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Eil. 

Nr. 

Mokslinis laipsnis, 

pavardė, vardas, 

pedagoginė pareigybė 

Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas, telefonas 

1.  dr. Bartkutė-

Norkūnienė 

Vaida, docentė 

Katedros vedėja 

Algebra ir analizinė geometrija. Technomatematikos pagrindai ir nuotolinis. Matematika. 

Taikomiji matematika, Erasmus+ studentams. Diskrečioji matematika ir nuotolinis. 

Logika ir socialiniai tyrimai. Mokslinė veikla. 

El. p. vaidaba@ukolegija.lt 

Mob. tel. 8 671 52268 

201a, Maironio g. 18, Utena 

2.  Andziulevičius 

Donatas, asistentas 

Mikrobiologija ir sanitarija (praktiniai darbai). Vandens chemija ir mikrobiologija (M) 

(praktiniai darbai). 

Mob. tel. 8 684 19596 

3.  Azarinskienė Vida, 

lektorė 

Duonos ir duonos gaminių gamybos technologija. Duonos ir duonos gaminių gamybos 

technologiniai įrenginiai. Vadovavimas baigiamiesiems darbams. 

El. p. vida.azarinskiene@gmail.com 

 

4.  Bagdonavičienė 

Regina, lektorė 

Praktika Verslo įmonės veikla. Matematika. Taikomoji matematika. Darbas KK (MPT). El. p. dekanevtf@utenos-kolegija.lt 

5.  Balčiūnas Jeronimas, 

lektorius 

Elektrinės ir pastotės. 

Elektros tinklai ir sistemos. Elektros skirstomųjų tinklų projektavimas. Vadovavimas 

baigiamiesiems darbams. 

El. p. priberzo35@gmail.com 

 

6.  Dabkutė Inga, lektorė Inžinerinė ir kompiuterinė grafika ir nuotolinis, ir Erasmus+ studentams. Informacinės 

technologijos ir inžinerinė kompiuterinė grafika. Informacijos sistemos ir duomenų bazės 

(M) ir Erasmus+ studentams. Vadovavimas moduliui Programavimas mobiliems 

įrenginiams, modulio tutoriniai ir projektinis darbas. IT projektų valdymas (M). LPD 

Automatizuotas dvimatis projektavimas AutoCAD sistemoje. Specialybės įgūdžių 

lavinimo praktika ir nuotolinis. Vadovavimas baigiamiesiems darbams. 

El. p. ingadabkute@gmail.com 

7.  dr. Jakštonienė Inga, 

docentė 

 

Aplinkos apsauga. Aplinkosauga. Kietųjų dalelių ir dujinių išlakų valymo technologijos 

(M), kursinis darbas ir tutoriniai užsiėmimai. Vadovavimas moduliui Atmosferos apsauga. 

Atliekų tvarkymo technologijos (M). Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Pažintinė 

praktika. Baigiamoji praktika. Vadovavimas baigiamiesiems darbams. Mokslinė veikla. 

Darbas KK (AAI). 

El. p. ingajakstoniene@gmail.com 

 

8.  Ivanickienė Gerda, 

lektorė 

 

Automatų ir kalbų teorija ir Erasmus + studentams. Interneto technologijos. Vadovavimas 

moduliui Kompiuterinė grafika, tutoriniai ir projektinis darbas, ir nuotolinis. Interneto 

puslapių kūrimo technologijos (M) ir nuotolinis. Grafinio dizaino pagrindai (M) ir 

nuotolinis. Statistinė duomenų analizė ir IT (M) ir nuotolinis. Elektroninis verslas ir 

Erasmus+ studentams ir nuotolinis. Vadybos pagrindai ir elektroninis verslas. 

Informacinės technologijos. IT ir kompiuterinio dizaino pagrindai. LPD Kriptologija. 

El. p. gerda@ukolegija.lt 
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Informacinių technologijų praktika. Verslo komunikacijos praktika. Darbas KK 

(sekretoriavimas ISI, IST, EE). Vadovavimas baigiamiesiems darbams. 

9.  Gogelienė Kristina , 

asistentė 

Bibliotekų informacinės sistemos. El. p. biblioteka@utenos-kolegija.lt 

 

10.  Kepalaitė Ingrida, 

lektorė 

Ekologija ir aplinkotyra. Aplinkos apsaugos politika ir teisė. Transporto ekologija. 

Aplinkosauga, nuotolinis. LPD Lietuvos geologija ir geomorfologija. 

El. p. ingridak03@gmail.com 

 

11.  dr. Kirka Aleksandras, 

docentas 

Automatinio valdymo teorija ir Erasmus+ studentams. Mechatronikos pagrindai. Elektros 

pavaros ir jų valdymas. Elektros mašinos ir transformatoriai. Elektros pavaros ir jų 

valdymas. Technologinių procesų automatizavimas. Technologinių procesų valdymo 

sistemų kursinis projektas. Automatikos sistemų įtaisai. Pažintinė praktika. Darbas KK 

(EE, AVS). Vadovavimas baigiamiesiems darbams. 

El. p. aleksandras.kirka@lt.festo.com 

12.  Kvedarienė Lilija, 

lektorė 

Mikrobiologija ir sanitarija (teorija). Maisto chemija ir analizė. Vandens chemija ir 

mikrobiologija (M) (teorija). 

El. p. lilija.kvedariene@gmail.com 

Mob. tel. 8 687 38515 

13.  Lankauskienė Aušra, 

lektorė 

Informacinių technologijų taikymas profesinėje veikloje. Įvadas į studijas (Elektroninio 

mokymo priemonės). Elektroninio mokymosi samprata. LPD Savarankiškų rašto darbų 

pristatymas ir pateikčių pristatymas. Verslo komunikacijos praktika. 

El. p. studijosvtf@utenos-kolegija.lt 

Mob. tel. 8 612 49484 

14.  Lašienė Vaiva, lektorė 

 

Piešimas. Kompozicijos pagrindai. Kostiumo istorija ir šiuolaikinė mada. Siuvinių meninė 

apdaila. Kostiumo istorija. Aprangos kolekcijų dizainas. Kūrybinė praktika.  

El. p. texvaiva@yahoo.com 

15.  Leleiva Vigantas, 

lektorius 

Darbo ir civilinė sauga ir nuotolinis. Darbo ir civilinė sauga (M) ir nuotolinis. Žmogaus 

sauga ir ergonomika. Profesinė aplinka. Žmogaus sauga. 

El. p. vigandas.leleiva@utenos-

kolegija.lt 

16.  Panavas Tadas, 

lektorius 

Matematika. Taikomoji matematika. El. p. panavas.tadas@gmail.com 

17.  dr. Pliopaitė Bataitienė 

Ingrida, docentė 

 

Aplinkos monitoringas ir fizinė tarša. Vadovavimas moduliui Atliekų tvarkymas ir 

dirvožemio apsauga,. kursinis darbas ir tutoriniai užsiėmimai. Dirvožemio apsauga (M). 

Švarioji gamyba. Technologinė praktika. Modulis Vandens ištekliai ir jų apsauga, kursinis 

darbas ir tutoriniai užsiėmimai. Vandens gerinimo ir nuotekų valymo technologijos (M). 

Aplinkosauginių įrenginių projektavimas. Vadovavimas baigiamiesiems darbams. 

El. p. ingrida.pl@gmail.com 

 

18.  Pranaitis Arūnas, 

lektorius 

 

Kompiuterių architektūra ir organizavimas ir Erasmus + studentams. Operacinės sistemos 

ir Erasmus + studentams. Mobilių įrenginių oreracinės sitemos (M. )Vadovavimas 

moduliui Informacijos sistemų inžinerijos pagrindai, tutoriniai ir projektinis darbas. 

Programų inžinerijos pagrindai (M). Sistemų inžinerijos pagrindai (M). Kompiuterių 

tinklai. Taikomoji mechanika. Pažintinė praktika. Kompiuterių eksploatavimo praktika. 

Baigiamoji praktika. Gamybinė technologinė praktika. Valdymo sistemų montavimo ir 

eksploatavimo praktika. Vadovavimas baigiamiesiems darbams. 

El. p. apranaitis@gmail.com 

19.  Puodžiukienė Violeta, 

lektorė 

Siuvimo įrengimai. Siuvimo technologija. Siuvinių medžiagos normavimas ir sukirpimas. 

Siuvinių medžiagos. Lengvųjų ir viršutinių drabužių siuvimo praktika. Pažintinė praktika. 

Gamybinė praktika. Baigiamoji praktika. Vadovavimas baigiamiesiems darbams. 

Mob. tel. 8 686 95932 
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20.  Rukštelienė Nijolė, 

lektorė 

 

Chemija. Neorganinė chemija. Bendroji ir medžiagų chemija. Organinė chemija ir 

biochemijos pagrindai. Cheminiai procesai aplinkos ore (M). Vandens chemija ir 

mikrobiologija. Maisto chemija ir analizė. Elektrotechninės medžiagos ir elektrochemija. 

El. p. n.ruksteliene@utenos-kolegija.lt 

 

21.  Ruzgas Antanas, 

lektorius 

Fizika ir nuotolinis ir Erasmus+ studentams. Medžiagotyra. Elektronika. Elektrotechnika ir 

elektronika. Elektrotechnika ir elektroninės medžiagos. Elektrotechnika. aprangos 

medžiagotyra. 

El. p. ruzgasantanas@gmail.com 

 

22.  Sliaustienė Genė, 

lektorė 

 

Programavimo pagrindai. LPD Mobilių aplikacijų kūrimas. Programavimo praktika. 

Informacinės technologijos ir inžinerinė kompiuterinė grafika. Duomenų apdorojimo IT 

praktika. Duomenų apdorojimo IT praktika. Mobilių įrenginių programavimas Erasmus+ 

studentams. Informacinių technologijų praktika. 

El. p. gene.sliaustiene@gmail.com  

 

23.  Stasiulionienė 

Gražina, lektorė 

Maisto kokybės valdymas ir užtikrinimas. Bendroji maisto produktų technologija. 

Bendroji cheminė inžinerija ir technologija. LPD Kokybės vadybos sistemos auditas 

įmonėje. Gamybinė technologinė profesinės veiklos praktika. Pažintinė praktika. Maisto 

gamybos proceso tyrimas (praktika). LPD Viešojo maitinimo technologija ir maitinimo 

įmonių įrenginiai. LPD Sveikos mitybos pagrindai. Maitinimo organizavimas (M) ir 

nuotolinis. Baigiamoji praktika. Vadovavimas baigiamiesiems darbams. Dalyvavimas KK 

(MPT). 

El. p. g.stasiulioniene@utenos-

kolegija.lt 

 

24.  Steponėnienė Vaida, 

lektorė 

Specialybės kalbos kultūra ir profesinė etika. Profesinė kalbos kultūra. Specialybės kalbos 

kultūra ir profesinė etika. Verslo komunikacijos praktika. LPD Renginių organizavimas 

El. p. karjeroscentras@utenos-

kolegija.lt 

25.  Urbanavičius Juozas, 

lektorius 

Informacijos patikimumas ir sauga, nuotolinis ir Erasmus + studentams. Kompiuterių 

tinklai ir Erasmus + studentams. Vadovavimas baigiamiesiems darbams. 

El. p. ujuozas@utenos-kolegija.lt 

26.  dr. Urbonienė Jūratė, 

docentė 

Informatika ir nuotolinis. Algoritmavimas ir programavimas C++ ir Erasmus+ studentams 

Daugialypė terpė. Baigiamojo darbo rengimo pagrindai ir nuotolinis. Vadovavimas 

moduliui Kompiuterinė grafika. Kompiuterinė grafika ir animacija (M) ir nuotolinis. LPD 

Trimačių žaidimų kūrimas. LPD Įvadas į robotiką. LPD Reklamos kūrimas kompiuteriu ir 

nuotolinis. LPD Piešimo ir publikavimo priemonė CORELDRAW. Informacinių 

technologijų praktika ir nuotolinis. Baigiamoji praktika ir nuotolinis. Vadovavimas 

baigiamiesiems darbams. Darbas KK (ISI, IST). 

El. p. jurate99@ukolegija.lt 

 

27.  Žarskutė Rima, lektorė Profesinė kalbos kultūra. Kalbos kultūra ir specialybės kalba. Specialybės kalbos kultūra ir 

dokumentų valdymas. Dokumentų valdymas, nuotolinis. Specialybės kalbos kultūra. 

Kalbos kultūra ir verslo korespondencija. Profesinė kalbos kultūra ir dokumentika. 

Transporto verslo dokumentų valdymas. LPD Dokumentų valdymas. Juridinių dokumentų 

valdymo praktika. 

El. p. rima.zarskute@gmail.com 

 

28.  Breitmozerė Inga, 

lektorė  

Siuvinių konstravimo pagrindai. Aprangos konstrukcinis modeliavimas. Siuvinių 

automatizuotas projektavimas. Siuvinių gamybos automatizuotas projektavimas. Aprangos 

konstravimas individualioms figūroms. Vadovavimas baigiamiesiems darbams. 

El. p. breitmozere.inga@gmail.com 
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29.  Bukauskienė Gintarė, 

lektorė 

Mėsos produktų gamybos technologija. Mėsos produktų gamybos technologiniai 

įrenginiai. Vadovavimas baigiamiesiems darbams. 

El. p. g.bukauske@gmail.com 

 

30.  Bukelis Donatas, 

lektorius 

IT infrastruktūros valdymas ir Erasmus+ studentams. Darbas KK (IST, ISI). Vadovavimas 

baigiamiesiems darbams. 

El. p. donatas.bukelis@gmail.com 

31.  dr. Dervinis Gintaras, 

docentas 

Programuojamieji loginiai valdikliai. Informacinės valdymo sistemos. Valdymo sistemų 

inžinerija. Elektriniai matavimai. Mikroprocesoriai ir valdikliai ir Erasmus+ studentams. 

Vadovavimas baigiamiesiems darbams. Darbas KK (AVS). 

El. p. gintaras.dervinis@ktu.lt 

 

32.  dr. Giedrimas Vaidas, 

docentas 

Mobilių įrenginių programavimas (M). El. p. vaigie@mi.su.lt 

33.  Jovaišienė Loreta, 

lektorė 

Aplinkosauginių dokumentų valdymo praktika. Aplinkosauginių dokumentų valdymo 

praktika įmonėje.Aplinkos apsaugos vadyba ir auditas Vadovavimas baigiamiesiems 

darbams. Darbas KK (AAI). 

El. p. loreta.jovaisiene@aaa.am.lt 

 

34.  dr. Juškevičienė Anita, 

docentė 

Šiuolaikinės ir išmaniosios technologijos. El. p. nita.anita@googlemail.com 

 

35.  dr. Kairiūkštis 

Laimonas, docentas 

Elektrotecnika ir elektroninės medžiagos. Elektrotechninės medžiagos ir elektrochemija. 

Elektronika. Elektrotechnika. Technologiniai matavimai. Elektriniai matavimai ir 

Erasmus+ studentams. Technologinių matavimų praktika. Valdymo sistemų montavimo ir 

valdymo praktika. Elektrinių matavimų praktika. LPD Arduino prototipų kūrimas. 

Vadovavimas baigiamiesiems darbams. 

El. p. kairiukstis.laimonas@gmail.com 

 

36.  Liobė Arvydas, 

lektorius 

Inžinerinė hidrologija. Vadovavimas baigiamiesiems darbams. El. p. arvydasliobe@gmail.com 

 

37.  dr. Linas Markevičius, 

docentas 

Elektros skirstomųjų tinklų eksploatavimas. Elektros energijos gamybos technologijos. 

Elektros įrenginių montavimas ir ekspoatavimas. Elektros skirstomųjų tinklų 

automatizavimas ir Erasmus+ studentams. Elektros tinklai ir sistemos ir Erasmus+ 

studentams. Technologinė praktika. Baigiamoji praktika. Elektros įrenginių montavimo 

praktika. Darbas KK(EE). 

Vadovavimas baigiamiesiems darbams. 

El. p. linas.markevicius64@gmail.com 

 

38.  Mažliokas Edvardas, 

lektorius 

Profesinė aplinka (informacinės komunikacijos). Informacinės technologijos ir duomenų 

apdorojimas. Taikomieji tyrimai, informacinės komunikacijos statistika. 

El. p. edvardas@utenos-kolegija.lt  

39.  dr. Pavliukevičienė 

Božena, docentė 

Cheminė analizė. Fizikinė chemija. Mob. tel. 8 676 57115 

40.  Šinkūnienė Viktorija, 

asistentė 

Maisto gamybos įmonės ekonomika. Technologinio proceso ekonominis pagrindimas. El.p. viktorija.sinkuniene@gmail.com 

 

 

 

Inžinerijos ir  technologijų katedros vedėja                     dr. Vaida Bartkutė-Norkūnienė  
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