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Pranešimai Tyrimai, projektai 

Inžinerijos ir 

technologijų  

Inžinerijos 

mokslai. 

Aplinkos 

inžinerija E03  

Gamtos mokslai.  

Ekologija ir aplinkotyra N 012 

 

Kryptis. Aplinkos apsaugos 

problemos. Aplinkos kokybės tyrimai 

ir kontrolė. 

Tematika. Utenos upių fizikiniai-

cheminiai kokybės rodikliai. 

Aplinkos taršos problemų tyrimai: 

biokurą deginančiose įmonėse 

susidaranti tarša ir jos valdymas; 

atliekų rūšiavimas ir tvarkymas Utenos 

rajone; maisto atliekų susidarymas ir 

gyventojų požiūris į jų tvarkymą 

regione; pavojingų ir stambiagabaričių 

atliekų susidarymas ir gyventojų 

požiūris regione. Patalpų oro 

radioaktyvioji tarša. 

1. I. Jakštonienė, I. Pliopaitė Bataitienė, 

N. Rukštelienė. (2021). Utenos miesto 

gyventojų požiūrio į maisto švaistymą 

ir pasirengimo rūšiuoti maisto atliekas. 

Tarptautinės mokslinės-praktinės 

konferencijos pranešimų medžiaga 

„Iššūkiai ir socialinė atsakomybė 

versle“. Kolpingo kolegija, 2021. ISSN 

2029 –7130, 121-128 psl. 

https://www.kolpingokolegija.lt/wp-

content/uploads/2021/08/Challenges-

and-Social-Responsibility-in-Business-

2021.pdf   

 

2. I. Jakštonienė, I. Pliopaitė 

Bataitienė, N. Rukštelienė. (2021). 

Utenos miesto ir rajono gyventojų 

požiūrio į didelių gabaritų ir buityje 

susidarančių pavojingų atliekų 

1. N. Rukštelienė. Pranešimas 

„Fizikinių-cheminių kokybės 

elementų rodiklių dinamika 

Utenos miesto upėse“ nuotolinėje 

respublikinėje mokslinėje-

praktinėje konferencijoje 

„Vandens išteklių išsaugojimas 

darnaus vystymosi kontekste“, 

Kauno kolegija, 2021-03-25. 

2. I. Jakštonienė, I. Pliopaitė 

Bataitienė, N. Rukštelienė. 

Pranešimas „Utenos miesto 

gyventojų požiūrio į maisto 

švaistymą ir pasirengimo rūšiuoti 

maisto atliekas, tarptautinėje 

mokslinėje-praktinėje 

konferencijoje „Iššūkiai ir 

socialinė atsakomybė versle“, 

Kolpingo kolegija, 2021-04. 

1. Tyrimas „Utenos miesto žaliųjų 

plotų (želdynų) tvarkymas ir 

pritaikymas visuomenės 

poreikiams: gyventojų nuomonės 

tyrimas“, Utenos rajono 

savivaldybės administracijos 

lėšomis. I. Jakštonienė, N. 

Rukštelienė, I. Pliopaitė-

Bataitienė (2021). 
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tvarkymą. 24-osios Lietuvos jaunųjų 

mokslininkų konferencijos „Mokslas 

– Lietuvos ateitis“ teminė 

konferencija Proceedings of the 24th 

Conference for Junior Researchers 

“Science – Future of Lithuania”, psl. 

62-70 

http://jmk.aainz.vgtu.lt/index.php/

aplinka/2021/paper/viewFile/194/127 

3. G. Uselytė, I. Pliopaitė Bataitienė. 

Radono tūrinio aktyvumo darbo 

vietose, įrengtose pastatų rūsiuose 

tyrimas. Utenos kolegijos mokslo darbų 

žurnalas “Įžvalgos. Jaunųjų tyrėjų 

darbai“,  2021 Nr. 2 

https://www.utenos-

kolegija.lt/upload/file_manager/Visuo

menei/%C4%AE%C5%BEvalgos/2021

-Nr2/5%20I.%20Pliopaite-

Bataitiene,%20G.%20Uselyte.%20RA

DONO%20TURINIO%20AKTYVUM

O%20DARBO%20VIETOSE,%20IRE

NGTOSE%20PASTATU%20RUSIUO

SE%20TYRIMAS.pdf 

 

3 publikacijos 

3. I. Jakštonienė, I. Pliopaitė 

Bataitienė, N. Rukštelienė. 

Pranešimas "Utenos miesto ir 

rajono gyventojų požiūrio į 

didelių gabaritų ir buityje 

susidarančių pavojingų atliekų 

tvarkymą tyrimas“, 24-ojoje 

Lietuvos jaunųjų mokslininkų 

konferencijoje „Mokslas – 

Lietuvos ateitis“, VGTU, 2021-

03-19. 

Informatikos 

mokslai. 

Informatikos 

inžinerija B04 

 

Technologijos  mokslai. Informatikos 

inžinerija T 007 

 

Kryptis. Praktiniai IT sprendimai ir 

taikymas. 

Tematika. Modeliais grindžiamas 

informacinių sistemų kūrimas ir 

taikymas; informacinių technologijų 

taikymo mokymo(-si) procese tyrimai; 

šiuolaikinių technologijų, modernių 

sistemų tyrimai ir kūrimas; IT projektų 

valdymo metodų ir metodologijų 

- - - 
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taikymai 

Inžinerijos 

mokslai. 

Elektronikos 

inžinerija E09  

Elektros 

inžinerija E 008 

Technologijos mokslai.  

Elektros ir elektronikos inžinerija 

T001 

 

Kryptis. Elektros ir elektronikos 

inovatyvūs sprendimai: 

Tematika. Rizikos vertinimas atliekant 

matavimus gamybinėse įmonėse; 

Atsinaujinantys energijos ištekliai, jų 

tausojantis naudojimas. 

L. Kairiūkštis. Padėkliukų, naudojamų 

LED gamyboje, pjovimo proceso 

kokybės užtikrinimas. Utenos 

kolegijos mokslo darbų žurnalas 

„Įžvalgos“, 2021 Nr. 1. 
https://www.utenos-

kolegija.lt/upload/file_manager/Visuo

menei/%C4%AE%C5%BEvalgos/202

1-

Nr1/4%20L.%20Kairiukstis_PADEK

LIUKU,%20NAUDOJAMU%20LED

%20GAMYBOJE,%20PJOVIMO%20

PROCESO%20KOKYBES%20UZTI

KRINIMAS.pdf 

1 publikacija 

1. J. Araminienė (AVS-19I gr. 

studentė, mokslinis vadovas dr. L. 

Kairiūkštis). Pranešimas 

„Technologinių parametrų 

monitoringas metalo dažymo 

linijoje“ 15-oje respublikinėje 

studentų mokslinėje-praktinėje 

konferencijoje „Inovacijų 

taikymas technologijose 2021“, 

Kauno kolegija, 2021-04-29. 

2. P. Šinkūnas (AVS-19I gr. 

stuentas, mokslinis vadovas dr. L. 

Kairiūkštis). Pranešimas 

„Technologinių parametrų 

monitoringas pieno produktų 

talpose“ 15-oje respublikinėje 

studentų mokslinėje-praktinėje 

konferencijoje „Inovacijų 

taikymas technologijose 2021“, 

Kauno kolegija, 2021-04-29. 

- 

https://www.utenos-kolegija.lt/upload/file_manager/Visuomenei/%C4%AE%C5%BEvalgos/2021-Nr1/4%20L.%20Kairiukstis_PADEKLIUKU,%20NAUDOJAMU%20LED%20GAMYBOJE,%20PJOVIMO%20PROCESO%20KOKYBES%20UZTIKRINIMAS.pdf
https://www.utenos-kolegija.lt/upload/file_manager/Visuomenei/%C4%AE%C5%BEvalgos/2021-Nr1/4%20L.%20Kairiukstis_PADEKLIUKU,%20NAUDOJAMU%20LED%20GAMYBOJE,%20PJOVIMO%20PROCESO%20KOKYBES%20UZTIKRINIMAS.pdf
https://www.utenos-kolegija.lt/upload/file_manager/Visuomenei/%C4%AE%C5%BEvalgos/2021-Nr1/4%20L.%20Kairiukstis_PADEKLIUKU,%20NAUDOJAMU%20LED%20GAMYBOJE,%20PJOVIMO%20PROCESO%20KOKYBES%20UZTIKRINIMAS.pdf
https://www.utenos-kolegija.lt/upload/file_manager/Visuomenei/%C4%AE%C5%BEvalgos/2021-Nr1/4%20L.%20Kairiukstis_PADEKLIUKU,%20NAUDOJAMU%20LED%20GAMYBOJE,%20PJOVIMO%20PROCESO%20KOKYBES%20UZTIKRINIMAS.pdf
https://www.utenos-kolegija.lt/upload/file_manager/Visuomenei/%C4%AE%C5%BEvalgos/2021-Nr1/4%20L.%20Kairiukstis_PADEKLIUKU,%20NAUDOJAMU%20LED%20GAMYBOJE,%20PJOVIMO%20PROCESO%20KOKYBES%20UZTIKRINIMAS.pdf
https://www.utenos-kolegija.lt/upload/file_manager/Visuomenei/%C4%AE%C5%BEvalgos/2021-Nr1/4%20L.%20Kairiukstis_PADEKLIUKU,%20NAUDOJAMU%20LED%20GAMYBOJE,%20PJOVIMO%20PROCESO%20KOKYBES%20UZTIKRINIMAS.pdf
https://www.utenos-kolegija.lt/upload/file_manager/Visuomenei/%C4%AE%C5%BEvalgos/2021-Nr1/4%20L.%20Kairiukstis_PADEKLIUKU,%20NAUDOJAMU%20LED%20GAMYBOJE,%20PJOVIMO%20PROCESO%20KOKYBES%20UZTIKRINIMAS.pdf
https://www.utenos-kolegija.lt/upload/file_manager/Visuomenei/%C4%AE%C5%BEvalgos/2021-Nr1/4%20L.%20Kairiukstis_PADEKLIUKU,%20NAUDOJAMU%20LED%20GAMYBOJE,%20PJOVIMO%20PROCESO%20KOKYBES%20UZTIKRINIMAS.pdf
https://www.utenos-kolegija.lt/upload/file_manager/Visuomenei/%C4%AE%C5%BEvalgos/2021-Nr1/4%20L.%20Kairiukstis_PADEKLIUKU,%20NAUDOJAMU%20LED%20GAMYBOJE,%20PJOVIMO%20PROCESO%20KOKYBES%20UZTIKRINIMAS.pdf


Technologijų 

mokslai.  

Maisto 

technologijos 

F06 

 

Technologijos mokslai.  

Chemijos inžinerija T005. 

 

Kryptis. Maisto technologijų kokybės 

klausimai. 

Tematika. Kokybiniai maisto gaminių  

tyrimai ir kontrolė; Maisto gaminių 

juslinė analizė; Pieno ir pieno gaminių 

mikrobiologinių savybių analizė; Naujų 

maisto gaminių kūrimas. 

1. L. Laucytė, G. Stasiulionienė. 

Vietinio maisto vartojimas Utenos 

rajone. Utenos kolegijos mokslo 

darbų žurnalas Įžvalgos. Jaunųjų 

tyrėjų darbai, 2021 Nr. 2. 
https://www.utenos-

kolegija.lt/upload/file_manager/Visuo

menei/%C4%AE%C5%BEvalgos/20

21-

Nr2/4%20L.%20Laucyte,%20G.%20

Stasiulioniene.%20VIETINIO%20M

AISTO%20VARTOJIMAS%20UTE

NOS%20RAJONE.pdf  

2. I. Juodelytė, E. Čirūnaitė, N. 

Rukštelienė. Žalio pieno, tiekiamo 

Anykščių ir Utenos miestų 

gyventojams, kokybės tyrimas 

nustatant bendrą bakterijų skaičių. 

Utenos kolegijos mokslo darbų 

žurnalas Įžvalgos. Jaunųjų tyrėjų 

darbai, 2021 Nr. 2. 
https://www.utenos-

kolegija.lt/upload/file_manager/Visuo

menei/%C4%AE%C5%BEvalgos/20

21-

Nr2/1%20E.%20Cirunaite,%20I.%20

Juodelyte,%20N.%20Ruksteliene.%2

0ZALIO%20PIENO%20KOKYBES

%20TYRIMAS%20BBS.pdf  

2 publikacijos 

1. I. Juodelytė, E. Čirūnaitė 

(MPT-19 gr. studentės, mokslinė 

vadovė N. Rukštelienė). 

Pranešimas „Žalio pieno, tiekiamo 

Anykščių ir Utenos miestų 

gyventojams, kokybės tyrimas 

nustatant bendrą bakterijų 

skaičių“, tarptautinėje mokslinėje-

praktinėje konferencijoje „Šalis, 

kurioje gyventi gera“, Utenos 

kolegija, 2021-05-12. 

2. R. Gudelaitienė (MPT-17I gr. 

studentė, mokslinė vadovė G. 

Stasiulionienė). Pranešimas 

„Raugų įtaka varškės 

kokybiniams rodikliams“ 

tarptautinėje studentų mokslinėje-

praktinėje konferencijoje „Šalis, 

kurioje gyventi gera“, Utenos 

kolegija, 2021-05-12. 

3. E. Vingilienė (MPT-17I 

studentė, mokslinė vadovė G. 

Stasiulionienė). Pranešimas 

„Raugintų pieno produktų 

asortimento išplėtimas, 

atsižvelgiant į šiuolaikines 

mitybos tendencijas“ tarptautinėje 

studentų mokslinėje-praktinėje 

konferencijoje „Šalis, kurioje 

gyventi gera“, Utenos kooegija, 

2021-05-12. 
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Technologijų 

mokslai. 

Polimerų ir 

tekstilės 

technologijos 

F02 

Technologijos mokslai.  

Medžiagų inžinerija T008. 

 

Kryptis. Aprangos gamybos 

technologijų vystymo klausimai: 

Tematika. Tekstilės gaminių 

technologijos; Aprangos virtualaus 

 J. Kvaselytė (ADT-17I gr. 

studentė, mokslinė vadovė I. 

Breitmozerė). Pranešimas 

„Kriterijų renkantis apatinius 

drabužius, analizė apklausiant 

vartotojus“ tarptautinėje studentų 

mokslinėje praktinėje 
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projektavimo procesų 

funkcionalizavimas masinės gamybos 

vystyme; šiuolaikiniai dizaino 

sprendimai aprangoje 

konferencijoje „Šalis, kurioje 

gyventi gera“, Utenos kolegija, 

2021-05-12.  

Teisės Teisės mokslai. 

Teisė K01 

Socialiniai mokslai.  

Teisė S001. 

 

Kryptis. Teisėkūros ir teisės 

praktinio taikymo klausimai.  
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