
Vilniaus kolegijos taikomųjų mokslinių tyrimų, 

eksperimentinės plėtros ir meno veiklos aprašo 1 priedas 

 

Vilniaus kolegijos taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros (TMTEP) ir meno veiklos 

GAIRĖS 2020-2022 

 
Gairių tikslas: planuoti, organizuoti, vertinti ir koordinuoti tyrėjų grupių veiklas įvairiose mokslo kryptyse. 

Gairių uždaviniai: 

1. Planuoti tyrėjų grupių veiklas pagal mokslo ir studijų kryptis, siekiant mokslo ir studijų vienovės. 

2. Užtikrinti sąlygas TMTEP ir meno veiklos tarpkryptiškumui vykdant užsakomuosius projektus.  

3. Įtraukti Studentų mokslinės draugijos (SMD) narius ir kitus motyvuotus studentus į tyrėjų grupių veiklas. 

4. Tobulinti TMTEP ir meno veiklai reikalingą infrastruktūrą ir aprūpinimą materialiaisiais ištekliais.  

 

ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI A 000 

1) Mokslo kryptis - AGRONOMIJA A 001  

(Studijų kryptis - Žemės ūkio studijų (I01), Aplinkos inžinerijos studijų (E03) kryptys) 

Tyrėjų grupės koordinatorė - dr. Gražina Palaitytė (g.palaityte@atf.viko.lt). Mokslo taikomosios laboratorijos vedėja - Nijolė Ružienė 

Veiklos tikslas: vykdyti su žemės ūkio augalų auginimu bei chemine analize susijusius tyrimus, plėtojant agronomijos mokslo krypties tyrimų tematiką. 

Veiklos uždaviniai: 

1. Įvertinti  augalų auginimo vertikaliose sistemose biologinį potencialą. 

2. Nustatyti dirvožemio agrochemines ir fizines savybes skirtingose agroekosistemose. 

3. Įvertinti augalinės žaliavos technologines savybes. 

4. Atlikti užsakomuosius vandens ir dirvožemio kokybės tyrimus. 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas 

Užsakovas 

(-ai) 

Atsaking

as tyrėjas 

Dalyvaujantys 

tyrėjai 

Įtraukti 

studentai 

Veiklos 

vykdymo 

pradžia 

Veiklos 

vykdymo 

pabaiga 

Reikalinga 

įranga ir kt. 

materialieji 

ištekliai 

Uždirbtos lėšos 

ir/arba poveikis 

visuomenei 

Rezultatų 

sklaida 

1. 

Augalų auginamų 

vertikaliose sistemose 

biologinio potencialo 

vertinimas  

- 
dr. G. 

Palaitytė 

dr. Rimantė 

Kondratienė,   

Dr. Nijolė 

Liepienė, 

Dr. Darius 

Ryliškis,  

Dr. Ona 

Motiejūnaitė, 

dokt.Inga 

Jančauskienė, 

Rimantas 

Kondratas,  

Julia 

Osipova, 

ZD17 

2020 04 

01 

2023 12 

01 

LED 

auginimo 

lempos 

Prisidės prie 

tvaraus 

ūkininkavimo 

sistemų plėtojimo 

Pranešimai  

mokslinės 

konferencijose.  

Rekomendacijos 

augintojams 
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Tomas 

Čižokas   

 

2. 

Dirvožemio agrocheminių ir 

fizinių savybių nustatymas 

skirtingose 

agroekosistemose 

Fiziniai 

asmenys, 

Juridiniai 

asmenys 

Jolanta 

Jurkeviči

ūtė 

Nijolė 

Ružienė, 

 dr, N. 

Liepienė  

Ne Nuolat 

 - Prisidės prie 

tvaraus 

ūkininkavimo 

sistemų plėtojimo 

Rekomendacijos 

ūkininkams 

3. 

Augalinės žaliavos 

technologinių savybių 

vertinimas  

- 

Jurgita 

Lazdauski

enė 

Nijolė Ružienė 

Jolanta 

Jurkevičiūtė 

 
2020-10-

01 

2020-12-

10 
- 

Platesnio 

asortimento 

pasiūlymas 

vartotojui 

Rekomendacijos 

gamintojams 

4. 

Šermukšnių genties (Sorbus 

L) veislių vaisių 

technologinių savybių 

vertinimas 

- 

Jolanta 

Jurkeviči

ūtė 

Nijolė Ružienė Ne 
2020-09-

15 

2020-12-

01 
- 

Netradicinio 

produkto 

kokybinių rodiklių 

nustatymas   

Rekomendacijos 

gamintojams 

5. 
Geriamojo vandens kokybės 

tyrimai 

Fiziniai 

asmenys 

Jolanta 

Jurkeviči

ūtė 

Nijolė Ružienė Ne Nuolat  - 

Gyventojų 

geriamojo vandens 

mėginių tyrimas ir 

informavimas apie 

jo kokybę ir 

tinkamumą 

vartojimui 

Sukaupti 

duomenys bus 

panaudojami 

studijų procese, 

rekomendacijos 

vartotojams 

6. 

Dirvožemio cheminių 

charakteristikų nustatymas 

grūdinių kultūrų 

produktyvumo didinimui 

Laima 

Kamaitienė, 

ūkininkė  

Jolanta 

Jurkeviči

ūtė 

Nijolė Ružienė Ne 
2019-10-

22 

2020-11-

20 
- 

20 Eur. 

Įvertinus 

dirvožemio 

agrochemines 

savybes 

parengiamas 

tręšimo planas,   

taupomi ištekliai, 

kuriama darni 

ūkininkavimo 

aplinka..  

 

7. 

Dirvožemio kokybės 

tyrimai: dirvožemio pH, 

dirvožemio humuso 

nustatymas, judraus K2O 

nustatymas, judraus P2O5 

nustatymas 

Juodšilių 

,,Šilo'' 

gimnazija 

Jolanta 

Jurkeviči

ūtė 

Nijolė Ružienė Ne 
2019-10-

18 

2020-04-

01 

 100 Eur. 

Taikomoji 

konsultacinė 

veikla gimnazijos  

vykdomo projekto  

„STEAM within 

the classroom: 
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solving ecological 

problems in 

collaboration“ 

veiklos 

įgyvendinimui. 

Patobulintos 

mokinių tyriminės 

kompetencijos 

ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI A 000 

2) Mokslo kryptis - VETERINARIJA A 002  

(Studijų kryptis - Veterinarijos studijų (H01) kryptis) 

Tyrėjų grupės koordinatorė - dr. Virginija Jarulė (v.jarule@atf.viko.lt). Katedros vedėjas - Aivaras Paukštė. 

Veiklos tikslas: vykdyti su žuvų auginimu susijusius tyrimus, plėtojant veterinarijos mokslo krypties tyrimų tematiką. 

Veiklos uždaviniai: 

1. Nustatyti Lietuvos akvakultūros įmonių šiųmečių ir metinukų karpių bandose ektoparazitozes, rūšinę parazitų sudėtį, jų kiekį. 

2. Apskaičiuoti parazitų intensyvumo, ekstensyvumo ir gausumo indeksus. 

3. Paruošti įmonėms tyrimo ataskaitas, suorganizuoti seminarą, viešinti tyrimo rezultatus. 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas 

Užsakovas 

(-ai) 

Atsaking

as tyrėjas 

Dalyvaujantys 

tyrėjai 

Įtraukti 

studentai 

Veiklos 

vykdymo 

pradžia 

Veiklos 

vykdymo 

pabaiga 

Reikalinga 

įranga ir kt. 

materialieji 

ištekliai 

Uždirbtos lėšos 

ir/arba poveikis 

visuomenei 

Rezultatų 

sklaida 

1. 

Karpiukų  surinkimo iš žuvų 

ūkių organizavimas ir 

surinkimas 

Lietuvos 

akvakultūros 

ūkiai 

R. 

Karalienė 

 

T. Karalis 

A. Paukštė 
T. Černius 

2020-03 

 

2020-10 

2020-04 

 

2020-11 

Transportavim

o boksai, 

maišai, 

tinkleliai, 

transportavim

o išlaidos, 

šaldytuvas, 

gyvos žuvies 

laikymo 

įranga su 

komplektacija 

Bus 

suorganizuotas 

edukacinis 

renginys 

studentams, 

moksleiviams, 

akvakultūros 

specialistams, 

visuomenei. 

alvakultūros ūkiai 

sužinos apie 

esamą situaciją ir 

galės efektyviai 

pritaikyti 

profilaktines 

priemones 

parazitozių 

profilaktikai. 

Seminaras, 

straipsnis, 

Tyrimo ataskaitos 

akvakultūros 

įmonėms 2.  

Karpiukų sužymėjimas ir 

paruošimas tyrimui 
T. Karalis 

A. Paukštė 

V. Jarulė 

 

T. Černius 

A. 

Baranausk

aitė 

D. 

Petrauskai

tė 

2020-03 

 Gyvos žuvies 

laikymo 

įranga su 

komplektacija, 

Etiketės, 

markeriai, 

žymekliai, 

maišeliai, 
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R. 

Sabaliaus

kaitė 

padėklai, 

šaldytuvas 

Visuomenei bus 

pateikta sveikesnė 

ir kokybiškesnė 

akvakultūros ūkių 

produkcija. 

3. 
Parazitologinis karpiukų 

tyrimas 

A. 

Paukštė 

A. Paukštė 

V. Jarulė 

R. Karalienė 

T. Karalis 

M. Zdanavi-

čiūtė 

T. Černius 

A. 

Baranaus-

kaitė 

D. 

Petrauskai

tė 

R. 

Sabaliaus

kai-tė 

2020-03  

Stalas žuviai 

tirti, padėklai, 

skalpeliai, 

žirklės, 

pincetai, 

mikroskopai, 

objektiniai ir 

dengiamieji 

stikleliai, 

kompresorinia

i stiklai, 

distiliuotas 

vanduo, 

hematologinia

i dažai, 

šaldytuvas 

4. 
Tyrimo rezultatų duomenų 

apdorojimas 

M. 

Zdanaviči

ūtė 

V. Jarulė 

A. 

Baranaus-

kaitė 

D. 

Petrauskai

tė 

R. 

Sabaliaus-

kaitė 

  Kompiuteris, 

spausdintuvo 

kasetė, 

skaičiuotuvas, 

kanceliarinis 

popierius, 

rašikliai, 

žymekliai, 

segtuvai 

5. 
Rezultatų apibendrinimas ir 

sklaida 
V. Jarulė 

A. Paukštė 

V. Jarulė 

R. Karalienė 

T. Karalis 

M. Zdanavi-

čiūtė 

A. 

Baranaus-

kaitė 

D. 

Petrauskai

tė 

 

  

Išlaidos 

renginio 

sklaidai 

GAMTOS MOKSLAI N 000 

3) Mokslo kryptis - INFORMATIKA N 009 

(Studijų kryptis - Programų sistemų studijų (B03) kryptis) 

I Tyrėjų grupės koordinatorė - dr. Loreta Savulionienė (l.savulioniene@eif.viko.lt). Programinės įrangos katedros vedėjas - dr. Mindaugas Liogys. Kompiuterių sistemų ir 

telekomunikacijų katedros vedėjas - Paulius Šakalys. 
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Veiklos tikslas: vykdyti su išmaniosiomis technologijomis susijusius tyrimus, plėtojant informatikos mokslo krypties tyrimų tematiką. 

Veiklos uždaviniai: 

1. Ištirti esamas žmogaus-kompiuterio sąveikos ir papildytos realybės personalizavimo galimybes ir egzistuojančias vertinimo metodikas. 

2. Remiantis individualiais studentų mokymosi poreikiais taikant duomenų tyrybos ir kitus metodus ištirti žmogaus-kompiuterio sąveikos ir papildytos realybės personalizavimo 

galimybes ir sukurti jų personalizavimo metodikas. 

3. Sukurti programavimo mokymo metodiką, pritaikytą papildomos realybės/robotikos technologijoms. 

4. Ištirti esamas rinkoje CV ir jų  vertinimo sistemas. 

5. Sukurti CV informacinį modelį bei atlikti vertinimą; 

6. Parengti verslo planų analizavimo įrankio architektūros modelį. 

7. Integruoti į verslo planų analizavimo įrankį intelektikos metodus. 

8. Išanalizuoti mašininio mokymo metodus. 

9. Sukurti naujus robotinių sistemų valdymo būdus, užtikrinant žmogaus, robotinės sistemos, virtualios realybės ir mašininio mokymosi sinerginę sąveiką. 

10. Vystyti automatizuoto kibernetinio saugumo infrastruktūros prototipą. 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas 

Užsakovas 

(-ai) 
Atsakinga

s tyrėjas 
Dalyvaujantys 

tyrėjai 
Įtraukti 

studentai 

Veiklos 

vykdymo 

pradžia 

Veiklos 

vykdymo 

pabaiga 

Reikalinga 

įranga ir kt. 

materialieji 

ištekliai 

Uždirbtos lėšos 

ir/arba poveikis 

visuomenei 
Rezultatų sklaida 

1. 

Žmogaus - kompiuterio 

sąveikos naudojant papildytą 

realybę personalizavimas ir 

vertinimas 

VIKO 

Svetlana 

Kubilinski

enė 

 

Elektroniko

s ir 

informatiko

s fakulteto 

studentai 

(PI19A, B, 

C, D, E) 

Pedagogiko

s fakulteto 

studentai 

2020 2025 

1. 

Konferencijos 

mokestis 

(online) - 250 

Eur 

2. Mokomosios 

programos 

tyrimui: 

a. National 

Geographic  - 

9,99 Eur  

https://www.oc

ulus.com/experi

ences/quest/204

6607608728563 

b. Tilt Brush  - 

19,99 Eur 

https://www.oc

ulus.com/experi

ences/quest/232

2529091093901 

3D piešimas, IT 

studentams.  

c. Wander  - 

9,99 Eur  

Paskaita Studentams 

1.The 13th 

International 

Conference of 

Education, 

Research and 

Innovation (ICERI 

2020). Seville, 

Spain, November 

2020 

2. Informatic in 

Education 
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https://www.oc

ulus.com/experi

ences/quest/207

8376005587859 

2. 

Programavimo mokymo 

tyrimas taikant intelektualias 

(išmanias) technologijas 

VIKO 
Mindaugas 

Liogys 

1. Sandra 

Lideikė 

2. Justinas 

Zailskas 

Programų 

sistemos 

studentai 

2020 2025 

RobotC 

licencijos (10 

vnt) 

Paskaitos ir 

laboratoriniai darbai 

studentams 

 

3. 

Verslo planų kokybinis 

įvertinimas, naudojant dirbtinio 

intelekto algoritmus 

Rygos Banku 

Augstkola. 

Projekto 

numeris 

612542-EPP-

1-2019-1-LV-

EPPKA2-KA 

Mindaugas 

Liogys 

1. Loreta 

Savulionienė 

2. Jūratė 

Vaičiulytė 

3. Sandra 

Lideikė 

4. Justinas 

Zailskas 

Nėra 2019 2022 

Papildoma 

įranga ir kt. 

materialieji 

ištekliai nėra 

naudojami 

20000 EUR 

https://kabada.eu/ 

https://www.facebo

ok.com/kabadaKA

2/ 

4. 

Mašininio mokymo metodų 

taikymas robotinių sistemų 

valdyme 

VIKO 
Paulius 

Šakalys 

1. Tomas 

Kasperavičius 

2. Loreta 

Savulionienė 

3. Dainius 

Savulionis 

1. 

Benediktas 

Breskis 

(VIKO EIF 

absolventas

) 

2. Simonas 

Česnauskas 

(VIKO EIF 

absolventas

) 

3. Bogdan 

Stankevič 

(KS18A 

grupės 

studentas) 

2020 2024 

1. Mokslinių 

straipsnių 

publikavimas – 

1000 Eur; 

2. Mokslinės 

konferencijos 

mokesčiai – 

1000 Eur; 

3. Kelionės ir 

pragyvenimo 

išlaidos – 2000 

Eur;  

4. Papildoma 

techninė įranga 

– 4000 Eur; 

5. 

Eksploatacinės 

medžiagos – 

2000 Eur. 

1. Užsakomasis 

tyrimas įmonėje. 

2. Tyrimo rezultatų 

pristatymas Vilniaus 

kolegiją 

reprezentuojančiuose 

renginiuose. 

1. Mokslinių 

straipsnių 

publikavimas. 

2. Tyrimo rezultatų 

pristatymas 

mokslinėse 

konferencijose. 

3. Tyrimo rezultatų 

pristatymas 

Vilniaus kolegiją 

reprezentuojančiuo

se renginiuose. 

5. 
KNX technologijos taikymas 

valdymo sistemose 
VIKO 

Paulius 

Šakalys 

1. Tomas 

Kasperavičius 
Nėra 2020 2025 

Bus naudojama 

turima įranga 

Įsteigti KNX 

standarto 

sertifikavimo centrą. 

Paskaitos 

studentams ir įmonių 

atstovams 

Tyrimo rezultatų 

pristatymas 

Vilniaus kolegiją 

reprezentuojančiuo

se renginiuose. 

6. 
Projekto “Automatizuoto 

kibernetinio saugumo 

Bendrai ES 

struktūrinių 

fondų ir LR 

R.Tumaso

nis 

A. 

Danilevičiūtė, 

V. Liubinas, 

 
2020-01-

01 

2020-12-

31 

Papildoma 

įranga ir kt. 

materialieji 

Vykdant mokslinius 

tyrimus 2020 metais 

Informacija VK 

internetiniame 

tinklapyje apie 

https://kabada.eu/
https://www.facebook.com/kabadaKA2/
https://www.facebook.com/kabadaKA2/
https://www.facebook.com/kabadaKA2/
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infrastruktūros prototipo 

vystymas“ įgyvendinimas: 

Veikla Nr.1: 

1.1.Kenkėjiškų programų 

anomalijų aprašo kūrimas 

kiekvienai kenkėjiškų programų 

grupei (Ransomware, RAT, 

Adware, BOT, Rootkit ir t.t.); 

1.2. 2SPYWARE antivirusinės 

programos koncesijos 

dokumentas; 

1.3. Heuristikos algoritmų 

aprašo kūrimas kiekvienai 

kenkėjiškų programų grupei; 

1.4. Debesų sistemos 

architektūros dokumento 

kūrimas; 

1.5. Neuroninių tinklų 

algoritmų kūrimas heuristikos 

funkcijų moduliams. 

biudžeto 

lėšomis  

finansuojamas 

projektas 

D. Savulionis, 

P. Šakalys, 

I. Šileikienė, 

A. Usovaitė 

ištekliai nėra 

naudojami 

numatoma gauti apie 

42013,92 eurų. 

Vilniaus kolegijos 

vykdomą projektą, 

finansuojamą pagal 

2014–2020 metų 

Europos Sąjungos 

fondų investicijų 

veiksmų programos 

prioriteto 

„Mokslinių tyrimų, 

eksperimentinės 

plėtros ir inovacijų 

skatinimas“ 

priemonę 

„Intelektas. Bendri 

mokslo–verslo 

projektai“. 

https://www.viko.lt

/vilniaus-kolegija-

inovatyviu-verslo-

mokslo-projektu-

igyvendinimo-

partnere/ 

7. 

Projekto “Automatizuota CV 

kūrimo platforma, paremta 

dirbtinio intelekto moduliu” 

įgyvendinimas: 

Veikla Nr.1 (moksliniai 

tyrimai): 

1.1. Naujo CV formato 

sukūrimas; 

1.2. Sukurti informacijos 

validavimo mechanizmus; 

1.3. Suprojektuoti CV 

platformos modulius – 

programuojamus algoritmus; 

1.4. Suprojektuoti CV 

platformos techninį planą; 

1.5. Techninio dokumento 

parengimas – koncesijos 

aprašas programuotojams. 

Bendrai ES 

struktūrinių 

fondų ir LR 

biudžeto 

lėšomis  

finansuojamas 

projektas 

S. 

Kubilinski

enė 

V. Judickaitė-

Žukovskė, 

T. Liogienė 

 

2020-01-

01 

2020-12-

31 

Papildoma 

įranga ir kt. 

materialieji 

ištekliai nėra 

naudojami 

Vykdant mokslinius 

tyrimus 2020 metais 

numatoma gauti apie 

26750,10 eurų. 

Informacija VK 

internetiniame 

tinklapyje apie 

Vilniaus kolegijos 

vykdomą projektą, 

finansuojamą pagal 

2014–2020 metų 

Europos Sąjungos 

fondų investicijų 

veiksmų programos 

prioriteto 

„Mokslinių tyrimų, 

eksperimentinės 

plėtros ir inovacijų 

skatinimas“ 

priemonę 

„Intelektas. Bendri 

mokslo–verslo 

projektai“. 

https://www.viko.lt

/vilniaus-kolegija-

inovatyviu-verslo-

mokslo-projektu-

https://www.viko.lt/vilniaus-kolegija-inovatyviu-verslo-mokslo-projektu-igyvendinimo-partnere/
https://www.viko.lt/vilniaus-kolegija-inovatyviu-verslo-mokslo-projektu-igyvendinimo-partnere/
https://www.viko.lt/vilniaus-kolegija-inovatyviu-verslo-mokslo-projektu-igyvendinimo-partnere/
https://www.viko.lt/vilniaus-kolegija-inovatyviu-verslo-mokslo-projektu-igyvendinimo-partnere/
https://www.viko.lt/vilniaus-kolegija-inovatyviu-verslo-mokslo-projektu-igyvendinimo-partnere/
https://www.viko.lt/vilniaus-kolegija-inovatyviu-verslo-mokslo-projektu-igyvendinimo-partnere/
https://www.viko.lt/vilniaus-kolegija-inovatyviu-verslo-mokslo-projektu-igyvendinimo-partnere/
https://www.viko.lt/vilniaus-kolegija-inovatyviu-verslo-mokslo-projektu-igyvendinimo-partnere/
https://www.viko.lt/vilniaus-kolegija-inovatyviu-verslo-mokslo-projektu-igyvendinimo-partnere/
https://www.viko.lt/vilniaus-kolegija-inovatyviu-verslo-mokslo-projektu-igyvendinimo-partnere/
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igyvendinimo-

partnere/  

GAMTOS MOKSLAI N 000 

Mokslo kryptis - INFORMATIKA N 009 

(Studijų kryptis - Informacijos sistemų studijų (B02) kryptis) 

II Tyrėjų grupės koordinatorė - dr. Tatjana Liogienė (t.liogiene@eif.viko.lt). Katedros vedėja – dr. Irma Šileikienė. 

Veiklos tikslas: vykdyti su informacijos sistemomis susijusius tyrimus, plėtojant informatikos mokslo krypties tyrimų tematiką. 

Veiklos uždaviniai: 

1. Atlikti rinkos analizę.  

2. Nustatyti esamų sistemų CV rinkoje grupes.  

3. Surinkti kiekvienos sistemų grupės duomenis.  

4. Nustatyti vertinimo kriterijus, CV laukus, pasiūlyti CV standartą. 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas 

Užsakovas 

(-ai) 

Atsaking

as tyrėjas 

Dalyvaujantys 

tyrėjai 

Įtraukti 

studentai 

Veiklos 

vykdymo 

pradžia 

Veiklos 

vykdymo 

pabaiga 

Reikalinga 

įranga ir kt. 

materialieji 

ištekliai 

Uždirbtos lėšos 

ir/arba poveikis 

visuomenei 

Rezultatų 

sklaida 

1. 

Esamų sistemų CV rinkoje 

lyginamoji analizė ir gautų 

duomenų sisteminimas. 

 

Pagal 

projektą 

„Automatizu

ota CV 

kūrimo 

platforma, 

paremta 

dirbtinio 

intelekto 

moduliu“. 

J05-LVPA-

K-04-0056 

Dr. 

Svetlana 

Kubilinsk

ienė 

Dr. Tatjana 

Liogienė, 

Valdoba 

Judickaitė-

Žukovskė 

- 
2019-09-

18 

2021-05-

30 

Kompiuteriai, 

programinė 

įranga 

Pagal projekto 

sąmatą 

https://invega.lt/l

t/jaunam-

startuoliui-teko-

05mln-euru-

investicija/ 

Moksliniai 

straipsniai. 

 

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI T 000 

4) Mokslo kryptis - ELEKTROS IR ELEKTRONIKOS INŽINERIJA T 001  

(Studijų kryptis - Elektronikos inžinerijos studijų (E09) kryptis) 

Tyrėjų grupės koordinatorius - dr. Eugenijus Mačerauskas (e.macerauskas@eif.viko.lt). Katedros vedėjas - dr. Antoni Kozič. 

Veiklos tikslas: vykdyti su vaizdų apdorojimo metodais susijusius tyrimus, plėtojant elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo krypties tyrimų tematiką. 

Veiklos uždaviniai: 

1. Ištirti vaizdų apdorojimo metodus ir informacijos gavybos iš dinaminių vaizdų būdus. 

2. Rengti prototipus ir techninius projektus verslo subjektams ir (arba) visuomenėms organizacijoms pagal jų technologinius poreikius. 

3. Sukurti vaizdų apdorojimais taikomus mokomuosius eksperimentus, skirtus taikyti studijų procese.  

https://www.viko.lt/vilniaus-kolegija-inovatyviu-verslo-mokslo-projektu-igyvendinimo-partnere/
https://www.viko.lt/vilniaus-kolegija-inovatyviu-verslo-mokslo-projektu-igyvendinimo-partnere/
https://invega.lt/lt/jaunam-startuoliui-teko-05mln-euru-investicija/
https://invega.lt/lt/jaunam-startuoliui-teko-05mln-euru-investicija/
https://invega.lt/lt/jaunam-startuoliui-teko-05mln-euru-investicija/
https://invega.lt/lt/jaunam-startuoliui-teko-05mln-euru-investicija/
https://invega.lt/lt/jaunam-startuoliui-teko-05mln-euru-investicija/
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4. Remiantis taikomaisiais moksliniais tyrimais, įtraukti studentus, kad jie įgytų didesnę motyvaciją. Siūlyti studijų programos pakeitimus. 

5. Atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus, skirtus relaksacinei sistemai vaikų su autizmo spektro sutrikimais reabilitacijoje. 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas 

Užsakovas 

(-ai) 

Atsaking

as tyrėjas 

Dalyvaujantys 

tyrėjai 

Įtraukti 

studentai 

Veiklos 

vykdymo 

pradžia 

Veiklos 

vykdymo 

pabaiga 

Reikalinga 

įranga ir kt. 

materialieji 

ištekliai 

Uždirbtos lėšos 

ir/arba poveikis 

visuomenei 

Rezultatų 

sklaida 

1. 

Vaizdų pardorojimo metodų 

taikymas mokomosiose 

laboratorijose 

VIKO EIF 

dr. E. 

Mačeraus

kas 

dr. R. 

Tumasonis 

dr. A. Lučun 

A. Kirdeikienė 

 

S. 

Četyrkovs

ki EI19A 

2019.12  

Turimos 

kolegijos 

priemonės: 

Įterptines 

sistemos 

PASPBERRY

-PI, vaizdo 

apdorojimo 

įranga. 

 

Geresnė studijų 

kokybė 

Parengtas 

straipsnis 

ISI Proceedings, 

Pranešimai 

konferencijose,  

straipsnis 

ISI Web of 

Science 

2. 

Techninio projekto taikymas 

tarpdisciplininiam studentu 

motyvavimui. 

VIKO EIF 

dr. E. 

Mačeraus

kas 

dr. A. Lučun  

dr. A. Kozič  

A. 

Narmonta

s EI18B 

M. 

Vanagas 

EI17A 

2018.09 2021.01 

Turima VK 

EIF 

laboratorijų 

įranga 

Geresnė studijų 

kokybė. Studijų 

programos 

populiarumo 

didinimas. 

Publikuotas 

straipsnis 

ISI Proceedings, 

Skaitytas 

pranešimas 

konferencijose. 

Numatomas 

antras straipsnis 

ir antras 

pranešimas. 

3. 

Relaksacinės sistemos spec. 

poreikius turintiems vaikams 

prototipas. 

UAB „NPS 

projektai“ 

dr. E. 

Mačeraus

kas 

dr. E. 

Mačerauskas 

A. 

Narmonta

s EI18B 

2020.09 2022.09  

VK, kaip socialiai 

atsakingos 

institucijos 

įvaizdžio 

formavimas. 

Uždirbtos lėsos 

kol kas nežinomos 

Pranešimas 

konferencijoje, 

straipsnis 

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI T 000 

5) Mokslo kryptis - INFORMATIKOS INŽINERIJA T 007  

(Studijų kryptis - Informatikos inžinerijos studijų (B04) kryptis) 

Tyrėjų grupės koordinatorė - dr. Irma Šileikienė (i.sileikiene@eif.viko.lt). Katedros vedėja - doc. dr. Irma Šileikienė 

Veiklos tikslas: vykdyti su kibernetiniu saugumu susijusius tyrimus, plėtojant informatikos inžinerijos mokslo krypties tyrimų tematiką. 

Veiklos uždaviniai: 
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1. Analizuoti kibernetinio saugumo įrankius, priemones, metodus, atlikti OS procesų analizę pagal surinktus faktinius procesų duomenis. Parengti OS procesų klasifikatorių. Atlikti 

dirbtinio intelekto algoritmų, taikytinų OS procesų analizavimui, mokslinės literatūros analizę (Vykdoma pagal MTEP projektą NR 01.2.1-LVPA-K-828). 

2. Analizuoti kibernetines grėsmes. Rengti MTEP projekto paraišką ES investicinių fondų programos paramai gauti. 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas 

Užsakovas 

(-ai) 

Atsaking

as tyrėjas 

Dalyvaujantys 

tyrėjai 

Įtraukti 

studentai 

Veiklos 

vykdymo 

pradžia 

Veiklos 

vykdymo 

pabaiga 

Reikalinga 

įranga ir kt. 

materialieji 

ištekliai 

Uždirbtos lėšos 

ir/arba poveikis 

visuomenei 

Rezultatų 

sklaida 

1.1. OS procesų analizė. 

pagal 

MTEP 

projektą NR 

01.2.1-

LVPA-K-

828 

Dr. 

Romanas 

Tumasoni

s 

Dr. Irma 

Šileikienė 

Dr. Ana 

Usovaitė 

Asta 

Danilevičiūtė 

- 
2019-11-

18 
2021-11 

Kompiuteriai, 

programinė 

įranga 

Pagal projekto 

sąmatą 

Po projekto – 

moksliniai 

straipsniai 

1.2. 
OS procesų klasifikatoriaus 

kūrimas. 

pagal MTEP 

projektą NR 

01.2.1-

LVPA-K-

828 

Dr. 

Romanas 

Tumasoni

s 

Dr. Irma 

Šileikienė 

Dr.Ana 

Usovaitė 

Asta 

Danilevičiūtė 

- 
2020-03-

02 
2021-11 

Kompiuteriai, 

programinė 

įranga 

Pagal projekto 

sąmatą 

Po projekto – 

moksliniai 

straipsniai 

1.3. 
Dirbtinio intelekto algoritmų 

mokslinė analizė 

pagal MTEP 

projektą NR 

01.2.1-

LVPA-K-

828 

Dr. 

Romanas 

Tumasoni

s 

Dr. Irma 

Šileikienė 

Dr.Ana 

Usovaitė 

Asta 

Danilevičiūtė 

- 
2020-09-

01 
2021-11 

Kompiuteriai, 

programinė 

įranga 

Pagal projekto 

sąmatą 

Po projekto – 

moksliniai 

straipsniai 

2.1. Kibernetinių grėsmių analizė 

Galimas 

bendradarbi

avimas su 

KAM, KAM 

NKSC, LR 

VSD, 

ŠMSM 

Dr. Irma 

Šileikienė 

V.Judickaitė-

Žukovskė 

Asta 

Danilevičiūtė 

Jolanta 

Mačėnienė 

Planuojam

a 

2019-07-

01 

Nenustat

yta 

Video, garso 

įranga vaizdo 

filmukams 

kurti, 

vizualinės 

informacijos 

saugos 

priemonės 

(saugūs USB, 

šifruoti kietieji 

diskai ir t.t.) 

Visuomenės 

švietimas 

kibernetinio 

saugumo srityje 

Numatytas 

viešinimas per 

masinio 

informavimo 

priemones 

2.2. 
Rengti MTEP projekto 

paraišką ES investicinių 

Galimas 

bendradarbi

avimas su 

Dr. Irma 

Šileikienė 

V. Judickaitė-

Žukovskė 

Planuojam

a 

2019-07-

01 

Nenustat

yta 

Kompiuteriai, 

programinė 

įranga 

Paaiškės biudžeto 

planavimo eigoje 

Numatytas 

viešinimas per 

masinio 
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fondų programos paramai 

gauti. 

KAM, KAM 

NKSC, LR 

VSD, 

ŠMSM 

Asta 

Danilevičiūtė 

Jolanta 

Mačėnienė 

informavimo 

priemones, 

kvalifikacijos 

kėlimo kursai 

mokytojams, 

vizitai į mokyklas 

ir kt. 

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI T 000 

6) Mokslo kryptis - CHEMIJOS INŽINERIJA T 005, MEDŽIAGŲ INŽINERIJA T 008  

(Studijų kryptis - Polimerų ir tekstilės technologijų studijų (F02) kryptis) 

Tyrėjų grupės koordinatorė - dr. Eugenija Strazdienė (e.strazdiene@mtf.viko.lt). Katedros vedėja - Jolita Raupelienė. 

Veiklos tikslas: vykdyti su išmaniosiomis tekstilės medžiagomis susijusius tyrimus, plėtojant chemijos inžinerijos ir medžiagų inžinerijos mokslo krypčių tyrimų tematiką. 

Veiklos uždaviniai: 

1. Taikyti išmaniąsias tekstilės medžiagas mados produktų projektavime ir gamyboje. 

2. Virtualizuoti (3D) mados gaminių projektavimo ir gamybos procesus. 

3. Užtikrinti glaudų kolegijos akademinės bendruomenės, vietos bendruomenės, socialinių partnerių ir verslo atstovų bendradarbiavimą siekiant darnaus vystymosi plėtros bei skatinant 

socialinę atsakomybę. 

4. Teikti neformaliojo švietimo paslaugas  asmenims, siekiantiems papildomų profesinių kompetencijų  tai  pačiai kvalifikacijai įgyti arba norintiems persikvalifikuoti. 

5. Analizuoti daugiafunkcės, techninės ir išmaniosios tekstilės medžiagų ir jų kompozitų taikymo galimybes, kuriant inovatyvius mados gaminius. Praktinis tyrimo rezultatų taikymas 

rengiant mados gaminių prototipus ir jų pristatymas pramonei bei visuomenei. 

6. Ištirti ir optimizuoti mados gaminių projektavimo ir gamybos procesų 3D virtualizacijos galimybes realių gaminių pagrindu ir realiose jų gamybos sąlygose. 

7. Atlikti realių užsakovų, besidominčių Mados technologijų ir verslo, Mados dizaino programų studentų, dėstytojų galimybėmis, paiešką. 

8. Numatyti užsakovų pageidavimu  realias veiklas,  atsižvelgiant  į kolegijos materialiųjų ir žmogiškųjų išteklių turimus pajėgumus bei numatomo rezultato poveikį visuomenei. 

9. Sudaryti tinkamas sąlygas edukacinių programų, kursų, būrelių  veikloms vykti. 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas 

Užsakovas 

(-ai) 

Atsaking

as tyrėjas 

Dalyvaujantys 

tyrėjai 

Įtraukti 

studentai 

Veiklos 

vykdymo 

pradžia 

Veiklos 

vykdymo 

pabaiga 

Reikalinga 

įranga ir kt. 

materialieji 

ištekliai 

Uždirbtos lėšos 

ir/arba poveikis 

visuomenei 

Rezultatų 

sklaida 

1. 

Vykdant 1-mą tikslą – 

dalyvavimas su realaus 

prototipo demonstravimu 

konferencijoje InMotion 

Veimare, Vokietija  

COST 

Context 

projektas 

Eugenija 

Strazdien

ė 

Antoni Kozič -- 
2020 

vasaris 

2020 

birželis 

Dienpinigiai 

vairuotojui, 

nes į Veimarą 

bus 

automobiliu 

vežami 40 kg 

sveriantys 

eksponatai 

Dviejų asmenų 

kelionės ir 

dalyvavimo  

parodoje išlaidas 

dengia ES COST 

fondai 

Prototipo 

demonstravimas 

ES partneriams, 

COST Context ir 

VIKO socialinės 

medijos  

2. 

Vykdant 2-rą tikslą – 

publikacija profesiniame 

žurnale 

 Eugenija 

Strazdien

ė 

  
2020 

vasaris 

2020 

birželis 

Straipsnio 

publikavimo 

mokestis 
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3. 

Vykdant 1-mą tikslą – 

dalyvavimas COST Context 

valdymo grupės ir WG3 

darbo grupės susitikimuose  

COST 

Context 

projektas 

Eugenija 

Strazdien

ė 

--- --- 
2020 

sausis 

2020 

sausis 
--- 

Kelionės ir 

dalyvavimo  

susitikimuose 

išlaidas dengia ES 

COST fondai 

COST Context ir 

VIKO socialinės 

medijos  

4 

Neformalaus ugdymo 

programa „Aprangos 

siuvimo ir konstravimo  

kursai  

Kolegijos 

darbuotojai 

bei sostinės 

gyventojai  

G. 

Skripkien

ė,  

V. Bytautaitė 

  

 

 

2020 

sausis-

gegužė 

2020 

rugsėjis -

gruodis 

Lekalinių 

liniuočių 

rinkiniai, 

siuvimo 

priemonės 

~8000Eur 

Programų 

viešinimas 

VIKO socialinės 

medijos  

 

5 

Neformalaus ugdymo 

programa (būreliai) 

„Žaidžiame madą“) 

Kolegijos 

darbuotojų 

vaikai bei 

sostinės 

gyventojai 

V. 

Bytautaitė 
  

2020 

sausis- 

gegužė 

2020 

rugsėjis-

gruodis 

Tekstilinės 

medžiagos,au

diniai, priedai, 

aksesuarai ir 

pan. 

~ 1000Eur 

 

Programų 

viešinimas 

Viešas 

pristatymas; 

VIKO socialinės 

medijos  

6 

Neformalaus ugdymo 

programa “Vasaros 

stovykla“) 

Kolegijos 

darbuotojų 

vaikai bei 

sostinės 

gyventojai 

V. 

Bytautaitė 

 

S. Grušnienė  
2020 

birželis 

2020 

birželis 

Tekstilinės 

medžiagos, 

dažai, priedai, 

aksesuarai 

kaukių 

gamybai 

~ 1200Eur 

Programų 

viešinimas 

Viešas 

pristatymas;  

 VIKO socialinės 

medijos 

7 
Edukacinės programos 

(praktiniai seminarai) 

Lietuvos 

mokyklų, 

profesinių 

mokyklų 

mokytojai 

bei mokiniai 

G. 

Skripkien

ė 

 

V.Bytautaitė  

J. Raupelienė 

R. Kalvaitienė 

A. Kisieliūtė 

R.Puodžiukyni

enė 

E. Strazdienė  

 

 

2020 

sausis- 

gegužė 

2020 

rugsėjis-

gruodis 

Tekstilinės 

medžiagos, 

priedai, 

aksesuarai, 

mažosios 

mechanizacijo

s siuvimo  

mašinų priedai  

(priklausomai 

nuo temos) 

~200 Eur 

 

Programų 

viešinimas 

VIKO socialinės 

medijos  

8 
Edukacinės programos 

 

Socialinę 

atskirtį  

turinčios 

mokinių ir 

suaugusiųjų 

grupės. 

(asmenys su 

negalia, 

vaikų dienos 

G. 

Skripkien

ė 

J. 

Raupelien

ė 

V.Bytautaitė  

J. Raupelienė 

R. Kalvaitienė 

A. Kisieliūtė 

R.Puodžiukyni

enė 

E. Strazdienė 

 

Mados 

dizaino ir 

Mados 

technologi

jų ir 

verslo 

programų 

studentai 

2020 

sausis- 

birželis 

2020 

rugsėjis-

gruodis 

Tekstilinės 

medžiagos, 

audiniai, 

priedai, 

aksesuarai 

Parama (socialinę 

atskirtį  turinčių 

asmenų) 

Programų 

viešinimas 

VIKO socialinės 

medijos  
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centrų 

lankytojai)  

9 

Aplinkosauginis projektas 

(tęstinis) 

 

Vilniaus 

mokyklų 

mokytojai ir 

mokiniai  

R. 

Kalvaitie

nė R. 

Puodžiuk

ynienė 

 

V.Bytautaitė  

J. Raupelienė 

R. Kalvaitienė 

A. Kisieliūtė 

G. Skripkienė 

 

Mados 

dizaino ir 

Mados 

technologi

jų ir 

verslo 

programų 

studentai 

2020 

Rugsėjis 

 

2020 

Lapkritis 

 

Tekstilinės 

medžiagos, 

audiniai 

priedai, 

specialiosios 

paskirties 

siuvimo 

mašina. 

Darni plėtra 

Programų 

viešinimas 

VIKO socialinės 

medijos 

10 
Tekstilės gaminių pirminių 

modelių kūrimas  

JŪRATĖS 

MANUFAK

TŪRA, 

galerija 

G. 

Skripkien

ė 

J. 

Raupelien

ė 

V.Bytautaitė  

J. Raupelienė 

R. Kalvaitienė 

 

Mados 

technologi

jų ir 

verslo 

programų 

studentai 

2020 

Sausis 

 

2020 

gruodis 

Lekalinis 

popierius 

100Eur 

 

Bendradarbiavima

s su socialiniais       

partneriais. 

 

VIKO socialinės 

medijos 

11 

Rekomendacijų pacientams 

(drabužių pritaikymas po 

tam tikrų traumų) 

parengimas  

 

VIKO, SPF( 

Jurgita 

Stankūniene

) 

G. 

Skripkien

ė 

 

V. Bytautaitė 

Mados 

technologi

jų ir 

verslo 

programų 

studentai 

2020 

Sausis 

 

2020 

Gegužė 
 

Tarpfakultetinis 

bendradarbiavimas

. 

VIKO socialinės 

medijos 

12 

29-oji tarptautinė 

specializuota aprangos, 

tekstilės ir inovacijų paroda 

BALTIC FASHION & 

TEXTILE VILNIUS,2020 

LATIA 

G. 

Skripkien

ė 

J. 

Raupelien

ė 

V.Bytautaitė  

J. Raupelienė 

R. Kalvaitienė 

A. Kisieliūtė 

R.Puodžiukyni

enė 

E. Strazdienė  

S. Grušnienė 

 

Mados 

dizaino, 

Įvaizdžio 

dizaino ir 

Mados 

technologi

jų ir 

verslo 

programų 

studentai 

2020 m. 

Spalis 

2020 m. 

Lapkritis 

Dalyvio 

mokestis,  

185Eur;  

Transportas 

parodos 

stendo 

rekvizitui 

gabenti 

 

VIKO ir MTF 

programų 

viešinimas 

VIKO socialinės 

medijos 

MEDICINOS IR SVEIKATOS MOKSLAI M 000 

7) Mokslo kryptis - VISUOMENĖS SVEIKATA M 004 

(Studijų kryptis - Medicinos technologijų studijų (G09) kryptis) 

I Tyrėjų grupės koordinatorė - dr. Zyta Kuzborska (z.kuzborska@spf.viko.lt). Katedros vedėja - Jurgita Stankūnienė. 

Veiklos tikslas: vykdyti su medicinos technologijomis susijusius tyrimus, plėtojant visuomenės sveikatos mokslo krypties tyrimų tematiką. 

Veiklos uždaviniai: 

1. Nustatyti pacientų slaugos problemas ir slaugos veiksmus atliekant ekstrakorporinę membraninę oksigenaciją ECMO. 

2. Išnagrinėti rizikos veiksnių įtaką minkštųjų audinių pažeidimams. 
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3. Įvertinti pacientų slaugą atliekant hemodializę bei kraujagyslinių kateterių priežiūrą. 

4. Nustatyti arterinio kraujo spaudimo ir širdies susitraukimo dažnio priklausomybė nuo fizinio krūvio. 

5. Ištirti patologinės kraujagyslės fragmentą (su ateroskleroze) baigtinių elementų metodu. 

6. Nustatyti aterosklerozės įtaką kraujagyslių biomechaninėms savybėms (pvz.: stiprumui). 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas 

Užsakovas 

(-ai) 

Atsaking

as tyrėjas 

Dalyvaujantys 

tyrėjai 

Įtraukti 

studentai 

Veiklos 

vykdymo 

pradžia 

Veiklos 

vykdymo 

pabaiga 

Reikalinga 

įranga ir kt. 

materialieji 

ištekliai 

Uždirbtos lėšos 

ir/arba poveikis 

visuomenei 

Rezultatų 

sklaida 

1. 

Pacientų slauga atliekant 

ekstrakorporinę membraninę 

oksigenaciją (ECMO)* 

 

dr. Z. 

Kuzborsk

a 

dr. S. 

Paulikienė 

 

2019-09 2020-12 

Publikacija 

mokslo arba 

profesiniame 

leidinyje (iki 

600 Eur). 

Praktinių 

rekomendacijų 

paruošimas RITS 

slaugytojoms 

dirbant su ECMO. 

Neformaliojo 

švietimo 

(specializacijos) 

programos 

„anestezija ir 

intensyvioji 

slauga“ 

tobulinimas. 

Žodinis/stendinis 

pranešimas 

konferencijoje. 

Publikacija mokslo 

arba profesiniame 

leidinyje. 

2. 

Rizikos veiksnių įtaka 

minkštųjų audinių 

pažeidimams* 

 

dr. Z. 

Kuzborsk

a 

dr. T. 

Leonavičienė 

(VGTU) 

 

 

2019-09 

 

 

2020-12 

 

 

Publikacija 

mokslo arba 

profesiniame 

leidinyje (iki 

800 Eur). 

 

Praktinių 

rekomendacijų 

paruošimas 

slaugytojoms, 

Seminaras. 

Žodinis/stendinis 

pranešimas 

konferencijoje. 

Publikacija 

mokslo arba 

profesiniame 

leidinyje. 

3. 

Hemodializės pacientų 

slauga*: Hemodializės 

pacientų kraujagysliniai 

kateteriai; Hemodializės 

pacientų judėjimo gyvybinė 

veikla; 

Artimųjų vaidmuo 

hemodializės ligonių 

socialiniai ir judėjimo 

veiklai; Arterioveninės 

fistulės disfunkcijos 

 

dr. Z. 

Kuzborsk

a 

VIKO:  

G. 

Turlinskienė 

 

VMKL: 

E. Gruodytė  

D. Kubiliūtė, 

V. Gudelienė,  

J. Čaplinska,  

B. Dagilienė, 

K. 

Celina 

Kudriašov

a SL19D; 

Roma 

Kartavičiū

tė SL19D; 

Liubov 

Albu  

SL17E 

2019-06 

2020-12 

 
(tyrimą 

planuojam

e vykdyti 

iki 

2025m.) 

Žodiniai/stend

iniai 

pranešimai 

tarptautinėse 

mokslinėse 

konferencijose 

(pvz.: 

„BIOMDLOR

E 2020“ – 

registracijos 

mokestis iki 

Praktinių 

rekomendacijų 

paruošimas 

slaugytojoms, 

gydytojams. 

Žodiniai/stendini

ai pranešimai 

konferencijose. 

Publikacijos 

mokslo arba 

profesiniuose 

leidiniuose. 
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netiesioginių rodiklių 

vertinimas.  

Michalcevičien

ė, L. Operman,  

R. Ignatovič 

 

VGTU: 

dr. T. 

Leonavičienė, 

dr. O. 

Černašėjus  

250 Eur ir 

publikacija 

450 Eur). 

 

Reikalingas 

Vilniaus 

regioninio 

biomedicinini

ų tyrimų 

etikos 

komiteto 

(VRBTEK) 

leidimas 

tyrimui atlikti 

(1000 Eur). 

 

4. 

Fizinio krūvio poveikio 

širdies susitraukimo dažniui 

ir arteriniam kraujo 

spaudimui tyrimas** 

 

dr. Z. 

Kuzborsk

a  

E. Jarmalienė  2019-09 2020-12 

1000 Eur (gali 

būti 

reikalingas 

Vilniaus 

regioninio 

biomedicinini

ų tyrimų 

etikos 

komiteto 

(VRBTEK) 

leidimas 

tyrimui atlikti. 

Tyrimo 

rezultatų 

sklaida 

(žodinis/stendi

nis pranešimas 

konferencijoje

) 300 Eur). 

Publikacija 

mokslo arba 

profesiniame 

leidinyje (iki 

200 Eur). 

Praktinių 

rekomendacijų 

paruošimas. 

Žodiniai/stendini

ai pranešimai 

konferencijose. 

Publikacijos 

mokslo arba 

profesiniuose 

leidiniuose. 

 



16 
 

5. 
Aterosklerozės įtaka 

kraujagyslių stiprumui*** 
 

dr. Z. 

Kuzborsk

a  

E. Jarmalienė,  

dr. T.  

Leonavičienė 

(VGTU) 

 2019-09 2020-12 

Žodiniai/stend

iniai 

pranešimai 

tarptautinėse 

mokslinėse 

konferencijose

. Publikacija 

mokslo arba 

profesiniame 

leidinyje (iki 

600 Eur). 

Praktinių 

rekomendacijų 

paruošimas. 

Žodiniai/stendini

ai pranešimai 

konferencijose. 

Publikacijos 

mokslo arba 

profesiniuose 

leidiniuose. 

 

MEDICINOS IR SVEIKATOS MOKSLAI M 000 

Mokslo kryptis - VISUOMENĖS SVEIKATA M 004 

(Studijų kryptis - Kosmetologijos studijų (G10) kryptis) 

II Tyrėjų grupės koordinatorė - dr. Jūratė Irena Graželytė (j.grazelyte@spf.viko.lt). Katedros vedėja – Lina Sirvydienė. 

Veiklos tikslas: vykdyti su grožio terapija susijusius tyrimus, plėtojant visuomenės sveikatos mokslo krypties tyrimų tematiką. 

Veiklos uždaviniai: 

1. Išsiaiškinti fitoaromaterapijos poveikį odos būklei.  

2. Nustatyti fitoaromaterapinių mišinių įtaką odos problemų sprendimui. 

2. Išnagrinėti fitoaromaterapinių mišinių antimikrobinį poveikį sąlyginiams odos patogenams. 

3. Ištirti atskirų fitoaromaterapinių komponentų antimikrobinį aktyvumą. 

4. Įvertinti fitoaromaterapijos poveikį emocinei būklei ir psichikos sveikatai. 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Užsakovas 

(-ai) 

Atsaking

as tyrėjas 

Dalyvaujantys 

tyrėjai 

Įtraukti 

studentai 

Veiklos 

vykdymo 

pradžia 

Veiklos 

vykdymo 

pabaiga 

Reikalinga 

įranga ir kt. 

materialieji 

ištekliai 

Uždirbtos lėšos 

ir/arba poveikis 

visuomenei 

Rezultatų 

sklaida 

1. 
Fitoaromaterapijos poveikio 

odos būklei tyrimas  

1.„Kvapų 

namai“,  

2.(ieškoma) 

S. 

Grigaliūni

enė 

S. 

Grigaliūnienė, 

L. Sirvydienė, 

R. 

Liepuonienė, 

J., Graželytė 

HK 
2020 

pavasaris 

2020 

ruduo 

1) Kerno 

svarstyklės; 

2) 

Laboratoriniai 

indai; 

3) Alembikas; 

4) Garintuvas; 

5) Eteriniai 

aliejai; 

6) Augaliniai 

aliejai; 

Pasirašomos 

užsakomųjų 

tyrimų/bendradarb

iavimo sutartys su 

socialiniais 

partneriais 

1) Tyrimo 

rezultatų sklaida 

(informacinis 

leidinys, stendas, 

mokomosios 

priemonės), 

edukacinės 

veiklos 

(edukaciniai 

seminarai); 

2) Publikacija 

mokslo arba 
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7) 

Laboratorinis 

stalas; 

8) 

Vaistažolės; 

9) Vandens 

vonelės; 

10) Kaitlentė. 

profesiniame 

leidinyje 

2. 

Fitoaromaterapinių mišinių 

antimikrobinio poveikio 

sąlyginiams odos 

patogenams bei atskirų 

fitoaromaterapinių 

komponentų antimikrobinio 

aktyvumo tyrimas  

1.„Kvapų 

namai“,  

2.(ieškoma) 

R. 

Bikmurzi

n 

R. Bikmurzin, 

R. 

Liepuonienė, I. 

Pumputienė, J. 

Graželytė 

HK, BD 
2020 

pavasaris 

2020 

ruduo 

1) 

Inokuliacinės 

kilpelės; 

2) L 

paskleidėjai; 

3) Kilpelių 

adatos; 

4) Peptonas;  

5) Agar-

Agaras; 

6) Kraujo 

agaras; 

7) Petri 

lėkštelės; 

8) Nitrilinės 

vienkartinės 

pirštinės; 

9) 

Izopropanolis. 

Pasirašomos 

užsakomųjų 

tyrimų/bendradarb

iavimo sutartys su 

socialiniais 

partneriais 

1) Tyrimo 

rezultatų sklaida 

(informacinis 

leidinys, 

stendas);  

2) Publikacija 

mokslo arba 

profesiniame 

leidinyje. 

3. 
Fitoaromaterapijos poveikio 

psichikos sveikatai tyrimas   

1..„Kvapų 

namai“,   

2.Dienos 

centras 

„Šviesa 

3.(ieškoma) 

A.Kūgytė 

A.Kūgytė, R. 

Burneikaitė, R. 

Liepuonienė, J. 

Graželytė 

Visų 

studijų 

programų 

2020 

pavasaris 

2020 

ruduo 

Kanceliarinės 

prekės  

Pasirašomos 

užsakomųjų 

tyrimų/bendradarb

iavimo sutartys su 

socialiniais 

partneriais 

1) Tyrimo 

rezultatų sklaida 

(informacinis 

leidinys, stendas, 

mokomosios 

priemonės), 

edukacinėms 

veikloms 

(relaksacinių 

valandėlių 

dėstytojams ir 

studentams 

organizavimas);  
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2) Publikacija 

mokslo arba 

profesiniame 

leidinyje. 

MEDICINOS IR SVEIKATOS MOKSLAI M 000 

Mokslo kryptis - VISUOMENĖS SVEIKATA M 004 

(Studijų kryptis - Mitybos studijų (G07) kryptis) 

III Tyrėjų grupės koordinatorė - dr. Erika Kubilienė (e.kubiliene@viko.lt). Katedros vedėja – dr. I. Pumputienė. 

Veiklos tikslas: vykdyti su maitinimusi susijusius tyrimus, užsakomąją projektinę veiklą, plėtojant visuomenės sveikatos mokslo krypties tyrimų tematiką. 

Veiklos uždaviniai: 

1. Mokyti visuomenę tinkamo maitinimosi principų. 

2. Užtikrinti atliekamų tyrimų kokybę ir sklaidą. 

3. Skatinti tarpkryptinį bendradarbiavimą tarp kolegijų ir veiklos pasaulio atstovų. 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Užsakovas 

(-ai) 

Atsaking

as tyrėjas 

Dalyvaujantys 

tyrėjai 

Įtraukti 

studentai 

Veiklos 

vykdymo 

pradžia 

Veiklos 

vykdymo 

pabaiga 

Reikalingi 

materialieji 

ištekliai 

Uždirbtos lėšos 

ir/arba poveikis 

visuomenei 

Rezultatų 

sklaida 

1. 

Pagyvenusių ir vyresnio 

amžiaus asmenų maitinimosi 

įvertinimas 

Medardo 

Čoboto 

Trečiojo 

amžiaus 

universitetas 

(TAU) 

Erika 

Dzimidait

ė 

Vilniaus 

kolegija, 

Kauno 

kolegija, 

Klaipėdos 

valstybinė 

kolegija 

- 2019 2020 - 

20 Eur 

 

Taikomosios 

konsultacinės 

veiklos darbų 

2019-11-14 

sutartis Nr. TMV-

7 

1) Edukacinis 2 

akad. val. 

seminaras TAU 

universitete 

2020-01-09 

„Tinkamo 

maitinimosi 

principai 

vyresnio amžiaus 

asmenims“ (E. 

Dzimidaitė).  

2) Informaciniai 

lankstinukai TAU 

studentams 

„Tinkamo 

maitinimosi 

principai 

pagyvenusiems ir 

vyresnio amžiaus 

žmonėms“. 

3) Jungtinio 

tyrimo (Vilniaus, 

Kauno ir 
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Klaipėdos) 

rezultatų 

pristatymas 

konferencijoje 

Lietuvoje. 

2. 

Priešgaisrinės apsaugos 

darbuotojų maitinimosi, 

įskaitant įmitimą, vertinimas 

Priešgaisri-

nės 

apsaugos ir 

gelbėjimo 

departamen-

tas prie 

VRM 

Erika 

Dzimidait

ė 

dr. Žymantė 

Jankauskienė, 

dr. Nijolė 

Zinkevičienė, 

dr. Erika 

Kubilienė, 

dr. Ingrida 

Pumputienė 

- 2020 2020 - 

Bendradarbiavimo 

2020 m. sausio 

mėn. sutartis 

 

 

Taikomosios 

konsultacinės 

veiklos darbų 

sutartis 

1) Edukaciniai 

seminarai, tyrimo 

rezultatų 

pristatymas. 

2) Informaciniai 

lankstinukai 

„Tinkamo 

maitinimosi 

rekomendacijos 

asmenims, 

patiriantiems 

stresines 

situacijas darbe“. 

3. 

Vaikų ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose 

maitinimosi įvertinimas ir 

lyginamoji analizė 

Vaikų 

lopšelis-

darželis (2-3 

skirtingos 

įstaigos) 

Erika 

Dzimidait

ė 

dr. Žymantė 

Jankauskienė,  

dr. Erika 

Kubilienė, 

dr. Ingrida 

Pumputienė 

Studijų 

programos 

Dietetika 

diplomant

ai 

2020 2020 - 

Taikomosios 

konsultacinės 

veiklos darbų 

sutartis 

1) Edukaciniai 

seminarai, tyrimo 

rezultatų 

pristatymas 

tėveliams ir 

auklėtojams. 

 

2) Informaciniai 

lankstinukai 

„Tinkamo 

maitinimosi 

rekomendacijos 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus (4-7 

metų) vaikams 

bei jų tėvams“. 

4. 

Tarpdisciplininis projektas 

„Teisės aktus atitinkančios 

sveikatai palankaus maisto 

(salotos, lengvi pusryčiai) 

ruošimo technologijos 

Degalinių 

tinklas UAB 

„Skulas“ 

Erika 

Dzimidait

ė (SPF) 

dr. Žymantė 

Jankauskienė 

(SPF), dr. 

Nijolė 

Zinkevičienė, 

Studijų 

programos 

Dietetika 

studentai 

(SPF); 

2019 2020 - 

Bendradarbiavimo 

2019-10-28 

sutartis Nr. TMV-

5 

 

Sveikatai 

palankesnių 

užkandžių 

įdiegimas 

(pasiūla, 
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sukūrimas degalinių tinkle 

UAB „Skulas“, maisto 

gamybos procesų 

aprašymas, maisto saugos 

užtikrinimo sistemos 

įdiegimas“ (ATF, VVF, 

SPF). 

Danutė 

Jakštienė 

(VVF) 

dr. Erika 

Kubilienė 

(SPF); 

Elena Grinė 

(ATF); 

Danutė 

Jakštienė 

(VVF) 

 

studijų 

programos 

Maisto 

technologi

ja 

studentai 

(ATF); 

 

studijų 

programos 

Viešbučių 

ir 

restoranų 

verslas 

studentai 

(VVF) 

 

Taikomosios 

konsultacinės 

veiklos darbų 

2020-01-13 

sutartis Nr. TMV-

1 

patiekalų 

technologinių 

kortelių 

rengimas, 

užkandžių 

gamyba, 

marketingas) 

UAB „Skulas“ 

degalinių tinkle. 

5. 

Tarpdisciplininis tyrimas su 

PDF Socialinio darbo 

studijų krypties tyrėjų grupe 

„Vyresnio amžiaus 

žmonėms teikiamų 

socialinių paslaugų ir 

gyvensenos įvertinimas“. 

- 

Erika 

Dzimidait

ė (SPF), 

Aušra 

Simoniuk

štytė 

(PDF) 

dr. Žymantė 

Jankauskienė 

(SPF), dr. 

Nijolė 

Zinkevičienė, 

dr. Erika 

Kubilienė 

(SPF) 

dr. Ingrida 

Pumputienė 

(SPF) 

Studijų 

programos 

Dietetika 

studentai 

(SPF); 

studijų 

programos 

Socialinis 

darbas 

studentai  

2020 2021 - 

Taikomosios 

konsultacinės 

veiklos darbų 

sutartis 

Rezultatų sklaida 

konferencijoje 

Lietuvoje ir 

užsienyje. 

MEDICINOS IR SVEIKATOS MOKSLAI M 000 

Mokslo kryptis - VISUOMENĖS SVEIKATA M 004 

(Studijų kryptis - Reabilitacijos studijų (G06) kryptis) 

IV Tyrėjų grupės koordinatorė - dr. Milda Žukauskienė (m.zukauskiene@spf.viko.lt). Katedros vedėja - dr. Milda Žukauskienė. 

Veiklos tikslas: vykdyti su reabilitacija susijusius tyrimus, plėtojant visuomenės sveikatos mokslo krypties tyrimų tematiką. 

Veiklos uždaviniai: 

1. Išsiaiškinti Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studentų fizinės sveikatos būklę. 

2. Išsiaiškinti sporto ir sveikatinimo centrų klientų nuomonę apie kineziterapeutų poreikį sporto klubuose. 

3. Nustatyti vaikų ir / ar paauglių laikysenos, fizinio aktyvumo ir plokščiapėdystės sąsajas. 

4. Išanalizuoti reabilitacijos studijų krypties baigiamųjų darbų temų kaitos dimensijas – 15 metų patirtis. 

5.  Išsiaiškinti epilepsija sergančiųjų pažintinių funkcijų sutrikimus. Paruošti rekomendacijas dėl pažintinių funkcijų lavinimo sergantiems epilepsija. Parinkti ir pritaikyti priemones, 

lavinančias epilepsija sergančiųjų pažintines funkcijas. 
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Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas 

Užsakovas 

(-ai) 

Atsaking

as tyrėjas 

Dalyvaujantys 

tyrėjai 

Įtraukti 

studentai 

Veiklos 

vykdymo 

pradžia 

Veiklos 

vykdymo 

pabaiga 

Reikalinga 

įranga ir kt. 

materialieji 

ištekliai 

Uždirbtos lėšos 

ir/arba poveikis 

visuomenei 

Rezultatų 

sklaida 

1.  

Vilniaus kolegijos sveikatos 

priežiūros fakulteto studentų 

fizinė sveikata 

 

Dr. M. 

Žukauski

enė  

R. Komžienė Taip 2019 
2020 

pabaiga 

Tyrimo 

rezultatų 

sklaida 

(žodinis/stendin

is pranešimas 

konferencijoje) 

~200 Eur);  

Publikacija 

mokslo arba 

profesiniame 

leidinyje 

(~200 Eur). 

Tyrimo rezultatų 

sklaida. 

Žodinis/stendinis 

pranešimas 

konferencijoje. 

Publikacija 

mokslo arba 

profesiniame 

leidinyje. 

 

 

 

2.  

Sporto ir sveikatinimo 

centrų klientų nuomonė apie 

kineziterapeutų poreikį 

sporto klubuose 

 

Dr. M. 

Žukauski

enė  

R. Komžienė Taip 2019 
2020 

pabaiga 

Publikacija 

mokslo arba 

profesiniame 

leidinyje (iki 

800 Eur). 

 

Tyrimo rezultatų 

sklaida sporto ir 

sveikatingumo 

klubų 

administracijoms 

Žodinis/stendinis 

pranešimas 

konferencijoje. 

Publikacija 

mokslo arba 

profesiniame 

leidinyje. 

3.  

Vaikų ir / ar paauglių 

laikysenos, fizinio aktyvumo 

ir plokščiapėdystės sąsajos 

 

Dr. M. 

Žukauski

enė  

R. Komžienė; 

A. 

Markauskienė 

Taip 2019 
2020 

pabaiga 

Jutiklinė 

platforma su  

kompiuteriu ir 

sistemai 

pritaikyta 

programine 

įranga ~14000 

Eur  

Praktinių 

rekomendacijų 

parengimas 

tėvams, 

auklėjamajam 

personalui 

Žodinis/stendinis 

pranešimas 

konferencijoje. 

Publikacija 

mokslo arba 

profesiniame 

leidinyje. 

4.  

Reabilitacijos studijų 

krypties baigiamųjų darbų 

temų kaitos dimensijos – 15 

metų patirtis 

 

Dr. M. 

Žukauski

enė  

V. 

Stankevičienė 
Ne 2019 

2020 

pabaiga 

Publikacija 

mokslo arba 

profesiniame 

leidinyje 

(~800 Eur). 

 

Tyrimo rezultatų 

sklaida  

Žodinis/stendinis 

pranešimas 

konferencijoje. 

Publikacija 

mokslo arba 

profesiniame 

leidinyje. 
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5.  
Pažintinių funkcijų 

vertinimas  
 

Rasa 

Barčytė 

R. Barčytė 

J.Tuitaitė 

ER17 

grupės 

studentai 

2020 m. 

Kovo 

mėn. 

2020 m. 

Gegužės 

mėn 

-Pažintinių 

funkcijų 

vertinimo 

rinkys 

-Popierius  

  

6.  Priemones pritaikymas  
Jurgita 

Tuitaitė 

R. Barčytė 

J. Tuitaitė 

ER19 

grupės 

studentai 

2020 m. 

Balandži

o mėn. 

2020 m. 

Lapkričio 

mėn. 

-Įvairaus 

storio 

popierius 

-įvairūs klijai 

-tekstilė 

-diktofonas 

Paruoštos 

pažintinių funkcijų 

lavinimo 

priemonės 

epilepsija 

sergantiems  

Priemonės 

pristatymas 

epilepsija 

sergančiųjų 

bendruomenei ir 

Ergoterapijos 

studijų 

programos 

studentams 

MEDICINOS IR SVEIKATOS MOKSLAI M 000 

8) Mokslo kryptis - SLAUGA M 005  

(Studijų kryptis - Slaugos ir akušerijos studijų (G08) kryptis) 

Tyrėjų grupės koordinatorė - dr. Agnė Jakavonytė – Akstinienė (a.jakavonyte-akstiniene@spf.viko.lt). Katedros vedėja Jurgita Stankūnienė. 

Veiklos tikslas: vykdyti su pacientų slauga susijusius tyrimus, plėtojant slaugos mokslo krypties tyrimų tematiką. 

Veiklos uždaviniai: 

1. Išanalizuoti paliatyvios pagalbos sampratą. 

2. Validuoti ir adaptuoti klausimyną The Integrated palliative care outcome scale Lietuvoje 

3. Atlikti pirminį validizacijos etapą. 

4. Išanalizuoti duomenis ir atlikti antrinį validizacijos etapą. 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas 

Užsakovas 

(-ai) 

Atsaking

as tyrėjas 

Dalyvaujantys 

tyrėjai 

Įtraukti 

studentai 

Veiklos 

vykdymo 

pradžia 

Veiklos 

vykdymo 

pabaiga 

Reikalinga 

įranga ir kt. 

materialieji 

ištekliai 

Uždirbtos lėšos 

ir/arba poveikis 

visuomenei 

Rezultatų 

sklaida 

1. 

Klausimyno  

The Integrated palliative 

care outcome scale 

validavimas ir adaptavimas 

Lietuvoje  

 –  

Dr. A. 

Jakavonyt

ė-

Akstinien

ė 

B. 

Gostevičienė, 

J. 

Kazlauskienė,  

J. Stankūnienė,  

Dr. S. 

Paulikienė,  

M. Kuskienė,  

N. Juškina,  

S. Budrikienė,  

– 

2019 m. 

rugsėjo 

 

2021 m. 

rugsėjis 

1) Vertėjų 

paslaugos – 

700 Eur.  

2) 

Biostatistikos 

specialisto 

konsultacija – 

400 Eur.  

3) Publikacija 

mokslo arba 

profesiniame 

Planuojama šį 

klausimyną 

naudoti Lietuvos 

asmens sveikatos 

priežiūros 

įstaigose ir 

slaugos 

skyriuose, 

teikiančiuose 

paliatyvios 

 Straipsnis 

recenzuojamame 

žurnale.  

Konferencijose:  

Lietuvos 

paliatyviosios 

medicinos 

draugijos 

(Kaune) ir Baltic 

Palliative care  
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D. 

Treznevičiūtė 

leidinyje (iki 

600 Eur.). 

4) Vilniaus 

regioninis 

biomedicinini

ų tyrimų 

etikos 

komiteto 

(VRBTEK) 

leidimas 

tyrimui atlikti  

– 1000 Eur.  

5) 

Konferencijos 

dalyvio 

mokestis, 

kelionės 

išlaidos ir 

apgyvendinim

as – 1000 Eur. 

 

Iš viso (2020 

m. m. 

planuojama): 

3700 Eur. 

pagalbos 

paslaugas.   

konferencijoje 

Taline.  

SOCIALINIAI MOKSLAI S 000 

Mokslo kryptis - VADYBA S 003, EKONOMIKA S 004 

(Studijų kryptis - Rinkodaros studijų (L05) kryptis) 

III Tyrėjų grupės koordinatorė - dr. Margarita Išoraitė (m.isoraite@vvf.viko.lt). Katedros vedėja - Neringa Miniotienė. 

Veiklos tikslas: vykdyti su rinkodara susijusius tyrimus, plėtojant vadybos ir ekonomikos mokslo krypčių tyrimų tematiką. 

Veiklos uždaviniai: 

1. Ištirti nuomonės formuotojų įtaką apsisprendimui pirkti. 

2. Atskleisti Lietuvos gyventojų lietuviškų  produktų pirkimo preferencijos mastą bei motyvus 

3. Ištirti pardavimų skatinimą imitacinėje bendrovėje „Miglė“ 

4. Parengti verslumo kompetencijų ugdymo longitudinio tyrimo metodologiją ir atlikti žvalgomąjį tyrimą. 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas 

Užsakovas 

(-ai) 

Atsaking

as tyrėjas 

Dalyvaujantys 

tyrėjai 

Įtraukti 

studentai 

Veiklos 

vykdymo 

pradžia 

Veiklos 

vykdymo 

pabaiga 

Reikalinga 

įranga ir kt. 

materialieji 

ištekliai 

Uždirbtos lėšos 

ir/arba poveikis 

visuomenei 

Rezultatų 

sklaida 
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1. 
Nuomonės formuotojų įtaka 

apsisprendimui pirkti 
 

Margarita 

Išoraitė 

Irena 

Alperytė 

Margarita 

Išoraitė 

Irena Alperytė 

Giedrė 

Svirbutaitė-

Krutkienė 

Verslo 

vadybos 

fakulteto 

studentai 

dalyvauja 

apklausoje 

2020 01 

01 

2020 06 

30 

Straipsnis bus 

atspausdintas 

žurnale 

Ecoforum. 

Publikavimo 

mokestis 48 

eurai 

 

 

2. 

Lietuvos gyventojų 

preferencijos renkantis 

lietuviškus produktus 

tyrimas 

 

 

Margarita 

Išoraitė 

 

Margarita 

Išoraitė 

Justina 

Šerkšnienė 

Verslo 

vadybos 

fakulteto 

studentai 

dalyvauja 

apklausoje 

2020 01 

01 

2020 06 

30 

Straipsnis 

Vilniaus 

kolegijos 

Verslo 

vadybos 

fakultetoir 

Utenos 

kolegijos 

mokslinėje 

praktinėje 

konferencijoje

 „VERSLO IR 

MOKSLO 

SINERGIJA 

INOVATYVI

EMS 

SPRENDIMA

MS“ 

 

 

3. 

Pardavimų skatinimas 

imitacinėje bendrovėje 

„Miglė“ 

 
Margarita 

Išoraitė 

Margarita 

Išoraitė 

Ilona Kojelytė 

Verslo 

vadybos 

fakulteto 

studentai 

dalyvauja 

apklausoje 

2020 01 

01 

2020 06 

30 

Straipsnis 

Vilniaus 

kolegijos 

Verslo 

vadybos 

fakultetoir 

Utenos 

kolegijos 

mokslinėje 

praktinėje 

konferencijoje

 „VERSLO IR 

MOKSLO 

SINERGIJA 

INOVATYVI
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EMS 

SPRENDIMA

MS“ 

4. 

Verslumo kompetencijų 

ugdymo longitudinio tyrimo 

metodologija 

- Irena 

Alperytė 

M. Sohail, 

K. Kazlauskas,  

G. Gulevičiūtė 

N. Miniotienė,  

D. Deimantaitė 

-Gedmintienė 

- 

2020-02-

01 

2020-08-

30 
- - - 

SOCIALINIAI MOKSLAI S 000 

Mokslo kryptis - VADYBA S 003, EKONOMIKA S 004 

(Studijų kryptis - Verslo studijų (L01) kryptis) 

V Tyrėjų grupės koordinatoriai: dr. Viktor Kozlovskij (v.kozlovskij@vvf.viko.lt), dr. Aleksandra Pečiūrienė (a.peciuriene@vvf.viko.lt). Katedros vedėja - Greta Sičiūnaitė. 

Veiklos tikslas: vykdyti su verslu susijusius tyrimus, plėtojant vadybos ir ekonomikos mokslo krypčių tyrimų tematiką. 

Veiklos uždaviniai: 

1. Išnagrinėti regioninės sanglaudos vertinimo teorinius principus.  

2. Atlikti Baltijos šalių regionų ekonominės sanglaudos vertinimą.  

3. Ištirti darbingo amžiaus Lietuvos jaunimo grupės ekologiškų inovatyvių produktų vartojimo Lietuvos rinkoje patirtį bei pateikti rekomendacijas inovatyvių produktų paklausai 

didinti. 

4. Apibendrinti respondentų su inovatyvių produktų susietų teiginių vertinimą bei pateikti rekomendacijas inovatyvių produktų paklausai didinti. 

5. Sukurti taikomojo kūrybiškumo laboratoriją, kuri leistų efektyviai atlikti taikomojo kūrybiškumo tyrimus (kaip pavyzdys, chromo-simuliacinius, audio-simuliacinius, multi-

simuliacinius tyrimus ir kt.), vykdant eksperimentus, pritaikant naujus taikomojo kūrybiškumo instrumentus, ir plėtojant  naujas taikomojo kūrybiškumo tobulinimo galimybes; 

6. Plėtoti VK taikomojo kūrybiškumo mokslinę platformą, atliekant naujus taikomojo kūrybiškumo tyrimus, pritaikant naują taikomojo kūrybiškumo mokslo infrastruktūrą. 

7. Sukurti efektyvią informacinės mokslo sklaidos infrastruktūrą, kuri leistų efektyviai skleisti šios tematikos mokslo rezultatus. 

8. Įvertinti įvairių idėjų generavimo metodų taikomąją vertę, dirbant kūrybiškumo laboratorijoje kartu su studentais ir kitais dalyviais, nustatyti jų efektyvaus pritaikomumo 

specifiką ir tobulinimo gaires. 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas 

Užsakovas 

(-ai) 

Atsaking

as tyrėjas 

Dalyvaujantys 

tyrėjai 

Įtraukti 

studentai 

Veiklos 

vykdymo 

pradžia 

Veiklos 

vykdymo 

pabaiga 

Reikalinga 

įranga ir kt. 

materialieji 

ištekliai 

Uždirbtos lėšos 

ir/arba poveikis 

visuomenei 

Rezultatų 

sklaida 

1. 

Baltijos šalių regionų 

ekonominės sanglaudos 

vertinimas  

-  

Dr. 

Viktor 

Kozlovski

j 

 - 2019-10 2020-12 

        - Ištirta ekonominė 

Baltijos šalių 

regionų 

sanglaudos 

situacija ir 

pateiktas 

alternatyvus 

požiūris  

Pranešimas ir 

straipsnis 

tarptautinėje 

konferencijoje 
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2. 

Ekologiškų, inovatyvių 

produktų paklausa Lietuvos 

rinkoje 

Potencialiai 

„Auga 

group“ 

Dr. 

Aleksandr

a 

Pečiūrien

ė 

Gintarė 

Gulevičiūtė, 

Greta 

Sičiūnaitė 

pagal 

susitarimą 

neformaliai 

partnerių 

institucijų 

dėstytojai 

Responde

ntai VK 

VVF 

studijų 

grupių, 

partnerių 

institucijų 

studentai 

2019-11 2020-12 

PC (su didele 

RAM 

atmintimi) su 

SPSS 

programa, 

apklausos 

medžiaga 

Ištirta darbingo 

amžiaus Lietuvos 

jaunimo grupės 

ekologiškų, 

inovatyvių 

produktų paklausa 

Pranešimas 

tarptautinėje 

mokslo 

konferencijoje, 

straipsnis mokslo 

leidinyje 

3. 

Vilniaus kolegijos taikomojo 

kūrybiškumo mokslinės 

platformos plėtra. Kūrybinio 

mąstymo (angl. ideation 

management) tyrimai 

- 

Dr. 

Giedrė 

Brazdaus

kaitė 

dr. G. 

Brazdauskaitė 

N. 

Mačerauskienė 

A. 

Turčinskaitė-

Balčiūnienė 

G. Sičiūnaitė 

dr. K. 

Samašonok 

VK VVF 

studijų 

grupių, 

partnerių 

institucijų 

studentai,  

įmonių ir 

organizaci

jų atstovai 

2019-10 2020-12 

Kūrybiškumo 

laboratorija 

(kūrybinio 

mąstymo 

komandinė 

erdvė, 

chromo-

simuliacinė, 

audio-

simuliacinė ir 

ir kita multi-

simuliacinė 

aplinka) 

Didinamas naujo 

požiūrio į 

taikomajį 

kūrybiškumą 

žinomumas 

Mokslinių 

straipsnių 

spausdinimas 

moksliniame 

leidinyje. 

Leidinys 

„Creativity and 

New Concept 

Development“ 

SOCIALINIAI MOKSLAI S 000 

9) Mokslo kryptis - VADYBA S 003 

(Studijų kryptis - Komunikacijos studijų (J10) kryptis) 

I Tyrėjų grupės koordinatorė - dr. Margarita Išoraitė (m.isoraite@vvf.viko.lt). Katedros vedėja - Daiva Aktas 

Veiklos tikslas: vykdyti su komunikacija susijusius tyrimus, plėtojant vadybos mokslo krypties tyrimų tematiką. 

Veiklos uždaviniai: 

1. Ištirti reklamos ir ryšių su visuomene agentūrų specialistų, kurie išmano inovatyvių technologinių sprendimų pritaikymą, poreikį. 

2. Ištirti reklamos vadybos, ryšių su visuomene studijų programų studentų nuomonę apie inovatyvias reklamos gamybos technologijas. 

3. Įsigyti Reklamos ir komunikacijos dirbtuvėms/laboratorijai reikalingų materialinių priemonių. 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas 

Užsakovas 

(-ai) 

Atsaking

as tyrėjas 

Dalyvaujantys 

tyrėjai 

Įtraukti 

studentai 

Veiklos 

vykdymo 

pradžia 

Veiklos 

vykdymo 

pabaiga 

Reikalinga 

įranga ir kt. 

materialieji 

ištekliai 

Uždirbtos lėšos 

ir/arba poveikis 

visuomenei 

Rezultatų 

sklaida 
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1 

Inovatyvių technologinių 

sprendimų reklamos 

gamybos procesuose įtaka 

reklamos ir komunikacijos 

specialistų parengimo 

procese – tyrimas 

Vilniaus 

kolegija 

Margarita 

Išoraitė 

Daiva Aktas, 

Birutė 

Vaitienienė, 

Laimutė 

Fedosejeva, 

Edita Masiulė, 

Egidijus 

Grigūnas 

Reklamos 

vadybos, 

ryšių su 

visuomen

e 

programų 

studentai 

2019 09 

01 

2020 09 

01 

30 eurų 

konferencijos 

mokestis , 6 

žmonės x30 – 

180 eurų 

 

Pranešimo 

pristatymas 

Tarptautinėje 

praktinėje 

mokslinėje 

konferencijoje 

Inovacijos 

leidybos, 

poligrafijos ir 

multimedijos 

2020, kuri vyks 

Kauno kolegijoje 

Technologijų 

fakultete  

balandžio 21 d.  

Bus pateiktas 

straipsnis 

konferencijos 

leidinyje 

2 

Reklamos ir komunikacijos 

dirbtuvės/laboratorijos 

materialinės priemonės 

Vilniaus 

kolegija 

Laimutė 

Fedosejev

a, Daiva 

Aktas 

Daiva Aktas, 

Birutė 

Vaitienienė, 

Laimutė 

Fedosejeva, 

Edita Masiulė, 

Egidijus 

Grigūnas 

 
2019 09 

01 

2020090

1 

Reikalingą 

įranga: 

Popieriaus ir 

plėvelių,  

Oracal 

plėvelių 

paletės,  

Spalvų paletė 

PANTONE 

CMYK 

COLOR 

GUIDE SET 

(Coated&Unc

oated),  

Poligrafiniai 

didinimo 

stiklai ,  

Medžiagų 

pavyzdžiai  

4840 eurų 

 

 

Priemonių 

naudojimas 

studentų mokymo 

procese. 
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SOCIALINIAI MOKSLAI S 000 

Mokslo kryptis - VADYBA S 003 

(Studijų kryptis - Vadybos studijų (L02) kryptis) 

II Tyrėjų grupės koordinatorė - dr. Kristina Samašonok (k.samasonok@vvf.viko.lt). Katedros vedėjas Lina Žirnelė. 

Veiklos tikslas: vykdyti su verslumu susijusius tyrimus, plėtojant vadybos mokslo krypties tyrimų tematiką. 

Veiklos uždaviniai: 

1. Nustatyti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų verslumo savybių ir gebėjimų raišką dalyvaujant imitacinės verslo įmonės veikloje. 

2. Nustatyti verslumo ugdymo(si) dalyvaujant Imitacinės verslo įmonės veikloje veiksmingumo sąlygas ir galimybes. 

3. Numatyti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų verslumo ugdymo(si) dalyvaujant Imitacinės verslo įmonės veikloje tobulinimo galimybes. 

4. Atlikus mokslinės literatūros ir tyrimų, susijusių su nagrinėjama tema, analizę, išsiaiškinti nūdienos tyrėjų tiriamas aktualias kūrybiškumo ugdymo(si) prielaidas organizuojant 

studijų procesą. 

5. Remiantis studentų vertinimu, nustatyti kūrybiškumo raiškos veiksmingumą studijų procese. 

6. Ištirti ir įvertinti studentų suvokiamo kūrybiškumo komponentų raiškos skirtumus kontrolinėje (kur nėra mokomųjų dalykų, skatinančių kūrybiškumo raišką) ir eksperimentinėje (kur 

į studijų programą įtraukti kūrybiškumo raišką skatinantys mokomieji dalykai) tiriamųjų grupėse. 

7. Remiantis tyrimo rezultatais, numatyti studentų kūrybiškumo ugdymo(si) galimybes aukštojo mokslo studijose. 

8. Atlikti VK VVF Imitacinių bendrovių veiklų, skirtų studentų verslumo ugdymui(si), veiksmingumo tyrimą. 

9. Taikant pradinį (prieš mokymus) ir baigiamąjį (po mokymų) matavimus, įvertinti studentų, dalyvaujančių Imitacinių bendrovių veikloje, verslumo ugdymo(si) prielaidas. 

10. Numatyti studentų verslumo ugdymo(si) VK VVF Imitacinėse bendrovėse  perspektyvines kryptis. 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas 

Užsakovas 

(-ai) 

Atsaking

as tyrėjas 

Dalyvaujantys 

tyrėjai 

Įtraukti 

studentai 

Veiklos 

vykdymo 

pradžia 

Veiklos 

vykdymo 

pabaiga 

Reikalinga 

įranga ir kt. 

materialieji 

ištekliai 

Uždirbtos lėšos 

ir/arba poveikis 

visuomenei 

Rezultatų 

sklaida 

1. 

Tyrimas: 

Education of 

Entrepreneurship by 

Participation in a Business 

Simulation Enterprise 

Activities: Conditions of 

Effectiveness and 

Opportunities for 

Improvement. 

 

Dr. 

Kristina 

Samašono

k 

Lina Žirnelė 

Margarita 

Išoraitė 

 

2019 m. 

kovo 01 

d 

2020 m. 

liepos 01 

d. 

1. Anketų 

spausdinimas 

–50 Eur (iki 

2019 m. 

rugsėjo 30 d.)  

2. Straipsnio 

spausdinimas 

moksliniame 

ledinyje – 900 

Eur 

 

Studijų proceso 

Imitacinėje verslo 

įmonėje 

organizavimo 

kokybės 

tobulinimas 

ugdant 

studijuojančiųjų 

verslumo įgūdžius. 

 

Straipsnis 

moksliniame 

leidinyje, 

įtrauktame į 

duomenų bazes. 

2 

Tyrimas: Studentų 

kūrybiškumo ugdymo plėtra 

aukštojo mokslo studijose  

 

 

Kristina 

Samašono

k 

Lina Žirnelė 

Vilma 

Gegužienė 

Eimantas 

Kamienas 

 

2019 m. 

rugsėjo  

02 d 

1.Straips

nis  (iki 

2020 m. 

rugpjūčio  

31 d.). 

1. Anketų 

spausdinimas 

–200 Eur (iki 

2020 m. 

sausio 31 d.)  

Atliktas tyrimas 

padės  geriau 

suprasti 

kūrybiškumo 

vientisumo ar 

specifiškumo 

1.Straipsnis 

moksliniame 

leidinyje, 

įtrauktame į 

duomenų bazes. 
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2.Kolekt

yvinė 

monograf

ija (iki 

2022 m. 

rugpjūčio 

30 d.). 

2. Smulkus 

ūkinis 

inventorius ir 

kanceliarinės 

išlaidos 

eksperimentin

ei veiklai 

atlikti – 50 

Eur (iki 2020 

m. vasario 

mėn. 

pabaigos). 

3. Straipsnio 

spausdinimas 

moksliniame 

ledinyje – 300 

Eur (iki 2020 

m. rugpjūčio 

31 d.). 

4. 

Kolektyvinė 

monografija 

(20 spaudos 

lankų; 280 

psl.) – 1900 

Eur (iki 2022 

m. rugpjūčio 

30 d.).  

problemą  bei turės 

praktinę reikšmę 

numatant studijų 

kokybės aukštojoje 

mokykloje gerinimo 

galimybes ugdant 

studentų 

kūrybiškumą. 

 

 

 

 

2.Kolektyvinė 

monografija 

3 

Tyrimas: 

Studentų verslumo ugdymas 

VK VVF Imitacinėse 

bendrovėse: geroji praktika 

ir veiklos veiksmingumo 

tobulinimo galimybės 

 

Kristina 

Samašono

k 

Lina Žirnelė, 

Vilma 

Gegužienė, 

Eimantas 

Kamienas 

Vaida 

Urbaitė 

(VA17 

studentė) 

2019 m. 

rugsėjo  

02 d. 

2020 m. 

rugpjūčio 

31 d. 

1. Anketų 

spausdinimas 

–200 Eur (iki 

2020 m. 

sausio 31 d.). 

2. Smulkus 

ūkinis 

inventorius ir 

kanceliarinės 

išlaidos 

eksperimentin

ei veiklai 

Tyrimo rezultatai 

prisidės prie studijų 

kokybės VK VVF 

Imitacinėse 

bendrovėse   

gerinimo ugdant 

studentų verslumą. 

Straipsnis 

moksliniame 

leidinyje, 

įtrauktame į 

duomenų bazes. 
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atlikti – 50 

Eur (iki 2020 

m. kovo 

pabaigos).  

3. Straipsnio 

spausdinimas 

moksliniame 

ledinyje – 300 

Eur (iki 2020 

m. rugpjūčio  

31 d.). 

 

SOCIALINIAI MOKSLAI S 000 

Mokslo kryptis - VADYBA S 003 

(Studijų kryptis - Verslo studijų (L01) kryptis) 

III Tyrėjų grupės koordinatorė - dr. Danguolė Oželienė (d.ozeliene@vvf.viko.lt). Katedros vedėja - Alina Katunian. 

Veiklos tikslas: vykdyti su verslo etika susijusius tyrimus, plėtojant vadybos mokslo krypties tyrimų tematiką. 

Veiklos uždaviniai: 

1. Atlikti verslo etikos tyrimą darbo jėgos pasiskirstymo kontekste. 

2. Publikuoti tyrimo rezultatus. 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas 

Užsakovas 

(-ai) 

Atsaking

as tyrėjas 

Dalyvaujantys 

tyrėjai 

Įtraukti 

studentai 

Veiklos 

vykdymo 

pradžia 

Veiklos 

vykdymo 

pabaiga 

Reikalinga 

įranga ir kt. 

materialieji 

ištekliai 

Uždirbtos lėšos 

ir/arba poveikis 

visuomenei 

Rezultatų 

sklaida 

1 

Mokslinių tyrimų 

vykdymas. preliminarus 

straipsnio  pavadinimas 

"The importance of CSR 

and business ethics: 

do  pregnant and having 

children women are equal 

with other workforce?" 

publikuoti 

Vykdoma 

rengiamos 

disertacijos 

ir 

mokslinių 

interesų 

pagrindu. 

Dalia 

Karlaitė 
- - 

2020 m. 

sausis 

2020 m. 

birželis 
Nenumatyta 

Lešos 

nenumatytos - 

poveikis 

suinteresuotiems 

mokslininkams 

reikšmingas dėl 

informacijos 

sklaidos 

Pranešimas 

Social 

Transformation

s in 

Contemporary 

Society (Stics) 

konferencijoje 

ir  straipsnis 

publikuotas 

straipsnių ” 

Social 

Transformation

s in 

Contemporary 
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Society“ ISSN 

2345-0126 

(online) 

leidinyje http://s

tics.mruni.eu/an

nual-journal/ 
SOCIALINIAI MOKSLAI S 000 

Mokslo kryptis - VADYBA S 003 

(Studijų kryptis - Vadybos studijų (L02) kryptis) 

IV Tyrėjų grupės koordinatoriai: dr. Birutė Žygaitienė (b.zygaitiene@mtf.viko.lt), dr. Andrius Juškys (a.juskys@mtf.viko.lt). 

Veiklos tikslas: vykdyti Lietuvos kultūros ir kūrybinėms industrijoms aktualią mokslo ir meno taikomąją veiklą, plėtojant vadybos mokslo krypties tyrimų tematiką. 

Veiklos uždaviniai: 

1. Vykdyti aktualius kultūros vadybos tyrimus ir mokslo taikomosios veiklos projektus. 

2. Ugdyti Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto studentų ir dėstytojų kritinį mąstymą ir praktinius mokslo ir meno taikomosios veiklos įgyvendinimo įgūdžius. 

3. Vykdyti mokslo ir meno taikomosios veiklos rezultatų sklaidą. 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas 

Užsakovas 

(-ai) 

Atsaking

as tyrėjas 

Dalyvaujantys 

tyrėjai 

Įtraukti 

studentai 

Veiklos 

vykdymo 

pradžia 

Veiklos 

vykdymo 

pabaiga 

Reikalinga 

įranga ir kt. 

materialieji 

ištekliai 

Uždirbtos lėšos 

ir/arba poveikis 

visuomenei 

Rezultatų 

sklaida 

1 

Tyrimas: Socialinės 

įtraukties per menines 

veiklas plėtros galimybių 

studija 

Kultūros 

įstaigos 

(derinama) 

A. 

Juškys/ B. 

Žygaitien

ė 

Kultūros 

vadybos ir 

šokio 

pedagogikos 

katedros 

dėstytojai 

Studentai 

bus 

įtraukti į 

tyrimo 

veiklas 

2020-03-

30 

2020-12-

31 
- 

Tikslinama 

Pristatymas 

suinteresuotoms 

šalims Vilniaus 

kolegijoje, 

pranešimas 

spaudai 

2 
Socialiai įtraukaus teatro 

festivalio organizavimas 

Kultūros 

įstaigos 

(derinama) 

A. 

Juškys/ B. 

Žygaitien

ė 

Kultūros 

vadybos ir 

šokio 

pedagogikos 

katedros 

dėstytojai 

Studentai 

bus 

įtraukti į 

projekto 

veiklas 

2020-05-

18 

2020-05-

22 

(tikslina

ma) 

Dekoracijos 
Tikslinama 

Pristatymas 

suinteresuotoms 

šalims Vilniaus 

kolegijoje, 

pranešimas 

spaudai 

3 
Seminaras: teatro vadybos 

ypatumai 

Vilniaus 

miesto 

mokyklos 

A. 

Juškys/ B. 

Žygaitien

ė 

Kultūros 

vadybos ir 

šokio 

pedagogikos 

katedros 

dėstytojai 

Studentai 

bus 

įtraukti į 

projekto 

veiklas 

2020-09-

01 

2020-11-

30 

(tikslina

ma) 

- 
Tikslinama 

Sklaida 

socialiniuose 

tinkluose, 

Vilniaus 

kolegijos ir 

dalyvaujančių 

mokymo įstaigų 

http://stics.mruni.eu/annual-journal/
http://stics.mruni.eu/annual-journal/
http://stics.mruni.eu/annual-journal/
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interneto 

tinklalapiuose 

4 

Seminaras – kūrybinės 

dirbtuvės: Socialiai 

atsakinga kultūros renginių 

vadyba 

Trakų 

neįgaliųjų 

užimtumo 

centras 

A. 

Juškys/ B. 

Žygaitien

ė 

Kultūros 

vadybos ir 

šokio 

pedagogikos 

katedros 

dėstytojai 

Studentai 

bus 

įtraukti į 

projekto 

veiklas 

2020-10-

01 

2020-10-

31 
Transportas 

Tikslinama 

Sklaida 

socialiniuose 

tinkluose, 

Vilniaus 

kolegijos ir 

dalyvaujančių 

mokymo įstaigų 

interneto 

tinklalapiuose 

5 
Kūrybos akademija: 

kūrybinių dirbtuvių ciklas 

Vilniaus 

miesto 

mokyklos 

(derinama) 

A. 

Juškys/ B. 

Žygaitien

ė 

Kultūros 

vadybos ir 

šokio 

pedagogikos 

katedros 

dėstytojai 

Studentai 

bus 

įtraukti į 

projekto 

veiklas 

2020-03-

30 

2020-12-

31 
Tikslinama 

Tikslinama 

Sklaida 

socialiniuose 

tinkluose, 

Vilniaus 

kolegijos ir 

dalyvaujančių 

mokymo įstaigų 

interneto 

tinklalapiuose 

6 
Tyrimas: Studijų ir darbo 

derinimo analizė 
ŠMSM 

A. 

Juškys/ B. 

Žygaitien

ė 

Kultūros 

vadybos ir 

šokio 

pedagogikos 

katedros 

dėstytojai 

Studentai 

bus 

įtraukti į 

tyrimo 

veiklas 

2020-04-

01 

2020-12-

31 
Tikslinama 

Tikslinama 

Pristatymas 

suinteresuotoms 

šalims Vilniaus 

kolegijoje, 

pranešimas 

spaudai 

SOCIALINIAI MOKSLAI S 000 

10) Mokslo kryptis - EKONOMIKA S 004 

(Studijų kryptis - Finansų studijų (L03) kryptis, Apskaitos studijų (L04) kryptis) 

I Tyrėjų grupės koordinatorė - dr. Neringa Slavinskaitė (n.slavinskaite@ekf.viko.lt). Katedros vedėja - dr. Neringa Slavinskaitė. 

Veiklos tikslas: išanalizuoti apskaitos procesų automatizavimą Vilniaus apskrities įmonėse, plėtojant ekonomikos mokslo krypties tyrimų tematiką. 

Veiklos uždaviniai: 

1. Išanalizavus mokslinę literatūrą ir atsižvelgus į praktikų rekomendacijas parengti apklausos anketą tyrimo ekspertams; 

2.  Atlikti ekspertinę apklausą Vilniaus apskrities įmonėse; 

3. Atlikus ekspertinę apklausą pateikti bendras įžvalgas nustatant buhalterinės apskaitų specialistų poreikį Vilniaus apskrityje. 
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Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas 

Užsakovas 

(-ai) 

Atsaking

as tyrėjas 

Dalyvaujantys 

tyrėjai 

Įtraukti 

studentai 

Veiklos 

vykdymo 

pradžia 

Veiklos 

vykdymo 

pabaiga 

Reikalinga 

įranga ir kt. 

materialieji 

ištekliai 

Uždirbtos lėšos 

ir/arba poveikis 

visuomenei 

Rezultatų 

sklaida 

1. 

Mokslinės literatūros 

analizė, diskusijos su 

praktikais ir anketos 

parengimas 

UAB 

„Asistentė“ 

N. 

Slavinska

itė 

B. Jukonienė 

G. Achranovič 

D. 

Lokutijevskis 

D. Gedvilaitė 

 

3 kurso 

studentai 

2020.01.

01 

2020.06.

01 

 

  

Pranešimo 

pristatymas; 

 

2. Ekspertų apklausa  
UAB 

„Asistentė“ 

N. 

Slavinska

itė 

B. Jukonienė 

G. Achranovič 

D. 

Lokutijevskis 

D. Gedvilaitė 

 

3 kurso 

studentai 

2020.01.

01 

2020.09.

01 

 

  

Pranešimo 

pristatymas; 

 

3. 
Tyrimo apklausos analizė ir 

rekomendacijos 

UAB 

„Asistentė“ 

N. 

Slavinska

itė 

B. Jukonienė 

G. Achranovič 

D. 

Lokutijevskis 

D. Gedvilaitė 

 

3 kurso 

studentai 

2020.01.

01 

2020.12.

31 

 

  

Pranešimo 

pristatymas; 

Straipsnis 

SOCIALINIAI MOKSLAI S 000 

Mokslo kryptis - EKONOMIKA S 004 

(Studijų kryptis - Ekonomikos studijų (J01) kryptis) 

II Tyrėjų grupės koordinatorius - dr. Artūras Vitas (a.vitas@ekf.viko.lt). Katedros vedėjas - dr. Artūras Vitas. 

Veiklos tikslas: įvertinti vykstančių ekonominių procesų poveikį Lietuvos verslo aplinkai ir pasirinkto regiono plėtros ekonomikai, plėtojant ekonomikos mokslo krypties tyrimų 

tematiką. 

Veiklos uždaviniai: 

1. Vykdyti tyrimus ekonomikos srityje, atsižvelgiant į mokslo krypties aktualijas.    

2. Skelbti atliktų tyrimų ir analizių rezultatus mokslinėse konferencijose.  

3. Diskusijos su socialiniais partneriais ir jų poreikių identifikavimas mokslinių tyrimų srityje. 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas 

Užsakovas 

(-ai) 

Atsaking

as tyrėjas 

Dalyvaujantys 

tyrėjai 

Įtraukti 

studentai 

Veiklos 

vykdymo 

pradžia 

Veiklos 

vykdymo 

pabaiga 

Reikalinga 

įranga ir kt. 

materialieji 

ištekliai 

Uždirbtos lėšos 

ir/arba poveikis 

visuomenei 

Rezultatų 

sklaida 
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1. 

Tyrimas „Tiesioginių 

užsienio investicijų poveikis 

Lietuvos regionų plėtrai“.   

 

dr. Agnė 

Šimelytė,  

dr. 

Artūras 

Vitas 

dr. Aušra 

Liučvaitienė, 

Rita 

Martišienė, 

Dalia 

Prūsaitienė,  

Danguolė 

Ignatavičiūtė. 

3 kurso 

studentai 

per 

baigiamųj

ų darbų 

temas, 

SMD 

nariai.  

2019-06-

20 

2020-12-

31 

Su tyrimu 

susijusi 

mokama 

informacija 

(straipsniai, 

publikacijos, 

duomenų 

bazės).  

- 

Tyrimo rezultatų 

publikavimas 

mokslo 

žurnaluose bei 

rezultatų 

pristatymas 

mokslinėse 

konferencijose 

užsienyje.  

2. 

Tyrimas „Smulkus ir 

vidutinis verslas Lietuvoje: 

verslo aplinkos analizė“.  

Lietuvos 

darbdavių 

konfederacij

a 

dr. 

Erstida 

Ulvidienė  

Tyrėjų grupės 

nariai iš 

kiekvienos 

katedros.   

3 kurso 

studentai, 

SMD 

nariai.   

2019-10-

14 

2020-12-

31 

Mokama 

informacija 

(duomenų 

bazės, 

straipsniai). 

- 

Publikavimas 

mokslo 

žurnaluose bei 

rezultatų 

pristatymas 

konferencijose 

užsienyje. 

SOCIALINIAI MOKSLAI S 000 

11) Mokslo kryptis - SOCIOLOGIJA S 005  

(Studijų kryptis - Socialinio darbo studijų (J04) kryptis) 

Tyrėjų grupės koordinatorė - dr. Rita Ilgūnė-Martinėlienė (r.ilgune-martineliene@pdf.viko.lt).  Katedros vedėja - doc. dr. Dalia Kačinaitė – Vrubliauskienė 

Veiklos tikslas: vykdyti su socialiniu darbu susijusius tyrimus, plėtojant sociologijos mokslo krypties tyrimų tematiką. 

Veiklos uždaviniai: 

1. Išanalizuoti kompleksinės pagalbos teikimą šeimai: atvejo vadybos praktiką. 

2. Tyrimo pagrindu parengti mokslinę publikaciją. 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas 

Užsakovas 

(-ai) 

Atsaking

as tyrėjas 

Dalyvaujantys 

tyrėjai 

Įtraukti 

studentai 

Veiklos 

vykdymo 

pradžia 

Veiklos 

vykdymo 

pabaiga 

Reikalinga 

įranga ir kt. 

materialieji 

ištekliai 

Uždirbtos lėšos 

ir/arba poveikis 

visuomenei 

Rezultatų 

sklaida 

1. 

Taikomasis mokslinis 

tyrimas ,,Kompleksinės 

pagalbos teikimas šeimai: 

atvejo vadybos praktika“ 

Potemės: 

1. Atvejo vadybos 

funkcijos ir jų raiška; 

2. Tarpinstitucinis 

(Atvejo vadybininko ir 

socialinio darbuotojo ) 

bendradarbiavimas, teikiant 

Įvairios 

miesto ir 

rajonų 

socialines 

paslaugas 

teikiančios 

įstaigos, 

kuriose 

dirba 

socialiniai 

darbuotojai, 

teikiantys 

Dr. Rita 

Ilgūnė 

Martinėli

enė 

Dr. Rita Ilgūnė 

Martinėlienė; 

dokt. Rita 

Virbalienė 

(R.V.); dokt. 

Asta 

Januškevičiūtė 

(A.J.); lekt. 

Diana 

Mačiuikienė 

(D.M). 

 

Monika 

Gedvilaitė 

– 

Remezien

ė, SOI16 

Evelina 

Griciūtė, 

SO17; 

Laura 

Kasovskyt

ė, SO17. 

2020 m. 

sausio 

mėn. 

2020 m. 

birželio  

mėn. 

Spausdinimo 

ir kopijavimo 

paslaugos. 

Straipsnio 

publikacijos 

mokslinio 

leidinio 

įkainiui 

padengti. 

Tyrimo atlikimas 

nemokamas 

organizacijoms.  

Nuo 2018-07-01 

įsigaliojo nauja 

darbos su 

šeimomis, 

patiriančiomis 

socialinę riziką, 

tvarka. Praėjus 

vieneriems darbo 

metams, siekiant 

Moksliniai 

straipsniai 

mokslo 

leidiniuose. 

Pranešimai 

konferencijose. 



35 
 

socialinės prežiūros 

paslagas – D.M.); 

3. Socialinės pagalbos 

teikimas įvairioms paslaugų 

gavėjų grupėms  (Šeimų, 

turinčių socialinių 

problemų, psichosocialinės 

pagalbos gavimo patirtis – 

J.M.); 

4. Socialinių darbuotojų 

požiūris į teikiamų paslaugų 

įgyvendinimą pertvarkos 

laikotarpiu (Socialinio 

darbuotojo pagalbašeimai, 

namuose auginančiai vaikus 

su protine negalia – R.V.). 

P.s. Skliaustuose nurodytos 

studentų baigiamojo darbo 

temos. 

pagalbą su 

riziką 

patiriančiom

is šeimomis 

ir atvejo 

vadybininka

i: 

savivaldybės

, socialinių 

paslaugų 

centrai, 

socialinės 

paramos 

centrai. 

 sužinoti, kaip 

organizuojamas 

socialinis darbas 

su socialinę riziką 

patiriančiomis 

šeimomis, kurioms 

taikoma atvejo 

vadyba, darbas, 

buvo pradėtas 

tyrimas. 

SOCIALINIAI MOKSLAI S 000 

12) Mokslo kryptis - EDUKOLOGIJA S 007 

(Studijų kryptis - Edukologijos studijų (M02) kryptis 

I Tyrėjų grupės koordinatorė - dr. Vitalija Gražienė (v.graziene@pdf.viko.lt). Katedros vedėja: Lina Pečiulienė. 

Veiklos tikslas: vykdyti kompetencijų tyrimus, plėtojant edukologijos mokslo krypties tyrimų tematiką.  

1. Tirti inovatyvaus „Vaikystės pedagogikos“ programos studentų profesinių kompetencijų ugdymo (-si) modelio, taikant projektinį mokymą (-si) pedagoginių studijų baigiamuosiuose 

darbuose, veiksmingumą. 

2. Pradėti tęstinį kolegijų sektoriaus dėstytojų – tyrėjų kompetencijų tyrimą. 

Veiklos uždaviniai: 

1. analizuoti esmines PRJM teorines prieigas ir projektinio mokymo(si) sampratų įvairovę  

2. naudojant šaltinių analizės, ekspertinio vertinimo ir anketavimo metodus, analizuoti PRJM taikymo pedagoginių studijų baigiamuosiuose projektuose ypatumus  

3. analizuoti inovatyvaus PSBP modelio atitiktį norminiams studijų dokumentams  

4. tirti ir atskleisti studentų požiūrį į novatorišką PSBP modelį ir profesinių kompetencijų įgijimą šios išskirtinės strategijos būdu 

5. atrinkti ir pateikti empirinę medžiagą - PSBP tekstus publikavimui  

6. apibendrinti dešimtmečio patirtį fakultete, taikant PRJM 

7. Parengti tyrimo instrumentarijų. 

8. Atlikti Lietuvos kolegijos dėstytojų-tyrėjų, darbuotojų, atsakingų už TNTEP ir kolegijų vadovų apklausą ir apibendrinti rezultatus. 

9. Tyrimo rezultatus ir rekomendacijas pristatyti Lietuvos kolegijų direktorių konferencijoje ir tarptautinio projekto RECAPHE (Enhancing Staff Research and Innovation Capacity in 

Professional Higher Education) partneriams. 
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Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas 

Užsakovas 

(-ai) 

Atsaking

as tyrėjas 

Dalyvaujantys 

tyrėjai 

Įtraukti 

studentai 

Veiklos 

vykdymo 

pradžia 

Veiklos 

vykdymo 

pabaiga 

Reikalinga 

įranga ir kt. 

materialieji 

ištekliai 

Uždirbtos lėšos 

ir/arba poveikis 

visuomenei 

Rezultatų 

sklaida 

1. 

Projektinio mokymo (-si) 

taikymas pedagoginių 

studijų baigiamuosiuose 

darbuose 

Vilniaus 

kolegija 

Vitalija 

Gražienė 

Lina 

Pečiulienė, 

Ingrida 

Stankevičienė 

 

36 VPI16 

studentai 

2020.01.

02 

2020.12.

30 

Lėšos 

leidybai. 

Leidinio 

pavadinimas: 

Inovatyvus 

„Vaikystės 

pedagogikos“ 

programos  

studentų 

profesinių 

kompetencijų 

ugdymo (-si) 

modelis. 

Numatoma 

apimtis – 

maždaug 4 

autoriniai 

lankai 

Poveikis 

visuomenei 

reikšmingas – VP 

programos 

absolventai turės 

inovatyvių 

kompetencijų, 

reikalingų vaikų 

ugdymui   

Leidinys skirtas 

studentams, 

norintiems 

susipažinti su 

Projektų metodu 

–jie patys kuria 

projektus, o 

vėliau naudoja šį 

metodą, 

ugdydami vaikus. 

Leidinys turėtų 

būti naudingas ir 

PSBP bei 

Baigiamųjų darbų 

vadovams, 

kitiems 

dėstytojams.  

2 

Tyrimas labai reikalingas 

koleginiame sektoriuje, nes 

nei teorinės, nei praktinės 

kolegijų tyrėjų kompetencijų 

analizės neturime 

Nėra.  

N. 

Zinkeviči

enė 

 -   -  

2020 m. 

balandžio 

mėn. 

2020 m. 

lapkričio 

mėn. 

Nereikalinga 

Lėšos nebus 

uždirbtos, bet 

užpildyta spraga 

kolegijų tyrėjų 

kompetencijų 

analizės srityje.  

Pasitarnaus kaip 

reikšmingas 

indėlis į 

tarptautinio 

projekto 

RECAPHE 

(Enhancing Staff 

Research and 

Innovation 

Capacity in 

LKDK posėdyje,  

RECAPHE 

projekto 

partneriams, 

parengta 

publikacija 
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Professional 

Higher 

Education), 

kuriame VIKO 

dalyvauja 

partnerio teisėmis.  

 

SOCIALINIAI MOKSLAI S 000 

Mokslo kryptis - EDUKOLOGIJA S 007 

(Studijų kryptis - Edukologijos studijų (M02) kryptis 

II Tyrėjų grupės koordinatorė - dr. Rita Ilgūnė-Martinėlienė (r.ilgune-martineliene@pdf.viko.lt) 

Veiklos tikslas: vykdyti motyvacijos tyrimus, plėtojant edukologijos mokslo krypties tyrimų tematiką. 

Veiklos uždaviniai: 

1. Išsiaiškinti Pedagogikos fakulteto dėstytojų motyvaciją skatinančius veiksnius. 

2. Tyrimo pagrindu parengti mokslinę publikaciją. 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas 

Užsakovas 

(-ai) 

Atsaking

as tyrėjas 

Dalyvaujantys 

tyrėjai 

Įtraukti 

studentai 

Veiklos 

vykdymo 

pradžia 

Veiklos 

vykdymo 

pabaiga 

Reikalinga 

įranga ir kt. 

materialieji 

ištekliai 

Uždirbtos lėšos 

ir/arba poveikis 

visuomenei 

Rezultatų 

sklaida 

1.  
Tyrimo duomenų rinkimas: 

anketinė apklausa. 

Pedagogikos 

fakulteto 

administraci

ja 

Dr. Rita 

Ilgūnė-

Martinėli

enė 

Renata 

Kondratavičien

ė 

Inga 

Bertašienė 

Lina 

Pečiulienė 

 
2020-04-

01 

2020-06-

01 

   

2. 

Tyrimo duomenų analizė, 

naudojant SPSS 19.0 

(Statistical Package for the 

Social Sciences) 

 

Dr. Rita 

Ilgūnė-

Martinėli

enė 

Renata 

Kondratavičien

ė 

Inga 

Bertašienė 

Lina 

Pečiulienė 

 
2020-06-

02 

2020-10-

01 

   

3. Straipsnio parengimas  

Dr. Rita 

Ilgūnė-

Martinėli

enė 

Renata 

Kondratavičien

ė 

Inga 

Bertašienė 

 
2020-10-

01 

2020-12-

14 

  
Tyrimo rezultatų 

pagrindu 

parengtas 

straipsnis 
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Lina 

Pečiulienė 

SOCIALINIAI MOKSLAI S 000 

Mokslo kryptis - EDUKOLOGIJA S 007 

(Studijų kryptis - Edukologijos studijų (M02) kryptis 

III Tyrėjų grupės koordinatorė - Aušra Simoniukštytė (a.simoniukstyte@pdf.viko.lt). Katedros vedėja - Lina Pečiulienė 

Veiklos tikslas: vykdyti su socialine atskirtimi susijusius tyrimus, plėtojant edukologijos mokslo krypties tyrimų tematiką. 

Veiklos uždaviniai: 

1. Ištirti, kokios kompetencijos būtinos pedagogams, dirbantiems su pabėgėlių ir migrantų vaikais. 

2. Tyrimo pagrindu parengti mokslinę publikaciją. 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas 

Užsakovas 

(-ai) 

Atsaking

as tyrėjas 

Dalyvaujantys 

tyrėjai 

Įtraukti 

studentai 

Veiklos 

vykdymo 

pradžia 

Veiklos 

vykdymo 

pabaiga 

Reikalinga 

įranga ir kt. 

materialieji 

ištekliai 

Uždirbtos lėšos 

ir/arba poveikis 

visuomenei 

Rezultatų 

sklaida 

1 
Tyrimo duomenų rinkimas: 

fokusuotų grupių interviu 
Erasmus+ 

Aušra 

Simoniuk

štytė 

Ingrida 

Stankevičienė 

dr. Dalia 

Kačinaitė-

Vrubliauskienė 

 
2020-01-

27 

2020-05-

01 

Filmavimo 

kamera 
  

2 

Tyrimo duomenų analizė, 

naudojant kokybinį turinio 

(content) analizės metodą 

Erasmus+ 

Aušra 

Simoniuk

štytė 

Ingrida 

Stankevičienė 

dr. Dalia 

Kačinaitė-

Vrubliauskienė 

 
2020-05-

01 

2020-10-

01 
   

3 Straipsnio parengimas  

Aušra 

Simoniuk

štytė 

Ingrida 

Stankevičienė 

dr. Dalia 

Kačinaitė-

Vrubliauskienė 

 
2020-10-

01 

2020-12-

14 
  

Tyrimo rezultatų 

pagrindu 

parengtas 

straipsnis 

SOCIALINIAI MOKSLAI S 000 

Mokslo kryptis - EDUKOLOGIJA S 007 

(Studijų kryptis - Pedagogikos studijų (M01) kryptis 

IV Tyrėjų grupės koordinatorė - Violeta Žemaitienė (v.zemaitiene@vvf.viko.lt) 

Centro vedėja - Jūratė Patackaitė 

Veiklos tikslas: vykdyti su edukacija susijusius tyrimus, plėtojant edukologijos mokslo krypties tyrimų tematiką. 

Veiklos uždaviniai: 

1. Išanalizuoti ir įvertinti tyrėjų grupės mokslinius gebėjimus bei praktinę patirtį edukacinių užsiėmimų organizavimo ir vedimo srityje;  

2. Nustatyti edukacinių užsiėmimų poreikį pasirinktame Vilniaus mikrorajone. 

3. Nustatyti ir palyginti potencialių užsakovų požiūrį į edukacinius užsiėmimus.  
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4. Užmegzti ryšius su visuomeninėmis organizacijomis ir kitomis Kolegijos tyrėjų grupėmis. 

5. Nustatyti ir įvertinti  įrangos bei materialiųjų išteklių poreikį.  

5. Sudaryti edukacinių užsiėmimų organizavimo planą. 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas 

Užsakovas 

(-ai) 

Atsaking

as tyrėjas 

Dalyvaujantys 

tyrėjai 

Įtraukti 

studentai 

Veiklos 

vykdymo 

pradžia 

Veiklos 

vykdymo 

pabaiga 

Reikalinga 

įranga ir kt. 

materialieji 

ištekliai 

Uždirbtos lėšos 

ir/arba poveikis 

visuomenei 

Rezultatų 

sklaida 

1 Edukaciniai užsiėmimai 

pasirinkto 

Vilniaus 

mikrorajono 

bendruomen

ė 

Violeta 

Žemaitien

ė 

Virginija 

Andriusevičien

ė, Jūratė 

Helsvig,  

Vytenis 

Končius,  

Nida 

Mačerauskienė

,  

Aušra 

Netikšienė,  

Jūratė 

Patackaitė  

 
2020-03-

01 

2020-12-

31 
 

Poveikis 

visuomenei arba 

piniginė išraiška 

Socialiniai tinklai 

HUMANITARINIAI MOKSLAI  H 000 

13) Mokslo kryptis - FILOLOGIJA H 004 

(Studijų kryptis - Pedagogikos studijų (M01) kryptis) 

I Tyrėjų grupės koordinatorė - dr. Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė (d.vrubliauskiene@pdf.viko.lt) 

Katedros vedėja - dr. Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė 

Veiklos tikslas: vykdyti pedagogikoje būtinų kompetencijų tyrimus, plėtojant filologijos mokslo krypties tyrimų tematiką. 

Veiklos uždaviniai: 

1. Ištirti, kokios tarpkultūrinės kompetencijos būtinos lietuvių gestų kalbos (LGK) vertėjams. 

2. Tyrimo pagrindu parengti mokslinę publikaciją. 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas 

Užsakovas 

(-ai) 

Atsaking

as tyrėjas 

Dalyvaujantys 

tyrėjai 

Įtraukti 

studentai 

Veiklos 

vykdymo 

pradžia 

Veiklos 

vykdymo 

pabaiga 

Reikalinga 

įranga ir kt. 

materialieji 

ištekliai 

Uždirbtos lėšos 

ir/arba poveikis 

visuomenei 

Rezultatų 

sklaida 

1 

Literatūros analizė 

Lietuvos 

kurčiųjų 

draugijos 

Surdologijos 

centro  

užsakymas 

(derinama) 

dr. Dalia 

Kačinaitė

-

Vrubliaus

kienė 

Andrius 

Barisevičius, 

Anželika 

Teresė, 

Aušra 

Simoniukštytė 

 

 
2020-02-

01 

2020-04-

01 

   



40 
 

2 

Klausimyno sudarymas, 

remiantis literatūra ir 

fokusuotų grupių interviu 

medžiaga 

Lietuvos 

kurčiųjų 

draugijos 

Surdologijos 

centro  

užsakymas 

(derinama) 

dr. Dalia 

Kačinaitė

-

Vrubliaus

kienė 

Andrius 

Barisevičius, 

Anželika 

Teresė, 

Aušra 

Simoniukštytė 

 

 
2020-04-

01 

2020-04-

20 

   

3 

Kurčiųjų bendruomenės ir 

LGK vertėjų anketinė 

apklausa 

Lietuvos 

kurčiųjų 

draugijos 

Surdologijos 

centro  

užsakymas 

(derinama) 

dr. Dalia 

Kačinaitė

-

Vrubliaus

kienė 

Andrius 

Barisevičius, 

Anželika 

Teresė, 

Aušra 

Simoniukštytė 

 

 
2020-04-

20 

2020-05-

18 

   

4 

Kurčiųjų bendruomenės 

narių ir LGK vertėjų 

interviu, papildantys 

anketinės apklausos 

duomenis. 

Lietuvos 

kurčiųjų 

draugijos 

Surdologijos 

centro  

užsakymas 

(derinama) 

dr. Dalia 

Kačinaitė

-

Vrubliaus

kienė 

Andrius 

Barisevičius, 

Anželika 

Teresė, 

Aušra 

Simoniukštytė 

 

 
2020-05-

20 

2020-10-

01 

   

5 

Tyrimo duomenų analizė  

dr. Dalia 

Kačinaitė

-

Vrubliaus

kienė 

Andrius 

Barisevičius, 

Anželika 

Teresė, 

Aušra 

Simoniukštytė 

 

 
2020-10-

01 

2020-11-

01 

   

6 

Straipsnio parengimas  

dr. Dalia 

Kačinaitė

-

Vrubliaus

kienė 

Andrius 

Barisevičius, 

Anželika 

Teresė, 

Aušra 

Simoniukštytė 

 

 

2020-11-

01 

2021-01-

01 

  

Tyrimo rezultatų 

pagrindu 

parengtas 

straipsnis 

HUMANITARINIAI MOKSLAI  H 000 

Mokslo kryptis - FILOLOGIJA H 004 

(Studijų kryptis - Vertimo studijų (N05) kryptis) 

II Tyrėjų grupės koordinatorė - Jūratė Patackaitė (j.patackaite@vvf.viko.lt) 

Centro vedėja - Jūratė Patackaitė 
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Veiklos tikslas: vykdyti su kalbų mokymusi susijusius tyrimus, plėtojant filologijos mokslo krypties tyrimų tematiką. 

Veiklos uždaviniai:   

1. Išanalizuoti ir  įvertinti tyrėjų grupės mokslinius gebėjimus, praktinę patirtį bei mokslinį įdirbį filologijos srityje.  

2. Nustatyti užsienio kalbų būklę pasirinktame Vilniaus mikrorajone. 

3. Nustatyti ir palyginti potencialių užsakovų požiūrį į užsienio kalbų mokymąsi.  

4. Užmegzti ryšius su visuomeninėmis organizacijomis ir kitomis Kolegijos tyrėjų grupėmis. 

5. Atskleisti bei gilinti tradicines ir šiuolaikines kultūrų sąsajas mokant užsienio kalbų. 

6. Įvertinti informacinių technologijų galimybes mokant(is) užsienio kalbų. 

7. Nustatyti ir įvertinti  įrangos bei materialiųjų išteklių poreikį.  

8. Sudaryti renginių ir kursų organizavimo planą. 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas 

Užsakovas 

(-ai) 

Atsaking

as tyrėjas 

Dalyvaujantys 

tyrėjai 

Įtraukti 

studentai 

Veiklos 

vykdymo 

pradžia 

Veiklos 

vykdymo 

pabaiga 

Reikalinga 

įranga ir kt. 

materialieji 

ištekliai 

Uždirbtos lėšos 

ir/arba poveikis 

visuomenei 

Rezultatų 

sklaida 

1 Kalbų mokymas 

Vilniaus 

mikrorajono 

bendruomen

ė  

Jūratė 

Patackaitė  

Jūratė Helsvig, 

Danutė 

Belazarienė  

Viktorija 

Prapraitė 

 
2020-03-

01 

2020-12-

31 

 

Poveikis 

visuomenei  
Socialiniai tinklai  

2 
Neformalūs renginiai 

užsienio kalbomis  

Vilniaus 

mikrorajono 

bendruomen

ė 

Virginija 

Andriuse

vičienė  

Violeta 

Žemaitienė  

Jūratė 

Patackaitė, 

Halina 

Klupšienė, 

 
2020-03-

01 

2020-12-

31 

 

Poveikis 

visuomenei arba 

piniginė išraiška   

Socialiniai tinklai  

VAIZDUOJAMIEJI MENAI V 000 

14) Meno kryptis - DIZAINAS V 003  

(Studijų kryptis - Dizaino studijų (P02) kryptis) 

Tyrėjų grupės koordinatorė - Silvija Grušnienė (s.grusniene@mtf.viko.lt). Katedros vedėja - Silvija Grušnienė 

Veiklos tikslas: skatinti  socialinę atsakomybę, darnią plėtrą, poveikį regionui bendradarbiaujant su vietos bendruomenės, užsienio, socialinių partnerių bei verslo atstovų ar fizinių 

asmenų grupėmis, ugdyti kūrybišką ir atsakingą požiūrį bei atlikti į rezultatus orientuotas veiklas, plėtojant dizaino meno krypties veiklų tematiką. 

Veiklos uždaviniai: 

1. Įtraukti tyrėjų grupės narius, dėstytojus, studentus, socialinius bei užsienio partnerius į bendrą veiklą. 

2. Atlikti užsakovų, tikslinių grupių paiešką. 

3. Įgyvendinti veiklas ir gauti naudą. 

4. Viešinti tikslus bei rezultatus. 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas 

Užsakovas 

(-ai) 

Atsaking

as tyrėjas 

Dalyvaujantys 

tyrėjai 

Įtraukti 

studentai 

Veiklos 

vykdymo 

pradžia 

Veiklos 

vykdymo 

pabaiga 

Reikalinga 

įranga ir kt. 

Uždirbtos lėšos 

ir/arba poveikis 

visuomenei 

Rezultatų 

sklaida 
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materialieji 

ištekliai 

1 

Tarptautinė mokslinė 

konferencija “Mados 

identitetas ir inovacijos  

 

E.Strazdi

enė, S 

Grušnienė 

Tehnologijų ir 

diziano 

krypčių grupių 

tyrėjai 

Studentų 

pranešima

i, 

„worksho

pai“ 

2020-01-

15 

2020-03-

04 

Kompiuteris, 

multimedija. 

Vaišės (kavos 

pertraukai) 

konferencijos 

dalyviams. 

Pažymėjimų 

spausdinimas. 

Konferencijos 

bukletų 

spausdinimas. 

VIKO 

Reklaminės  

dovanos, 

marškinėliai. 

Švietėjiška veikla, 

tarptautiškumas. 

VIKO, MTF 

studijų programų 

viešinimas. 

Uždirbtos lėšos, 

priklauso nuo 

dalyvių skaičiaus. 

Socialiniai 

tinklai, 

elektroninė 

erdvė. 

2 

Projektas: 

„Mada, technologijos ir 

kūrybiškumas“. 

Edukacinės programos 

Lietuvos mokyklų 

mokytojams bei mokiniams 

Lietuvos 

mokyklos 

S. 

Grušnienė

, 

(Priklauso 

nuo 

edukacijo

s turinio ) 

 

Diziano  

krypčių grupių 

tyrėjai, Mados 

dizaino 

katedros 

lektoriai 

Priklauso

mai nuo 

programos 

turinio į 

veiklą  

įtraukiami 

studentai 

2020-01-

30 

2020-12-

30 

Reikalingos 

priemonės  

edukacijoms 

įgyvendinti.  

Transporto 

išlaidos. 

Kompiuteris, 

multimedija. 

 VIKO, MTF 

studijų programų 

viešinimas. 

Uždirbtos lėšos 

priklauso nuo 

dalyvių bei 

suorganizuotų 

edukacijų 

skaičiaus. 

Reklama, sklaida 

elektroninėje – 

socialinėje 

medijoje. 

3 

 Projektas „ Esu socialiai 

atsakingas“. Savanorystė, 

labdara skirtingoms 

socialinių asmenų grupėms. 

Įmonės/asoc

iacijos/organ

izacijos 

S. 

Grušnienė

, 

 

Diziano  

krypčių grupių 

tyrėjai, Mados 

dizaino 

katedros 

lektoriai 

Priklauso

mai nuo 

programos 

turinio į 

veiklą  

įtraukiami 

studentai 

2020-01-

15 

2020-12-

30 

Reikalingos 

priemonės  

projektui  

įgyvendinti.  

Transporto 

išlaidos. 

 

VIKO, MTF 

studijų programų 

viešinimas. 

Labdara. 

Reklama, sklaida 

elektroninėje – 

socialinėje 

medijoje. 

4 
Kūrybinis projektas 

“Kaledinė eglutė“ 
 

S. 

Grušnienė 

L. 

Malinauskienė 

Įvaizdžio 

dizaino 

studentai 

2020-11-

01 

2020-12-

30 

Reikalingos 

priemonės  

projektui 

įgyvendinti.  

Transporto 

išlaidos. 

 

VIKO, MTF 

studijų programų 

viešinimas. 

Reklama, sklaida 

elektroninėje – 

socialinėje 

medijoje. 
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5 Projektas „Praktika kitaip“ 

Įmonės/asoc

iacijos/organ

izacijos 

S. 

Grušnienė 

I. 

Čirvinskienė, 

A. Knežienė 

Įvaizdžio 

dizaino 

studijų 

programos 

studentai 

2020-02-

15 

2020-12-

30 

Transportas.  

Profesiniai 

įrankiai ir 

kitos 

priemonės 

projektui 

įgyvendinti. 

VIKO, MTF 

studijų programų 

viešinimas. 

Bendradarbiavima

s su socialiniais 

partneriais: UAB 

„TV manija“ ( X 

Faktorius, LT 

talentai), VšĮ 

Vilniaus opera; 

Investor forum 

renginys, kino 

studijos ir kt. 

Reklama, sklaida 

elektroninėje – 

socialinėje 

medijoje. 

6 

Tarptautinė aprangos, 

tekstilės ir inovacijų paroda 

„BALTIC FASHION & 

TEXTILE VILNIUS ( 

tęstinė veikla) 

 

S. 

Grušnienė

, 

G. 

Skripkien

ė 

Tyrėjų grupės 

nariai 

Įtraukiami 

Mados 

dizaino 

katedros 

vykdomų 

studijų 

programų 

studentai 

2020-09-

30 

2020-10-

30 

Parodos 

dalyvio 

mokestis. 

Reklaminės 

atvirutės, 

bukletai. 

Moteriškų ir 

vyriškų figūrų  

manekenai.  

Ekspoziciniai 

molbertai.  

Televizorius   

VIKO, MTF 

studijų programų 

viešinimas. 

Užsakovų, 

socialinių 

partnerių paieška. 

Kolekcijos 

pristatymas. 

Reklama, sklaida 

elektroninėje – 

socialinėje 

medijoje. 

 

7 

Projektas: užsakomoji 

meninė - kūrybinė veikla - 

bendras projektas su 

Lietuvos kinologų draugija 

Šumų parodai ir Pasaulinei 

gyvūnų globos dienai 

paminėti. 

 

Lietuvos 

kinologų 

draugija 

S.Grušnie

nė  

L. 

Malinauskienė 

I. Kepalienė 

Priklauso

mai nuo 

programos 

turinio į 

veiklą  

įtraukiami 

studentai 

2020-03-

01 

2020-10-

15 

Kosmetika  ir 

priemonės 

veikloms 

įgyvendinti; 

skrarjučių 

spausdinimas, 

VIKO 

Reklaminės  

dovanos, 

marškinėliai. 

 

VIKO, MTF 

studijų programų 

viešinimas. 

Priklauso nuo 

užsakymo. 

Bendradarbiavima

s, studentų 

kūrybinių  įgūdžių 

lavinimas. 

VIKO, MTF 

studijų programų 

sklaida. Reklama, 

sklaida 

elektroninėje – 

socialinėje 

medijoje. 

8 

Projektas: Meninės 

taikomosios veiklos 

rezultatų sklaida - mados 

dizaino kūrinių pristatymas. 

Įmonės/asoc

iacijos/organ

izacijos 

S. 

Grušnienė 

Diziano  

krypčių grupių 

tyrėjai, Mados 

dizaino 

Priklauso

mai nuo 

programos 

turinio į 

2020-01-

30 

2020-12-

30 

Priemonės, 

medžiagos 

kolekcijų 

kūrimams ir 

VIKO, MTF 

studijų programų 

viešinimas. 

Įvaizdžio  dizaino 

Kolekcijos 

pristatymas. 

Reklama, sklaida 

elektroninėje – 
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 katedros 

lektoriai 

veiklą  

įtraukiami 

studentai 

pristatymams, 

kosmetika ir 

priemonės 

pilno 

įvaizdžio 

sukūrimui. 

Transportas.  

Dalyvio 

mokesčiai 

ir( ar) Mados 

dizaino studijų 

programų studentų 

kolekcijų 

pristatymas 

„Moters pasaulis 

2020“ parodos 

metu, 

Atviras Lietuvos 

čempionatas, 

„Dizaino savaitė“; 

Dizaino dienos“; „ 

Apkalbos“; 

Kultūros naktis“; 

„Tautų mugė“ ir 

kt. 

socialinėje 

medijoje. 

SCENOS IR EKRANO MENAI C 000 

15) Meno kryptis - MUZIKA C 001  

(Studijų kryptis - Muzikos studijų (P03) kryptis) 

Tyrėjų grupės koordinatorius - Sergejus Sopelevas-Vysocki (s.sopelevas-vysocki@mtf.viko.lt). Katedros vedėja - Vita Sasnauskienė. 

Veiklos tikslas: vykdyti meno veiklas ir susijusius tyrimus, plėtojant muzikos meno krypties veiklų tematiką. 

Veiklos uždaviniai: 

1. Bendradarbiauti su jaunimo politiką formuojančiomis ir įgyvendinančiomis institucijomis Lietuvoje. 

2. Nacionaliniu lygmeniu teikti faktais ir žiniomis grįstus siūlymus jaunimo politikos formuotojams. 

3. Vykdyti meno veiklas, įtraukiant studentus. 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas 

Užsakovas 

(-ai) 

Atsaking

as tyrėjas 

Dalyvaujantys 

tyrėjai 

Įtraukti 

studentai 

Veiklos 

vykdymo 

pradžia 

Veiklos 

vykdymo 

pabaiga 

Reikalinga 

įranga ir kt. 

materialieji 

ištekliai 

Uždirbtos lėšos 

ir/arba poveikis 

visuomenei 

Rezultatų 

sklaida 

1 

Lietuvos kultūros sostinės 

Trakai 2020 

renginių  programos 

tarpmokyklinis 

koncertas Papa Jazz 2020 

Grigiškių  ir 

Trakų meno 

mokyklos 

S. 

Sopelevas

-Vysocki 

V. 

Sasnauskienė 

S. Sopelevas-

Vysocki 

Taip 

2020.02.

12 

16.30 

2020.02.

12 

19.00 

Taip koncertas 

Vilniaus 

kolegijos 

viešinimas 

2 Tarptautinė savaitė 2020 

VK 

Muzikos 

klubas 

,,Tamsta“ 

V. 

Sasnauski

enė 

A. Paliušė 

S. Sopelevas-

Vysocki 

Taip 
2020.03.

05 

2020.03.

05 
Ne koncertas 

Vilniaus 

kolegijos 

viešinimas 
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3 Lietuvai ir man VPVPMC 

V. 

Sasnauski

enė 

V. 

Sasnauskienė 
Taip 

2020.03.

10 

2020.03.

10 
Ne koncertas 

Vilniaus 

kolegijos 

viešinimas 

4 

Studentų ir dėstytojų 

tobulinimas 

Erasmus+KA102 

Alfredo 

Kalninšo 

Cesis 

(Latvia) 

muzikos 

mokykla 

V. 

Sasnauski

enė 

L.Mockū

nas 

 

L. Mockūnas 

A. Gotesman 

R. Banys 

A. Paliušė 

Taip 
2020.03.

20 

2020.03.

20 
Taip 840 eur. 

Vilniaus 

kolegijos 

viešinimas 

5 
Tarptautinis festivalis 

„Birštonas Jazz 2020“ 

Birštono 

kultūros 

centras 

Skirmanta

s 

Sasnausk

as, 

Petras 

Kričena 

S. Sasnauskas 

V. 

Sasnauskienė 

P. Kričena 

Taip 
2020.03.

28 

2020.03.

28 
Ne koncertas 

Vilniaus 

kolegijos 

viešinimas 

6 Tautų mugė 2020 

Asociacija 

,,Šventė 

visiems“ 

S. 

Sopelevas

-Vysocki 

V. 

Sasnauskienė 

S. Sopelevas-

Vysocki 

Taip 
2020.09.

11 

2020.09.

13 
Ne koncertas 

Vilniaus 

kolegijos 

viešinimas 

7 

NORD plus 

Latvijos muzikos mokyklų 

dėstytojų vizitas 

NORD plus 

V. 

Sasnauski

enė 

L. 

Mockūna

s 

 

V. 

Sasnauskienė 

L. Mockūnas 

 

Ne 
2020.08.

24 

2020.08.

28 
Taip seminarai 

Vilniaus 

kolegijos 

viešinimas 

SCENOS IR EKRANO MENAI C 000 

16) Meno kryptis - TEATRAS IR KINAS C 002  

(Studijų kryptis - Teatro studijų (P04) kryptis) 

Tyrėjų grupės koordinatorė - Dalia Babilaitė-Abarė (d.babilaite@mtf.viko.lt). Katedros vedėja - doc. Eglė Juozapaitienė 

Veiklos tikslas: vykdyti meno veiklas, susijusius tyrimus, plėtojant teatro ir kino meno krypties veiklų tematiką. 

Veiklos uždaviniai: 

1. Tirti ir apibendrinti Scenos meno katedros studentų ir dėstytojų meninę veiklos rezultatus. 

2. Skatinti ir apjungti VK Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Scenos meno,  Kultūros vadybos ir Šokio pedagogikos katedrų partneriavimą, dalintis patirtimi ir pasiekimais. 

3. Kartu su socialiniais partneriais organizuoti kūrybines  teatro dirbtuves, skirtas jaunimui bei pažeidžiamoms gyventojų grupėms. 

4. Skatinti kūrybinį studentų ir pedagogų bendradarbiavimą apjungiant Menų ir kūrybinių technologijų Scenos meno, Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos bei Elektronikos ir 

informatikos fakultetų katedrų pajėgas. 

5. Plėtoti ir įvertinti, miuziklo žanro studijų edukacines galimybes bei veiksnius. 
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Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas 

Užsakovas 

(-ai) 

Atsaking

as tyrėjas 

Dalyvaujantys 

tyrėjai 

Įtraukti 

studentai 

Veiklos 

vykdymo 

pradžia 

Veiklos 

vykdymo 

pabaiga 

Reikalinga 

įranga ir kt. 

materialieji 

ištekliai 

Uždirbtos lėšos 

ir/arba poveikis 

visuomenei 

Rezultatų 

sklaida 

1 

Meno taikomoji veikla.    

Meno projektas-koncertas 

„Po bažnyčios skliautais“ 

VIKO  

Menų ir 

kūrybinių 

technologijų  

fakultetas 

Lekt. 

Dalia 

Babilaitė-

Abarė 

 

Doc. E. 

Juozapaitienė, 

scenos 

katedros 

vedėja,  

lekt. A. 

Bagdonavičius

,  

lekt. A. 

Bialobžeskis, 

lekt. N. 

Baranauskaitė-

Matukonienė, 

lekt. J. 

Bareikis, 

lekt. P. Butkus, 

doc. Z. 

Dulinskienė 

lekt. M. 

Jankūnas, 

lekt. 

A.Rubežius, 

lekt. A. 

Polevikov,  

lekt. J. 

Vilūnaitė, 

lekt. E. 

Vizbaraitė-

Vaičiulienė,  

lekt. A. 

Varkulevičienė 

MZ-17 

MZ-18 

MZ-19 

grupės 

2020-01-

31 

2021-12-

31 

1. Įgarsinimo 

įrangos nuoma 

ir 

instaliavimas  

2. Apšvietimo 

įrangos nuoma 

ir 

instaliavimas  

 

Viena iš Scenos 

katedros veiklos 

krypčių – rengti 

scenos meno 

artistus-aktorius, 

skatinant studentų 

aktoriaus 

meistriškumo 

gebėjimus, 

apjungiant 

vokalo/choreografi

jos teorines bei 

praktines žinias. 

 

Rezultatai bus 

viešinami VIKO 

tinklapyje, 

Įvairiose masinės 

informacijos 

sklaidos 

kanaluose. 

Numatytas 

bendradarbia 

vimas su LRT 

informacinių 

programų 

kanalais. 

Projekto 

rezultatai bus 

aptariami VIKO 

projektų rezultatų 

pristatymuose. 

2 

Socialiai orientuotos  

studentiško teatro kūrybinės 

dirbtuvės.  

VIKO Menų 

ir kūrybinių 

technologijų  

fakultetas 

Doc. Eglė 

Juozapaiti

enė 

Lekt. D. 

Babilaitė-

Abarė  

MZ-17 

MZ-18 

MZ-19 

grupės 

2020-01-

31 

2021-12-

31 

1. Įgarsinimo 

įrangos nuoma 

ir 

instaliavimas  

Scenos meno 

katedrai 

bendradarbiaujant 

su Kultūros 

vadybos ir šokio 

Rezultatai bus 

viešinami VIKO  

tinklapyje, 

Įvairiose masinės 

informacijos 
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lekt. A. 

Bagdonavičius

,  

lekt. A. 

Bialobžeskis, 

lekt. N. 

Baranauskaitė-

Matukonienė, 

lekt. J. 

Bareikis, 

lekt. P. Butkus, 

doc. Z. 

Dulinskienė 

lekt. M. 

Jankūnas, 

lekt. 

A.Rubežius, 

lekt. A. 

Polevikov,  

lekt. J. 

Vilūnaitė, 

lekt. E. 

Vizbaraitė-

Vaičiulienė,  

lekt. A. 

Varkulevičienė 

 

2. Apšvietimo 

įrangos nuoma 

ir 

instaliavimas  

3. Medžiagos 

kūrybinių 

dirbtuvių 

reikmėms 

4. Afišų 

maketavimas 

5. Sklaida 

pedagogikos 

katedra bus 

parengtos 

aktualios socialiai 

orientuotos 

studentiško teatro 

kūrybinės 

dirbtuvės. 

Dirbtuvėse galės 

lankytis ne tik 

studentai, bet ir 

Vilniaus miesto 

gyventojai bei 

svečiai. Kūrybinių 

dirbtuvių turinys 

atlieps šiuolaikines 

gyvenimo  

aktualijas. 

sklaidos 

kanaluose. 

Numatytas 

bendradarbia 

vimas su LRT 

informacinių 

programų 

kanalais. 

Projekto 

rezultatai bus 

aptariami VIKO 

projektų rezultatų 

pristatymuose. 

3 

Seminaras „Miuziklo 

studijos Lietuvoje: iššūkiai ir 

perspektyvos“ 

VIKO Menų 

ir kūrybinių 

technologijų  

fakultetas 

Lekt. 

Irena 

Karsokien

ė 

Lekt. D. 

Babilaitė-

Abarė  

lekt. A. 

Bagdonavičius

,  

lekt. A. 

Bialobžeskis, 

lekt. N. 

Baranauskaitė-

Matukonienė, 

lekt. J. 

Bareikis, 

MZ-17 

MZ-18 

MZ-19 

grupės 

2020-01-

31 

2021-12-

31 

1. Sklaida 

2. Afišų 

matavimas 

3. Nuortaukos 

4. Garso 

aparatūra 

5. 

Apšvietimas 

6. 

Kanceliarinės 

priemonės 

 

Šio projekto 

tyrėjai apibendrins 

išsakytas mintis ir 

parengs galutines 

išvadas ir tezes, 

kurios kartu su 

seminaro dalyvių 

pranešimais bus 

išleistos atskiru 

leidiniu. 

Diskusijose 

dalyvaus ir 

miuziklo teatro 

Rezultatai bus 

viešinami VIKO  

tinklapyje, 

Įvairiose masinės 

informacijos 

sklaidos 

kanaluose. 
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lekt. P. Butkus, 

doc. Z. 

Dulinskienė 

lekt. M. 

Jankūnas, 

lekt. 

A.Rubežius, 

lekt. A. 

Polevikov,  

lekt. J. 

Vilūnaitė, 

lekt. E. 

Vizbaraitė-

Vaičiulienė,  

lekt. A. 

Varkulevičienė 

dalyko  studentų 

grupės. Su tyrėjų 

rezultatais galima 

bus susipažinti 

mokslinių tyrimų 

duomenų bazėje, 

bei per įvairius 

informacinius 

šaltinius bus 

supažindinta ir 

visuomenė. 

4 

Muzikinis teatralizuotas 

projektas pagal  Harold 

Arlen miuziklą „Ozo šalies 

burtininkas“. Muzikinis 

spektaklis. 

 

VIKO Menų 

ir kūrybinių 

technologijų  

fakultetas 

Lekt. 

Linda 

Urbonavi

čiūtė 

Lekt. D. 

Babilaitė-

Abarė  

lekt. A. 

Bagdonavičius

,  

lekt. A. 

Bialobžeskis, 

lekt. N. 

Baranauskaitė-

Matukonienė, 

lekt. J. 

Bareikis, 

lekt. P. Butkus, 

doc. Z. 

Dulinskienė 

lekt. M. 

Jankūnas, 

doc. E. 

Juozapaitienė 

lekt. 

A.Rubežius, 

lekt. A. 

Polevikov,  

MZ-17 

MZ-18 

MZ-19 

grupės 

2020-01-

31 

2021-12-

31 

1.Į garsinimo 

įrangos nuoma 

ir 

instaliavimas  

2. Apšvietimo 

įrangos nuoma 

ir 

instaliavimas 

3. Dekoracijos 

stambios 

4. Dekoracijos 

smulkios 

5. Kostiumai 

6. Avalynė 

7. Stambus ir 

smulkus 

rekvizitas 

8. Projektoriai 

9. Burbulų 

mašina 

10. Sekimo 

projektorius 

11. Salės 

nuoma 

Bendradarbiau-

jant su Kultūros 

vadybos ir šokio 

pedagogikos, 

Mados dizaino,  

katedromis,  

Elektronikos ir 

informatikos 

fakultetu  bus 

parengtas 

Muzikinis 

teatralizuotas 

projektas-

miuziklas „Ozo 

šalies 

burtininkas“.  

Tai projektas kuris 

suvienija  VIKO 

fakultetus ir 

katedras bendram 

tikslui - darniam 

bendradarbiavimui

, susitelkiant ir 

padedant ugdyti 

Rezultatai bus 

viešinami VIKO  

tinklapyje, 

Įvairiose masinės 

informacijos 

sklaidos 

kanaluose. 

Numatytas 

bendradarbiavim

as su LRT 

informacinių 

programų 

kanalais. 

Projekto 

rezultatai bus 

aptariami VIKO 

projektų rezultatų 

pristatymuose. 
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lekt. L. 

Urbonavičiūtė 

lekt. J. 

Vilūnaitė, 

lekt. E. 

Vizbaraitė-

Vaičiulienė,  

lekt. A. 

Varkulevičienė 

12. Nuotrauk 

os 

13. Afišos 

maketavimas 

14. 

Transportavim

as – 

dekoracijų 

15.Transporta

vimas- garso 

apatatūros. 

16. Tekstų 

vertimas 

17. Konfeti 

aparatas 

18. Video 

paslaugos 

19. Vėjo 

efektas 

 

 

 

jaunąją kartą  

kūrybiškumui, 

bendruomeniškum

ui ir 

sąmoningumui. 

Tai edukacinis 

projektas skirtas 

plačiai visuomenei 

tiesiogiai 

atliekantis darnaus 

vystymosi  raidos 

ir plėtros funkciją 

teatro, judesio, 

muzikos pagalba. 

 

 

_______________________________________________ 


