
Aušra Mlinkauskienė

POMĖGIAI/INTERESAI/HOBIAI:
Moksliniai tyrimai ir praktinė veikla paveldosaugos srityje, kultūrinio palikimo ir 
naujų kultūrų pažinimas, istorija, kelionės ir viskas, kas jungia praeitį, dabartį ir 
ateitį.

TYRIMŲ SRITIS:
Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimas, 
kultūrinių kraštovaizdžių apsauga, 
kultūrologiniai kraštovaizdžio tyrimai, 
saugomų urbanistinių struktūrų evoliucija ir 
jų vertinimas, saugomų teritorijų sistema.

STUDENTAMS:
Jaunam žmogui dažnai kyla įvairių klausimų, į kuriuos kartais sunku rasti 
atsakymus. Bet dažnu atveju, pakanka tik trumpos diskusijos, kad būtų gauti 
atsakymai. Siekiu įkvėpti studentus ne tik svajoti, bet ir veikti. „Vien tik norais 
nieko nepasieksi. Bet kai tavo vizija veda tave pirmyn, tu nori daryti tai, kas 
padėtų ją įgyvendinti. Tu neverti savęs per jėgą, tiesiog troškimas būna toks 
stiprus, kad imi daryti tai, ko anksčiau net nežinojai, kad sugebi.“ – Spencer 
Johnson. 



POMĖGIAI/INTERESAI/HOBIAI:
Pagrindinis hobis: karate. Priedai: kelionės, knygos. Interesai: geodezinės 
matavimų technologijos bei prietaisai.

TYRIMŲ SRITIS:
Inžinerinė geodezija, geodezinės matavimų 
technologijos bei prietaisai, geodezinių 
prietaisų patikra bei kalibravimo metodai, 
matavimų paklaidų nustatymas.

STUDENTAMS:
Man studijų metas buvo pats šauniausias gyvenimo etapas. Žinau Tavo poreikius, 
kuo gyveni ir esu pasiruošęs bet kada patarti ir pagelbėti. Nebijau naujovių, esu 
kantrus bei visada stengiuosi studentams sukurti palankią bei pozityvią aplinką, 
draugišką bendravimą bei pagalbą.

Donatas Rekus



POMĖGIAI/INTERESAI/HOBIAI:
Labiausiai mėgstu keliauti, tai geriausias laisvalaikio praleidimo būdas. Pailsiu 
kopdama į kalnus, gamtos sukurti vaizdai geriausiai įkrauna naujiems darbams. 
Dirbdama su studentais iš skirtingų pasaulio šalių domiuosi jų kultūra, pomėgiais 
ir tradicijomis.

TYRIMŲ SRITIS:
Statybos valdymas, statybos projektų vadyba, 
Statybos techninis reglamentavimas, 
Statybos planavimas, Pastatų ūkio valdymas, 
BIM 4D, 5D, 6D.

STUDENTAMS:
Kiekviena iškilusi problema ar klausimas yra svarbus, jei jis yra užduodamas. 
Nebijokite klausti, nes dviese rasti sprendimą yra lengviau. 

Eglė Klumbytė



Vilma Kriaučiūnaitė-
Neklejonovienė

TYRIMŲ SRITIS:
Inžineriniai-geodeziniai tyrimai.

POMĖGIAI/INTERESAI/HOBIAI:
Knygų skaitymas (prisipažįstu -  skaitau per mažai), ėjimas (į darbą paprastai 
atvažiuoju, bet savaitgaliais, ilgais vasaros vakarais, atostogaujant  sąžiningai 
keliauju pesčiomis, tai laikas pabūti su šeima +  erdvė mintims  + neauga 
papildomi kilogramai),  papuošalų gamyba (kruopštaus, tikslaus ir kūrybinio 
darbo procesas ir rezultatas teikia džiaugsmo ir mano draugams).

STUDENTAMS:
Leisk sau pajausti visus studentavimo privalumus, tame tarpe ir mokymąsi. 
Domėkis, dalyvauk, bendrauk ir išnaudok visas Tau suteikiamas galimybes! Vėliau 
tokių gerų sąlygų tikrai niekada nebeturėsi. Žmonės dažnai apgailestauja, kad 
laiku  kažko neišmoko, nepadarė, nesuspėjo... Nueik į bibliotekos mokymus ir 
išmok naršyti užsienio universitetų ir tyrimų institutų duomenų bazėse, tikrai 
nuoširdžiai sakau – pravers ir.... pasitikrink klaidas prieš atiduodamas darbą. Linkiu 
tikėti savimi, naudotis visomis universiteto bendruomenės teikiamomis 
naudomis ir prisiminti posakį  „ne šventieji puodus lipdo“



POMĖGIAI/INTERESAI/HOBIAI:
Architektūros filosofija ir estetika, knygų skaitymas, tapyba, grafika, maudymasis 
eketėje. Universitetas suteikia galimybę giliau, plačiau suvokti architektūros ir 
architekto veiklos spektrą, įtaką. Tirdamas tam tikro laikotarpio etninę 
architektūrą neišvengiamai susiduriu su filosofiniais, ne vien pragmatiniais 
klausimais. Tai skatina apmąstyti daugelį klausimų įvairiausiomis temomis, plečia 
kultūrinį bagažą, padeda suformuoti pilietišką kūrėjo poziciją, “perskaityti” ne vien 
išorinę architektūros estetiką, bet ir suvokti giliuosius jos klodus.

TYRIMŲ SRITIS:
Architektūros filosofija ir estetika. 
Architektūros kritinė analizė ir metodai.

STUDENTAMS:
Studijų metais profesorius Jonas Minkevičius mane patį užvedė ant kelio 
patardamas ir padrąsindamas ne tik paskaitų metu, tačiau ir paprasčiausių 
neformalių pokalbių prie arbatos puodelio akimirkomis. Prisimenu šias akimirkas 
su žavesiu ir noriu “atiduoti duoklę”, kuri, gal būt, padės kažkam iš jūsų 
apsispręsti, žengti žingsnį, kurio vis dar nedrįsote.

Vytautas Baltus



POMĖGIAI/INTERESAI/HOBIAI:
Istorinės knygos ir filmai, gėlininkystė, bitininkystė 

TYRIMŲ SRITIS:
Domiuosi efektyviais inžineriniais 
sprendimais, kurie pagerintų bendrą pastato 
energinį efektyvumą.

STUDENTAMS:
Būk smalsus, kiekviena sritis turi „perliukų“, kurie būtinai ir Tave įtrauks, tik ieškok 
jų. Statybos inžinerijoje tokių „perliukų“ – daugybė, ir jie ateityje gali tapti Tavo 
išskirtinumu ir unikalumu.
Nesilygiuok į kitus, susikoncentruok į savo tobulėjimą - jei šiandien šiek tiek 
paaugai, tai ir yra puikus pasiekimas. Mes visi turim skirtingą startą ir skirtingas 
sąlygas augti, bet pačio augimo tai neturi įtakoti – tiesiog šitam kelyje užtruksi 
ilgiau, bet džiaugsiesi geru rezultatu.
Mentorystė man patinka tuo, kad ji mažiau formali ir įsprausta į rėmus, nei 
akademinės studijos. Mentorius gali daugiau papasakoti, o studentas gali 
daugiau klausti. Ir šiaip mėgstu bendrauti.

Jurgita Černeckienė



MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Technologijos mokslai, statybos inžinerija, medžiagų inžinerija, aplinkos inžinerija.

TYRIMŲ SRITIS:
Ceolitai, gamybos atliekos cementinėse 
sistemose, betonai; šarmu aktyvuotos 
rišamosios medžiagos.

POMĖGIAI/INTERESAI/HOBIAI:
Ceolitinės medžiagos, jų sintezė, modifikavimas ir pritaikymas. Šarmu aktyvuotos 
rišamosios medžiagos – tai „nauja“ medžiaga, kuri neturi portlandcemenčio 
rišiklio. Tokios medžiagos laikomos labai perspektyviomis, jomis pakeičiamos 
tradicinės cementinės medžiagos. Šarmu aktyvuotų rišiklių žaliavomis gali būti 
įvairios gamybos atliekos.

Danutė Vaičiukynienė


