijų programos studentė 

10.  Lina Gumbrevičienė Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro 

direktorė  

11.  Vytautas Šniauka Kauno rajono Vandžiogalos seniūnijos seniūnas 

 

NUTARTA: 6.2. Patvirtinti šią studijų programos Kultūros ir turizmo vadyba (I pakopa) komiteto 

sudėtį: 

Kultūros ir turizmo vadyba I pakopa 

 

Nr. Vardas, pavardė Darbovietė ir pareigos 

1.  Vilma Atkočiūnienė, 

komiteto pirmininkė 

EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorė  

2.  Sigitas Daukilas Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centro direktorius, 

profesorius 

3.  Vytautas Pilipavičius EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentas  

4.  Rita Urbaitytė Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centro, Filosofijos, 

psichologijos ir profesinės edukologijos katedros lektorė dr. 

5.  Alvydas Aleksandravičius EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto lektorius 

6.  Asta Steikūnienė Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centro, Filosofijos, 

psichologijos ir profesinės edukologijos katedros lektorė 

7.  Jurgita Zaleckienė EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto lektorė dr. 

8.  Rasa Pranskūnienė ASU muziejaus vedėja, dr. 

9.  Studentų akademinių grupių 

deleguotas narys  

EVF Kultūros ir turizmo vadybos studijų programos studentas 

10.  Linas Žabaliūnas Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentas 

11.  Romualdas Povilaitis Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinio padalinio 

pirmininkas 

12.  Linas Daubaras Lietuvos gidų sąjungos vadovas 

 

NUTARTA: 6.3. Patvirtinti šią studijų programos Verslo logistika (II pakopa) komiteto sudėtį: 

Verslo logistika II pakopa 

Nr. Vardas, pavardė Darbovietė ir pareigos 

1.  Audrius Gargasas,  

komiteto pirmininkas 

EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorius 

2.  Jonas Čaplikas ASU prorektorius, EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto 

profesorius 

3.  Adelė Astromskienė EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė 

4.  Vilma Tamulienė EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė 

5.  Bernardas Kniūkšta EVF prodekanas, Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto 

lektorius dr. 

6.  Vytautas Pilipavičius EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentas 

7.  Gintaras Jurevičius EVF Verslo logistikos studijų programos studentas 

8.  Audrius Kavaliauskas UAB „Dojus Agro“ direktorius 

9.  Gintarė Mitkutė UAB „Skubios siuntos“ įgaliotojo „UPS“ atstovo Lietuvoje 

operacijų skyriaus vadovė 



 

 

7. SVARSTYTA. Ekonomikos ir vadybos fakulteto veiklos vystymo strateginiai pasiūlymų. 

 Balsavimas dėl šio klausimo nevyko. 

 

 

Posėdžio pirmininkas  Vytautas Pilipavičius  

 

 

Posėdžio sekretorė  Inga Vidrevičienė 


