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Miškų ir ekologijos fakulteto misija – siekiant pilnavertės gyvenimo aplinkos,  
kurti ir skleisti miško ir kitų gamtos išteklių tvaraus naudojimo, aplinkos apsaugos 
žinias ir plėtoti modernias universitetines studijas. 
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ASU prioritetinės mokslo kryptys: MEF vykdomos mokslinės veiklos kryptys 
  
Tvari miškininkystė ir medienos ruošos sistemos: Medynų našumo ir augimo eigos modeliavimas; 
Miško inventorizacijų metodai ir technologijos; Šiuolaikiniai nuotolinių tyrimų, erdvinės analizės 
bei modeliavimo metodai miškotyroje; Tvarių miškų formavimas besikeičiančiomis aplinkos 
sąlygomis; Miškų valdymo efektyvumo tyrimai 
 
Biomasės inžinerija ir atsinaujinantys energetiniai ištekliai: Atsinaujinantys energijos ištekliai, jų 
tausojantis naudojimas; Biomasės inžinerija ir energetiniai procesai biotechnologijose 
 
Biologinių gamtinių išteklių tvarumas: Gamtinių ir antropogeninių ekosistemų biologinė įvairovė, 
struktūra, tvarumas; Miško ekosistemų tvarumą ir biologinę įvairovę įtakojančių veiksnių tyrimo 
metodologija; Miško biologinė įvairovė ir laukinių gyvūnų populiacijų tvarkymas 
 
Klimato kaitos poveikio ekosistemoms švelninimas ir adaptacija: Gamtinių ir antropogeninių 
ekosistemų pokyčiai klimato kaitos ir žmogaus poveikio sąlygomis; Taršos ir klimato kaitos 
poveikis miško ekosistemoms 
 
Žemės ūkio taršos valdymas: Agroekosistemų tvarumo didinimas ir ekologinis intensyvinimas 
 
Tausojamosios žemės, miško ir vandens ūkio technologijos, tvarus išteklių naudojimas: Aplinką ir 
išteklius tausojančios bei konkurencingos agrotechnologijos; Tvarių miškų formavimas 
besikeičiančiomis aplinkos sąlygomis 
 
Visavertės gyvenimo aplinkos formavimas, sveika gyvensena: Miestų ir rekreacinė miškininkystė. 
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STUDIJŲ IŠORINIO VERTINIMO IR AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠO 
projekte numatyti  etapai: 
 
1. Etapas. Atitiktis slenkstiniams reikalavimams vykdyti studijas:  
- Iki 2018 m. kovo – pagal 5 geriausių mokslo krypties darbų ekspertinį 

vertinimą 
- Nuo 2018 m. lapkričio - Lietuvos universitetų mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros palyginamojo ekspertinio vertinimo rezultatai  
 

2. Etapas. Išsamusis ekspertinis krypties vertinimas 

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) vertinimas  
– studijoms, mokslo finansavimui 
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Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) vertinimas  
– studijoms, mokslo finansavimui 

LR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ MOKSLINIAMS TYRIMAMS, 
EKSPERIMENTINEI PLĖTRAI IR MENO VEIKLAI PLĖTOTI PASKIRSTYMO 
UNIVERSITETAMS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAMS 2018 METAMS 
METODIKA 
 
Mokslui ir menui dalis paskirstoma institucijoms pagal jų 2014–2016 metų: 

- MTEP vertinimo rezultatų įverčius; 

- lėšas, gautas dalyvaujant tarptautinių MTEP programų projektuose; 

- lėšas, gautas vykdant ūkio subjektų MTEP užsakymus 
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Mokslo vertinimo sistema: dviejų pakopų 
 

 
Nuo 2019 m. naudojami dviejų pakopų mokslinės veiklos vertinimo 
rezultatai skiriant bazinio finansavimo lėšas moksliniams tyrimams ir 
eksperimentinei plėtrai (MTEP): 
 
- 40 proc. lėšų – pagal kiekybinius LMT formaliojo vertinimo rodiklius.        
Vertinamas atliekamas kasmet; 
 
- 60 proc. lėšų moksliniams tyrimams bus skiriama pagal kokybinius 

Palyginamojo tarptautinio ekspertinio vertinimo parametrus. 
Vertinamas atliekamas kas 5 metus; 
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Palyginamasis ekspertinis vertinimas: 
 
Vertinama Vertinamųjų Vienetų MTEP veiklos: 
 

• Kokybė (65%) (publikacijos, konferencijų užsienyje pranešimai, 
nacionaliniai ir tarptautiniai apdovanojimai už MTEP veiklą; dalyvavimas 
konkursinių MTEP programų projektuose, doktorantūros vykdymas); 
 

• Socialinis ir ekonominis poveikis (20%) (vykdyti MTEP užsakymai, 
didžiausią socialinį ir ekonominį poveikį padarę MTEP veiklos rezultatai, 
dalyvavimas darbo grupėse, suteiktos konsultacijos, organizuotos 
mokslinės konferencijos ir kiti renginiai, narystė mokslinių žurnalų 
redakcinėse kolegijose, mokslo-verslo bendradarbiavimo susitarimai, 
mokslo populiarinimo veikla); 

 
• Perspektyvumas (15%) (turima  MTEP infrastruktūra, jos naudojimas ir 

plėtros kryptys, duomenys apie darbuotojus, žmonių išteklių valdymo 
principai, numatomos plėtoti MTEP kryptys) 

 



Fakulteto sąlyginių mokslininkų, dirbančių pilną darbo dieną, etatų skaičius 

*  - teigiant, kad visi dėstytojai mokslinei veiklai skiria 
30% darbo laiko,  mokslo darbuotojai - 100%.  

¼ ASU sąl. 
mokslininkų 

  

Dėstytojų etatai 
Mokslo darbuotojų 
etatai 

Sąlyginiai 
mokslininko etatai* 

2016 m. 2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m. 2017 m. 

Aplinkos ir ekologijos 
institutas (AEI) 14,1 12 9,9 7,7 14,13 11,05 
Miško biologijos ir 
miškininkystės  institutas 
(MBMI) 20,2 17,2 1,5 2,1 7,56 6,66 
Miškotvarkos ir 
medienotyros  institutas 
(MMI) 12 10,5 1,5 1 5,1 4,75 
Miškų ir ekologijos 
fakultetas (MEF) 46,3 39,7 12,9 10,8 26,79 22,46 
ASU   107 92,05 
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MTEP ir mokslo sklaidos projektų pritrauktos lėšos 
2017 m. 
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MTEP ir mokslo sklaidos projektų lėšų apimtys ASU padaliniuose 2016-2017 m.  
(šaltinis: ASU 2017 m. veiklos ataskaita) 
 
2017 m. vykdomų MTEP projektų sutarčių apimtys sudarė 453 tūkst. Eur   (30% nuo 
ASU MTEP ir mokslo sklaidos projektų) 
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Fakulteto MTEP projektų užsakovai 2017 m. 
 Tarptautinės 

mokslo 
programos; 

92,8 tūkst. Eur 

Nacionalinės 
mokslo 

programos; 
35,8 tūkst. Eur 

Užsienio ūkio 
subjektai; 1,2 

tūkst. Eur 

Lietuvos ūkio 
subjektai; 20,2 

tūkst. Eur 

Užsakymai iš 
savivaldybių; 27 

tūkst. Eur 

Lietuvos 
biudžetinių 

subjektai; 243,8 
tūkst. Eur 
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Tarptautinių
projektų lėšos

Ūkio subjektų
lėšos Kiti projektai

AEI 20,1 33,0 100,6
MBMI 59,6 3,3 54,7
MMI 9,8 2,0 172,6
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Pajamos  iš MTEP tarptautinių projektų ir sutarčių 2017 m. MEF sudarė 94 
tūkst., t.y. 57% nuo ASU rodiklio (163,8 tūkst. Eur) 
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Projektų lėšų įskaitymas LMT vertinime 
 
2016 m. iš MTEP projektų už 358 tūkst. Eur. įskaityta tik 144 tūkst. Eur –  

40% projektų įskaityta kaip MTEP veikla.  
 
 
LMT ir MITA lėšomis finansuojami projektai nevertinami. 
 
Pagrindinės LMT ekspertų MEF projektų lėšų neįskaitymo priežastys: 
- įprastiniai/rutininiai tyrimai su įprastų specializuotų žinių taikymu; 
- įprastiniai medžiagų, sudedamųjų dalių, gaminių, procesų, dirvos,  
atmosferiniai ir kt. bandymai ir analizė; 
- duomenų rinkimas, inventorizacija, stebėsena - nėra MTEP veiklos dalis; 
- įgyvendinamumo tyrimai, naudojant esamas metodikas papildomai informacijai 

gauti 
  
 
• MTEP veikloje turi būti apčiuopiamas naujumo elementas bei 
mokslinio ir (arba) technologinio neapibrėžtumo sprendimas 
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MTEP projektų lėšos, tenkančios vienam sąlyginiam mokslininko etatui ASU 
padaliniuose 2013-2017 m. (šaltinis: ASU 2017 m. veiklos ataskaita) 

2017 m. MEF rodiklis viršija ASU 1,6 karto 



Tarptautiniai projektai 
HORIZON 2020 (H2020)  
 
DIABOLO. Distributed, Integrated and Harmonised Forest 
Information for Bioeconomy Outlooks. Coordinator:  Natural 
Resources Institute Finland (Luke). ASU prof.  dr. Edmundas 
Petrauskas, Gintaras Kulbokas (ASU tenkanti lėšų dalis: 29,9 tūkst. 
Eur) 
 
ALTERFOR. New forest management models will help to meet 
major challenges of the 21st century. Coordinator:  Swedish 
University of Agricultural Sciences (SLU); ASU prof. dr. Gintautas 
Mozgeris (ASU tenkanti lėšų dalis: 132,5 tūkst. Eur) 
 
GENTREE. Optimising the management and sustainable use of 
forest genetic resources in Europe. Coordinator: French National 
Institute for Agricultural Research; ASU prof. dr. D. Danusevičius 
(ASU tenkanti lėšų dalis: 122,6 tūkst. Eur) 
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REFORM. Mixed species forest management. Lowering risk, 
increasing resilience. Coordinator: National Institute for Agricultural 
and Food Research  
and Technology – INIA (Spain); ASU prof. dr. G. Brazaitis 
(ASU tenkanti lėšų dalis (LMT lėšos): 100 tūkst. Eur) 
 BenchValue. Benchmarking sustainability performance of value 
chains using ToSIA, the Tool for Sustainability Impact Assessment. 
Coordinator: European Forest Institute – EFI (Finland); ASU sutartis su 
LAMMC. ASU dr. E. Linkevičius (ASU tenkanti lėšų dalis (AM lėšos): 50 
tūkst. Eur) 
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Tarptautiniai projektai 



INTERREG Baltic Sea Region. WATER EMISSIONS AND THEIR 
REDUCTION IN VILLAGE COMMUNITIES – VILLAGES IN BALTIC 
SEA REGION AS PILOTS (,,VILLAGEWATERS”). COORDINATOR: 
Natural Research Institute Finland (Luke). ASU prof. dr. Laima 
Česonienė (ASU tenkanti lėšų dalis: 354,7 tūkst. Eur) 
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Miško biologijos ir miškininkystės instituto kartus su kitais Lietuvos 
partneriais 2017 metais parengta integruoto projekto „Natura 2000 tinklo 
valdymo optimizavimas Lietuvoje“ paraiška, sėkmingai praėjusi visas 
Europos Komisijos vertinimo procedūras, pateko tarp 8 Europos Sąjungos 
šalių, gavusių LIFE programos paramą aplinkos strategijų ar veiksmų 
planų įgyvendinimui dideliu teritoriniu mastu. 
 
PAF-NATURALIT - Optimizing the management of Natura 2000 network 
in Lithuania. Projekto biudžetas 17 mln. Eur. Laikotarpis: 2018-2027 m. 

Tarptautiniai projektai 



COST veiklos 2017 m.: 
• Sustainable pollination in Europe: joint research on bees and other pollinators  

(SUPER-B)  (Senior researcher. dr. R. Zemeckis, assoc. prof. dr. A. Dautartė) 
• European mixed forests - Integrating Scientific Knowledge in Sustainable 

Forest Management (EuMIXFOR). (prof. dr. G. Brazaitis)  
• Orchestrating forest-related policy analysis in Europe (ORCHESTRA) (Assoc. 

prof.dr. M. Kavaliauskas)  
• Green Infrastructure approach: linking environmental with social aspects in 

studying and managing urban forests (GreenInUrbs)  (asoc. prof. dr. R. 
Žalkauskas)  

• Non-native tree species for european forests - experiences, risks and 
opportunities (NNEXT) (prof. dr. V. Marozas) 

• European Network on Ecological Functions of Trace Metals in Anaerobic 
Biotechnologies (prof. dr. V. Paulauskas) 
 

SNS EFINORD network: Urban Forests in Europe – What can National Forest 
Inventories tell us? (ASU doc. dr. L. Straigytė, R. Žalkauskas, G. Kulbokas) 

 
 

Tarptautinis bendradarbiavimas 
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Stambesni nacionaliniai mokslo projektai 2017 m. 

Projekto pavadinimas 
Projekto 
iniciatoriai Projekto vadovas 

2017 m. 
gautos 
lėšos, tūkst. 
Lt 

„Nacionalinės miškų inventorizacijos informacinės 
sistemos miškininkavimo bei žemės naudojimo scenarijų 
modeliavimo posistemės projekto parengimas“ 

Valstybinė 
miškų 
tarnyba 

G. Mozgeris 60,0 

„Vienalaikis mikrodumblių aliejaus išgavimas ir 
peresterinimas etanoliu taikant biotechnologinį metodą“ 

 LMT V. Makarevičienė 32,3 

„Kompleksiškas klimato ir kitų aplinkos streso veiksnių 
poveikis miškų gebai adaptuotis ir švelninti globalios 
kaitos grėsmes“ (FOREstRESS)“ finansuojamo LMT 
pagal Nacionalinę mokslo programą „Agro, miško ir 
vandens ekosistemų stabilumas“ LMT A. Augustaitis 35,9 

„Tolimųjų oro teršalų pernašų poveikio sąlygiškai 
natūralioms ekosistemoms vertinimas“  2017-2019 m. 
 

Aplinkos 
apsaugos 
agentūra A. Augustaitis 42,0 

Komleksinių ekosistemų tyrimo integruoto monitoringo 
stotyse pagal ICPIM programą ir tolimųjų oro teršalų 
pernašu poveikio salygiškai natūralių ekosistemų  
komponentams įvertinimas.  

Aplinkos 
apsaugos 
agentūra 

A. Augustaitis 32,0 
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Stambesnės sutartys su ūkio subjektais 2016 m. 

Projekto pavadinimas 
Projekto 
iniciatoriai Projekto vadovas 

Gautos 
lėšos, 
tūkst. Eur 

Magnio hidrosilikato savybių tyrimas, jo 
granuliavimas, magnio hidrosilikato, organinių ir 
mineralinių granuliuotų trąšų su magnio 
hidrosilikatu gamybos technologijų kūrimas, šių 
trąšų prototipų pagaminimas ir jų savybių tyrimas 

UAB „RUSTONA 
LT“ 
 J. Pekarskas 

9,0 
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Vadovas 
Vadovauta 2017 m. MTEP 
projektams už sumą, tūkst. 

Eur 

Vadovauta projektams 2017 
m., vnt. 

A.Augustaitis 109,9 3 
G. Mozgeris 60 2 
G. Brazaitis 48 3 

L. Česonienė 46,8 4 

V. Makarevičienė 40,3 2 
D. Danusevičius 26,7 3 

J. Pekarskas 24,3 4 

Aktyvus vadovavimas MTEP projektams 
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Mokslinė produkcija 2017 m. 
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Svarbiausių mokslo straipsnių skaičius ASU padaliniuose 2017 m. 
(Šaltinis: ASU 2017 m. veiklos ataskaita) 
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Mokslo straipsnių WOS su IF leidiniuose kitimas 2013–2017 m. ASU padaliniuose 
(Šaltinis: ASU 2017 m. veiklos ataskaita) 
Iš 39,2 mokslo straipsnių CA WOS leidiniuose su IF 9,6 yra paskelbti MEF 
darbuotojų (24% nuo ASU) 
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Mokslo straipsniai WOS su IF>20 % nuo AIF leidiniuose sąlyginiam 
mokslininko etatui, įvertinus indėlį 
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Mokslo straipsniai WOS su IF leidiniuose sąlyginiam mokslininko etatui 
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Nuo geriausių/reikšmingiausių darbų mokslo 
kryptyje ekspertinio vertinimo – priklauso ar 2018 
m. bus priimama į susijusias studijų programas 

Priklauso nuo žurnalo vietos dalyko kategorijoje pagal 
cituojamumo rodiklio pasiskirstymą tarp maksimalios ir minimalios 
reikšmės. 
 
 
2017 m. iš 25 universiteto straipsnių, patenkančių į1 kvartilio 
žurnalus (Q1 – žurnalai su aukščiausiais, maksimaliais 
cituojamumo rodikliais) yra 13 MEF straipsnių (52% nuo ASU 
rodiklio) 
 

Iš ASU 36 WOS su IF straipsnių parašytų su bendraautoriais 
užsieniečiais MEF tokių straipsnių – 17 (47% nuo ASU rodiklio) 
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1 WOS IF>0,25 AIF straipsnis priklausomai nuo IF įvertinamas 4-
16 balų (vienas straipsnis įvertinamas - nuo 1400 iki 6400 Eur) 



30 

ASU metodikoje (2012 m.) WOS IF straipsnių įvertis IF/AIF>0,20 
– 3 mokslingumo balai (ASU indėlis 1,0) 

KASMETINIO UNIVERSITETŲ IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ 
INSTITUTŲ MTEP IR MENO VEIKLOS VERTINIMO 
REGLAMENTAS (2017 10 04) 
  
IF/AIF=0,25; ASU indėlis1,0 – gaunami taškai – 3,75 
IF/AIF=2,0; ASU indėlis1,0 – gaunami taškai – 16,0 

AIV = NIA×(1+NIP)½×(2+7×IF/AIF)/NA , 
  
kurioje: 
NIA – Institucijos autorių skaičius.  
NIP – visų darbo skirtingų šalies verslo įstaigų (įmonių) ir užsienio 
institucijų prieskyrų skaičius 
NA – visų darbo autorių skaičius. 

2015 m. 
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Sąlyginio mokslininko mokslo darbų įvertinimas taškais (ASU metodika, 2012)*  

*  Taškai apskaičiuojami pagal ASU rektoriaus 2012 m. vasario 14 d. patvirtintą įsakymą Nr. 40 Kb §6 

ASU veiksmų plane 2017 m. – 4 balai/ sąl. m. etatui 
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Mokslininkų, atitinkančių doktorantūros proceso reikalavimus, sąrašas  
Vardas Pavardė Mokslinis 

laipsnis 
Po disertacijos gynimo 

publikuoti straipsniai WOS 
su IF 

Publikacijos WOS su IF 
2013-2017 m. 

Violeta Makarevičienė dr. (HP) 44 26 
Algirdas Augustaitis dr. 35 16 
Ligita Baležentienė dr. 30 27 
Eglė Sendžikienė dr. 26 13 

Vitas Marozas dr. 21 14 
Gintautas Mozgeris dr. (HP) 21 13 
Darius Danusevičius dr. 21 11 

Alfas Pliūra dr.(HP) 20 10 
Gediminas Brazaitis dr. 17 13 

Violeta Gražulevičienė dr. 15 8 
Raimondas Kreivaitis dr. 13 13 

Petras Rupšys dr. (HP) 12 10 
Vytautas Suchockas dr. 11 6 

Remigijus Bakys dr. 10 7 
Valdas Paulauskas dr. 10 4 

Milda Gumbytė dr. 9 9 
Edmundas Petrauskas dr. 9 4 

Almantas Kliučius dr. 9 3 
Virginija Skorupskaitė dr. 8 8 

Edmundas Bartkevičius dr. 8 5 
 Č     
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2017 m. pratęsta teisė vykdyti doktorantūros studijas Miškotyros kryptyje 



35 

ASU 2016-2017 m. mokslo darbų konkurse 

Lietuvos mokslų akademijos Lietuvos mokslo premijos konkursas  

1 vieta - prof. dr. Gedimino Brazaičio mokslo darbų rinkinys „Kompromisų tarp 
miško ekologinių funkcijų bei žmonių ūkinių poreikių paieška“ 

2017 metais LMA buvo apdovanoti 2016 metų Lietuvos mokslo premijos 
laureatai. Lietuvos mokslo premijos laureatu Biomedicinos ir Žemės ūkio mokslų 
srityse tapo MEF Miškotvarkos ir medienotyros instituto prof. dr. Algirdas 
Augustaitis už darbų ciklą „Aplinkos veiksnių kompleksiško poveikio miškų būklei 
ir produktyvumui dėsningumai globalios kaitos sąlygomis (2001–2015)“.  
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2017 metų LMA premijų aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso 
nugalėtojais tapo ASU doktorantas Martynas Normuntas už mokslinį darbą 
„Šakninės pinties (Heterobasidion Annosum (Fr.) Bref.) sąlygoto kelminio puvinio 
išplitimas paprastosios eglės stiebe“ (darbo vadovas doc. Edmundas Petrauskas) 

LMA 2017 metų vardinę Povilo Matulionio (miškotyros) premiją laimėjo ASU 
prof. habil. dr. Romualdas Deltuvas už monografiją „Povilas Matulionis: Ateities 
pradžia – tai mes“. 
 
 
 

Lietuvos mokslų akademijos mokslo darbų konkursas  
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2014 m. Palyginamajame ekspertiniame vertinime 
 
ASU MEF vertinamasis vienetas “Miškotyra ir ekologija” įvertintas kaip  
stiprus nacionalinis veikėjas su geru potencialu tapti svarbiu tarptautiniu 
veikėju. Rekomenduota: 

-padidinti tarptautinių kontaktų, projektų skaičių; siekti lyderiavimo pozicijų juose; 

-skatinti ir toliau daktaro disertacijas rašyti anglų kalba; publikuoti straipsnius 
disertacijų tema pripažintuose tarptautiniuose recenzuojamuose mokslo 
leidiniuose;  

- reikia įdėti daug pastangų projektų konkursuose (įskaitant ir tarptautinius), kad 
pritraukti lėšas tyrimų infrastruktūros palaikymui; 

- svarbu orientuotis į tarpdisciplininius tyrimus, pvz.: į miško biologijos tyrimus 
susieti su ekonomika (bioekonomika), technologijomis, modeliavimu, miškų 
tvarkymo sprendimams pagrįsti; 

-reikia aiškesnės vertinimo vieneto tyrimų strategijos: turi būti išryškintos 
prioritetinės (tarptautiniu mastu aktualios mokslinių tyrimų temos, kaip 
bioekonomika, socioekonomika ir pan.);  

-tyrimų, projektų rezultatai turėtų būti orientuoti ir miško pramonė ir privačiam 
miško sektoriui. 
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 Palyginamasis ekspertinis vertinimas?! 

MTEP veiklos kokybė  
Vykdomi moksliniai tyrimai yra aukšto 
lygio ir pripažinti tarptautiniu mastu 

Vykdomi moksliniai tyrimai yra aukšto lygio 
ir pripažinti nacionaliniu mastu 

MTEP veiklos  
ekonominis ir socialinis 
poveikis 

Vertinamasis vienetas glaudžiai susijęs ne tik 
su akademine bendruomene, bet ir verslu, 
sprendimų priėmėjais, visuomene 

Santykis su verslu, sprendimų priėmėjais ir 
visuomene yra toks, koks dera pripažintai 
akademine veikla užsiimančiai įstaigai.  

MTEP veiklos  
perspektyvumas  

Vertinamasis vienetas turi potencialą 
žymiai pagerinti jo įvertinimus per 
ateinančius 5 metus 
Vertinamasis vienetas turi potencialą 
pagerinti jo įvertinimus. 

? 

? 

? 
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