
GYVENIMO APRAŠYMAS (CV) 

 

 

1. Vardas: Valdas 

2. Pavardė: PAULAUSKAS  

3. Gimimo data: 1960-07-18 

4. Adresas: Gabijos 64, Kaunas, LT-47103, Lietuva 

5. Tel.: +370 37 752 215; Mob. Tel.: +370 68 48 536 

6. El. paštas: valdas.paulauskas@asu.lt 

7. Išsilavinimas:  

Institucija Įgyta kvalifikacija ar kvalifikacinis laipsnis Metai 

Kauno politechnikos institutas  

(dabar Kauno technologijos 

universitetas),  

Cheminės technologijos 

fakultetas 

chemikas-inžinierius technologas 

(AM baigimo diplomas Nr. 381166, apdailos 

cheminė technologija) 

1983 

8. Mokslo laipsniai: 

Institucija Įgyti mokslo laipsniai Metai 

Kauno politechnikos institutas  

(dabar Kauno technologijos 

universitetas),  

Organinės chemijos katedra 

Daktaro mokslo laipsnis, gamtos mokslai  

(diplomas DA 001534) 
1987 

Kauno technologijos 

universitetas 

Docento  pedagoginis vardas  

(atestatas DO 005903, 1993 12 15) 
1993 

9. Užsienio kalbų mokėjimas:  Įvertinti lygį pagal penkių balų sistemą  (5- puikiai; 1  - pagrindai) 

Kalba Skaitymas Kalbėjimas Rašymas 

Anglų 5 3 4 

Rusų 4 2 2 

 

11. Kvalifikacijos kėlimas (stažuotėse, seminaruose, mainų programose, mokslinėse konferencijose ir 

pan. (ne daugiau kaip 7): 

 

Institucija Šalis Tematika Laikotarpis 

Lapeirantos technologijos 

universitetas 

Suomija Mėginių ėmimas cheminėje 

analizėje 

(Šiaurės šalių seminaras) 

1993 / 1 

savaitė 

Amsterdamo universitetas 

Vageningeno universitetas 

Olandija Aplinkos tarša, aplinkosaugos 

politika 

(TEMPUS stažuotė) 

1994 / 1 

mėnuo 

Redingo universitetas 

 

Didžioji 

Britanija 

Dirvožemio tarša ir cheminė analizė  

(Britų Tarybos skirta stipendija)  

1995 / 6 

mėnesiai 

Centrinis Europos universitetas Vengrija Tarptautinių projektų valdymas 

Distancinio mokymo tarptautinių 

1998 / 1 

savaitė 



projektų vadovams 

(PHARE programos rėmuose) 

Bormuto universitetas Didžioji 

Britanija 

Žemės ūkio taršos problemos ir jų 

sprendimai (TEMPUS stažuotė) 

1998 / 1 

mėnuo 

Rygos technikos universitetas,  

Kompanija “Ekosaule”, 

Latvija Inovaciniai užteršto dirvožemio 

valymo metodai 

(PHARE programos rėmuose) 

2000 / 1 

savaitė 

Oslo universitetas Norvegij

a 

Poveikio aplinkai vertinimas  

(NORFA  sertifikuotas seminaras) 

2004 / 1 

savaitė 

12. Kiti kvalifikacijos (pedagoginės, mokslinės, praktinės) tobulinimo būdai: 

Nuotolinio ir e-mokymo kursų projektavimo ir realizavimo (2011, 24val. ir 22val.), paskaitų 

prezentacijos (2011, 28val.), studijų efektyvumo didinimo (2010, 32val.), kokybės vadybos bei 

komunikavimo (2011, 16 val.), įvairūs kiti dalykiniai kursai 

13. Narystė profesinėse organizacijose: Lietuvos chemikų draugija, Metaloekologų draugija 

14. Darbovietės ir profesinė patirtis: 

Metai, 

nuo - iki 
Darbovietė Pareigos 

Darbo pobūdis (pvz. dėstomi dalykai ir mokslinio darbo 

kryptys (tematikos)) 

2013 iki 

dabar 

Aplinkos ir 

Ekologijos 

institutas,   

Aleksandro 

Stulginskio 

universitetas 

profesori

us 

Chemijo

s grupės 

koordina

-torius 

Paskaitų  kursai:  Bendroji chemija, Bendroji chemija ir 

meteorologija, Organinė chemija, Aplinkos inžinerija ir 

atliekų tvarkymas, Dirvožemio tarša ir remediacija (anglų 

k.), Atliekų tvarkymas (anglų k.), Bendroji chemija 

(anglų k.) 

 

Moksliniai tyrimai: sunkiųjų metalų formos, jų šalinimas 

bei imobilizacija dirvožemyje, sedimentuose ir panašiose 

sistemose; sunkiųjų metalų bioprieinamumas bei 

akumuliacija augaluose;  

 

2010-

2012 

Chemijos katedra, 

Fundamentinių 

mokslų studijų 

institutas, 

Aleksandro 

Stulginskio 

universitetas 

profesori

us, 

Chemijo

s 

katedros 

vedėjas 

Paskaitų  kursai:  Bendroji chemija, Organinė chemija, 

Aplinkos inžinerija ir atliekų tvarkymas, Dirvožemio 

tarša ir valymas (anglų k.), Atliekų tvarkymas (anglų k.), 

Bendroji chemija (anglų k.); Atliekų nukenksminimas, 

perdirbimas ir panaudojimas (doktorantams);  

 

Moksliniai tyrimai: skystų Magnio trąšų formulavimas ir 

savybių tyrimai, sunkiųjų metalų formos, jų šalinimas bei 

imobilizacija dirvožemyje, sedimentuose ir panašiose 

sistemose; sunkiųjų metalų prieinamumas bei 

akumuliacija augaluose;  

 



2002-

2010 

Chemijos katedra, 

Aplinkos institutas, 

Lietuvos Žemės 

ūkio universitetas 

docentas

,  

Chemijo

s 

katedros 

vedėjas 

Paskaitų  kursai:  Bendroji chemija, Atliekų tvarkymas, 

Žemės ūkis ir tarša: problemos ir sprendimai (nuotolinio 

mokymo kursas anglų ir lietuvių k.), Dirvožemio tarša ir 

valymas (anglų k.), Atliekų tvarkymas (anglų k.), 

Bendroji chemija (anglų k.); Atliekų nukenksminimas, 

perdirbimas ir panaudojimas (doktorantams)  

 

Moksliniai tyrimai: sunkiųjų metalų judrumas, jų 

šalinimas bei imobilizacija dirvožemyje, sedimentuose ir 

panašiose sistemose; sunkiųjų metalų bioprieinamumas 

bei akumuliacija augaluose; sunkiųjų metalų 

frakcionavimo tyrimai; organinių atliekų utilizavimo 

technologijos ir gautų produktų kokybiniai rodikliai, 

atliekų panaudojimas žemės ūkyje; biotrąšų gamyba iš 

atliekinių produktų  

1993-

2002 

Chemijos katedra,  

Ekologijos katedra, 

Aplinkos institutas, 

Lietuvos žemės 

ūkio universitetas 

docentas Paskaitų  kursai:  Bendroji chemija, Taikomoji chemija, 

Dirvožemio būklės kontrolė, Žemės ūkis ir tarša: 

problemos ir sprendimai (nuotolinio mokymo kursas 

anglų ir lietuvių k.), Dirvožemio tarša ir valymas (anglų 

k.)  

 

Moksliniai tyrimai: dirvožemio taršos bei užterštų 

teritorijų problemos; sunkiųjų metalų kaupimasis kai 

kuriuose miško augaluose; aplinkosauginės problemos 

žemės ūkyje ir jų sprendimas, distancinio mokymo 

taikymas ir problemos 

1989-

1993 

Medžiagų 

atsparumo katedra,  

Kauno 

technologijos 

universitetas  

 

Chemijos katedra, 

Agronomijos 

fakultetas, 

Lietuvos žemės 

ūkio universitetas  

asistenta

s,  

lektorius 

Paskaitų  kursai:  Medžiagų atsparumas (Kauno 

technologijos universitetas),  Bendroji chemija, 

Neorganinė chemija, Plastikai ir kompozitai (LŽŪU) 

 

Moksliniai tyrimai: vilnos pluošto fotocheminės 

destrukcijos ir stabilizacijos tyrimai; metaloorganinių 

junginių mišinių ir UV-adsorberių įtaka tekstilinių 

gaminių fotocheminei destrukcijai; stabilizatorių 

sinergetinių mišinių panaudojimas aktyvinių dažų 

atsparumui šviesai padidinti; dirvožemio taršos bei 

užterštų teritorijų problemos  

 

1987-

1989 

Perspektyvių 

apdailos būdų 

tyrimų laboratorija, 

Tekstilės tyrimų 

institutas 

 

Vilniaus 

universitetas, 

Ekonomikos 

fakultetas 

mokslo 

darbuoto

jasprojek

tų 

vadovas  

 

Lektoriu

s 

Paskaitų  kursai:  Medžiagų normavimas (Vilniaus 

universitetas) 

 

Moksliniai tyrimai: sintetinių tekstilinių pluoštų 

fotocheminės destrukcijos ir stabilizacijos tyrimai; 

sintetinių pluoštų inovatyvios dažymo technologijos; 

įmonių emisijų į atmosferą tyrimai ir optimizacija 

 



1983-

1987 

Kauno 

technologijos 

universitetas,  

Organinės 

chemijos katedra 

jaunesny

sis 

mokslo 

darbuoto

jas 

doktoran

tas 

Moksliniai tyrimai: N-heterociklinių organinių junginių 

sintezė, savybės ir kitimai;  sintetinių pluoštų 

modifikacija ir dažymas masėje; Azodažų atsparumas 

aplinkos poveikiui 

 



15. Pedagoginio darbo universitetinėje aukštojoje mokykloje trukmė (metai): 25 

16. Mokslinio darbo trukmė (metai): 30 

17. Šiuo metu einamos pareigos: Aleksandro Stulginskio universiteto, Aplinkos ir Ekologijos 

instituto profesorius, Chemijos grupės koordinatorius 

18. Moksliniai interesai:  

 Sunkiųjų metalų judrumas, frakcionavimas,  jų šalinimas bei imobilizacija dirvožemyje, 

sedimentuose ir panašiose sistemose 

 Sunkiųjų metalų bioprieinamumas bei akumuliacija augaluose 

 Organinių atliekų perdirbimas ir panaudojimas 

 Skystų amidinių makroelementinių ir mikroelementinių trąšų sudėtis ir savybės 

 

19. Reikšmingiausios mokslinės publikacijos (pateikti ne daugiau kaip 5 pastarųjų penkerių 

metų svarbiausių  mokslinių publikacijų bibliografinius aprašus): 

 Zaleckas, Ernestas; Paulauskas, Valdas; Sendžikienė, Eglė. Distribution of different fractions 

of heavy metals in sewage sludge and their removal with low molecular weight organic acids 

// Journal of Environmental Engineering and Landscape Management. Received: 23 Mar 

2011, Accepted: 24 Apr 2012, Vol. 3 (2013), Published online: 11 Oct 2012 DOI: 

10.3846/16486897.2012.695734. [ISI Web of Science]. [Citav. rod (F).: 1.674; bendr. cit. rod: 

1.580] 

 Brazauskienė, Dalia Marija; Paulauskas, Valdas; Sabienė, Nomeda. Speciation of Zn, Cu, and 

Pb in the soil depending on soil texture and fertilization with sewage sludge compost // 

Journal of soils and sediments. Heidelberg : Springer. ISSN 1439-0108. 2008, Vol. 8, N 3, p. 

184-192. [ISI Web of Science]. [Citav. rod (F).: 2.797; bendr. cit. rod: 1.56] 

 Sabienė, Nomeda; Paulauskas, Valdas; Chen, Shen-Yi; Lin, Jih-Gaw. Variations of metal 

distribution in sewage sludge composting // Waste Management. ISSN 0956-053X. Vol. 28, 

Iss.9 (2008), p. 1637-1644. [ISI Web of Science; Science Direct]. [Citav. rod (F).: 2.208; 

bendr. cit. rod: 2.228] 

 Vaičikauskaitė, Alfreda; Paulauskas, Valdas; Kumpienė, Jūratė. Immobilisation of Trace 

Elements Using Alkaline Industrial By-products // Rural development 2011 : the fifth 

international scientific conference, 24-25 November, 2011, Akademija : proceedings. 

Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 5, b. 1 (2011), p. 462-

468. [Conference Proceedings Citation Index; Academic Search Complete], [ISI 

Proceedings]. 

 Paulauskas, Valdas; Vaičikauskaitė, Alfreda. Use of Lime-mud in Reducing Heavy Metal 

Phytoavailability by Lettuce Grown on Metal-spiked Soil // Rural development 2011 : the 

fifth international scientific conference, 24-25 November, 2011, Akademija : proceedings. 

Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 5, b. 1 (2011), p. 411-

415. [Conference Proceedings Citation Index; Academic Search Complete],  [ISI 

Proceedings]. 

 

20. Reikšmingiausios studijų metodinės publikacijos (pateikti ne daugiau kaip 5 pastarųjų 

penkerių metų svarbiausių  studijų metodinių publikacijų bibliografinius aprašus): 

 Mieldažys, Ramūnas; Paulauskas, Valdas; Vilkevičius, Gediminas. Neorganinių atliekų 

tvarkymas [elektroninis išteklius] : mokomoji knyga  Aleksandro Stulginskio universitetas. 

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas. Profesinės saugos ir inžinerijos vadybos katedra. 



Akademija, Kauno r. : Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2012. 149 p. 

ISBN 9786094490330. 

 Bartaševičienė, Biruta; Brazauskienė, Dalia; Janulis, Prutenis; Sendžikienė, Eglė; 

Gražulevičienė, Violeta; Makarevičienė, Violeta; Paulauskas, Valdas; Rutkauskienė, Gražina; 

Vainiūnaitė, Regina; Vedegytė, Jūratė; Zaleckas, Ernestas. Chemija ir cheminė analizė : 

mokomoji knyga / Lietuvos žemės ūkio universitetas. [Fundamentinių mokslų studijų 

institutas]. Chemijos katedra. Akademija, Kauno r. : Lietuvos žemės ūkio universiteto 

Leidybos centras, 2009. 103 p.  

 Bartaševičienė, Biruta; Zaleckas, Ernestas; Sendžikienė, Eglė; Vedegytė, Jūratė; 

Gražulevičienė, Violeta; Makarevičienė, Violeta; Paulauskas, Valdas. Bendroji chemija : 

laboratorinių darbų aprašas / sudarytojas Valdas Paulauskas ; Lietuvos žemės ūkio 

univeristetas. Fundamentinių mokslų studijų institutas. Chemijos katedra. Akademija, Kauno 

r. : Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras, 2010. 56 p.  

 Bartaševičienė, Biruta; Paulauskas, Valdas. Neorganinių junginių reakcijos : papildoma 

mokomoji medžiaga / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Fundamentinių mokslų studijų 

institutas. Chemijos katedra. Akademija, Kauno r. : Lietuvos žemės ūkio universiteto 

Leidybos centras, 2010. 51 p. 

 Paulauskas, Valdas; Sabienė, Nomeda. Dirvožemio ėminių paėmimo planas, ėminių ėmimas 

ir mėginių paruošimas : papildoma mokomoji medžiaga / Lietuvos žemės ūkio universitetas. 

Miškų ir ekologijos fakultetas. Ekologijos katedra. Akademija, Kauno r. : Lietuvos žemės 

ūkio universiteto Leidybos centras, 2009. 57 p.  

 

 

21. Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant mokslo ir studijų projektus (nurodyti ne daugiau 

kaip 5 pastarųjų penkerių metų projektus): 

Projekto pavadinimas Dalyvavimo aprašymas 
Laikotarpi

s 

Studijų projektas "Europos chemijos ir cheminės 

technologijos studijų tinklas" 
Koordinatorius Lietuvoje 

2012-

2015 

Užsakomasis darbas „Skystųjų amidinio azoto su magniu 

(Lyderis Mg) trąšų sukūrimas ir jų gamybos bei 

platinimo dokumentacijos parengimas“ 

Vadovas   

Tarptautinis ERA-ARD projektas “Biodegalų gamybos 

įtakos maisto ištekliams mažinimas“, 
Vykdytojas 

2009-

2011 

Tarptautinis EUREKA projektas “Biodegalų gamybos 

technologijų tobulinimas naudojant judros aliejų kaip 

naują žaliavų bazę” (CAMELINA-BIOFUEL)  

Vykdytojas 
2007-

2012 

Tarptautinis COST projektas “Sunkiųjų metalų 

išsiplovimas, šalinimas ir stabilizacija anaerobiniam 

perdirbimui skirtose bioatliekose”  

Pagrindinis projekto 

koordinatorius 

2004-

2007 

 

22. Kita aktuali informacija: (pvz. nurodoma reikšminga pagal autorines sutartis atlikta veikla, 

ekspertinė veikla, narystė įvairiose organizacijose ir pan.) 

 ES Mokslo ir technologijų plėtros 6-osios Bendrosios Programos (FP6) NEST 4 projektų 

vertinimo ekspertas, ekspertų grupės moderatorius 2004-2009 (Europos komisijos mokslinių 

tyrimų direktoratas); LMSF finansuojamų projektų ekspertas 

 2000-2013 anglų kalba skaitytos paskaitos šiuose Europos universitetuose (pagal 

Erasmus/Socrates dėstytojų mainų programą): Hamelinos universitetas (2000, Suomija), 



Leono universitetas (2001, Ispanija), Gento universitetas (2002, Belgija), Skovdės 

universitetas (2002, Švedija), Montpelje universitetas (2010, Prancūzija), Insubrijos 

universitetas (2011, Italija), Utrechto universitetas (2012, Olandija), Madrido Autonoma 

universitetas (2013 birželis, 2013 rugsėjis, Ispanija)  

 nuo 2004 tarptautinio ECTN tinklo narys 

 1997-1999 Tarptautinio daugiašalio PHARE projekto “Žemės ūkis ir tarša: problemos ir 

sprendimai”  (pagrindinis projekto vadovas ir koordinatorius) 

 2000-2004 – NORFA  „CIANO“ projekto “Cianobakterijos, toksinai, vandens kokybė ir 

sveikata” valdymo komiteto narys 

 2003-2007 – Tarptautinės COST programos D29 “Tausojanti/Žalioji chemija ir cheminė 

technologija” valdymo komiteto narys 

 2003-2006 – Tarptautinio projekto “Vidaus vandenų kokybės problemos” (WATERMAN),  

Lietuvos koordinatorius 

 2000-2003 – Tarptautinio Taivanio-Baltijos šalių projekto “Biotrąšų gamyba iš organinių 

atsinaujinančių atliekų”, koordinatorius partneris 

 1999-2000 Tarptautinio NORFA projekto “Aplinka ir visuomenės sveikata” , (partneris) 

 2000 LŽŪU Premijos diplomas už nuotolinio mokymo kursą lietuvių ir anglų kalbomis 

„Žemės ūkis ir tarša“ 

 2003 LŽŪU Mokslo premijos laureatas už MTD „Biotrąšų gamyba iš atsinaujinančių 

organinių atliekų“ 

 Aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslo krypties (04T) – doktorantūros vadovas (3), 

eksterno vadovas (1) konsultantas (3), gynimo komiteto pirmininkas, gynimo komitetų narys 

(KTU, ASU), recenzentas  

 2004-2013 – Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto magistro 

studijų kvalifikacinių komisijų pirmininko pavaduotojas, narys 

 2006-2009 – LŽŪU FMSI Tarybos pirmininko pavaduotojas, 

 2006-2008 – LŽŪU FMSI mokslo komisijos pirmininkas 

 2006-2010 – LŽUŪ FMSI Atestacinės komisijos pirmininkas 

 2009-2012 – ASU Fundamentinių mokslų studijų instituto Tarybos pirmininkas 

 nuo 2011 – Aleksandro Stulginskio universiteto Senato narys 

 nuo 2012 – Aleksandro Stulginskio universiteto Aplinkos ir Ekologijos instituto tarybos narys 

 Konkurso "Inovatyvus produktas" 2013 nugalėtojas – Skystos amidinės trąšos su Mg "Lyderis 

Mg" 

 2012-2013 Madrido Autonoma universiteto tarptautinės magistrantūros programos 

baigiamųjų darbų gynimo komisijos narys  

 

 


