
Ekonomikos inžinerijos katedros dėstytojų budėjimo laikas 

2020-2021 m. m. pavasario semestras 

Dėstytojas Budėjimo laikas Auditorija 

Prof. dr. Daiva Jurevičienė 

(Apie dalyvavimą konsultacijoje dėstytoją reikia 

informuoti el. paštu) 

daiva.jureviciene@vilniustech.lt 
 

Antradieniais 
 

 
 

13:00 – 14:00 val. 

Konsultacija vyks nuotoliniu 
būdu per zoom programą. 

Prisijungimo nuorodą rasite 

prisijungę prie moodle 
sistemos arba susisiekę su 

dėstytoja el. paštu. 

 

Trečiadieniais 16:30 – 17:30 val. 

Prof. habil. dr. Borisas Melnikas 

(Apie dalyvavimą konsultacijoje dėstytoją reikia 

informuoti el. paštu) 
borisas.melnikas@vilniustech.lt 

  

 

Pirmadieniais 17:00 – 18:00 val.  Konsultacija vyks nuotoliniu 
būdu per zoom programą. 

Prisijungimo nuorodą rasite 
prisijungę prie moodle 

sistemos arba susisiekę su 

dėstytoja el. paštu. 

Antradieniais 

Prof. dr. Asta Vasiliauskaitė 

(Apie dalyvavimą konsultacijoje dėstytoją reikia 

informuoti el. paštu) 

asta.vasiliauskaite@vilniustech.lt 
 

 

Pirmadieniais 16:00 – 17:00 val. Konsultacija vyks nuotoliniu 
būdu per zoom programą. 

Prisijungimo nuorodą rasite 

prisijungę prie moodle 
sistemos arba susisiekę su 

dėstytoja el. paštu. 

Antradieniais 16:00 – 17:00 val. 

Prof. dr. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė 

(Apie dalyvavimą konsultacijoje dėstytoją reikia 

informuoti el. paštu) 

laima.okuneviciute.neverauskiene@vilniustech.lt 
 

Pirmadieniais   
 

 

17:00 – 18:00 val. 

Konsultacija vyks nuotoliniu 
būdu per zoom programą. 

Prisijungimo nuorodą rasite 

prisijungę prie moodle 
sistemos arba susisiekę su 

dėstytoja el. paštu. 
Antradieniais  

Doc. dr. Daiva Andriušaitienė 

(Apie dalyvavimą konsultacijoje dėstytoją reikia 

informuoti el. paštu) 
daiva.andriusaitiene@vilniustech.lt 

 

 

Pirmadieniais 16:00 – 17:00 val. Konsultacija vyks nuotoliniu 

būdu per zoom programą. 

Prisijungimo nuorodą rasite 
prisijungę prie moodle 

sistemos arba susisiekę su 

dėstytoja el. paštu. 

Trečiadieniais 16:00 – 17:00 val. 

Doc. dr. Mindaugas Butkus 

(Apie dalyvavimą konsultacijoje dėstytoją reikia 

informuoti el. paštu) 

 

 

mindaugas.butkus@vilniustech.lt 

Doc. dr. Izolda Jokšienė 

(Apie dalyvavimą konsultacijoje dėstytoją reikia 
informuoti el. paštu) 

izolda.joksiene@vilniustech.lt 

 

 

 

 
Ketvirtadieniais  

 

 

 

 
11:00-12:00 val. 

 

Konsultacija vyks nuotoliniu 

būdu per zoom programą. 

Prisijungimo nuorodą rasite 
prisijungę prie moodle 

sistemos arba susisiekę su 

dėstytoja el. paštu. 16:00-17:00 val. 

Doc. dr. Eglė Kazlauskienė 

(Apie dalyvavimą konsultacijoje dėstytoją reikia 
informuoti telefonu 8 615 99505) 

Pirmadieniais 13:45 – 14:30 val.  Konsultacija vyks nuotoliniu 

būdu per zoom programą. 
Prisijungimo nuorodą rasite 

prisijungę prie moodle 

sistemos arba susisiekę su 
dėstytoja el. paštu. 

Antradieniais 

 

13:45 – 14:30 val.  

Doc. dr. Kristina Matuzevičiūtė – Balčiūnienė 

(Apie dalyvavimą konsultacijoje dėstytoją reikia 
informuoti el. paštu) 

kristina.matuzeviciute-

balciuniene@vilniustech.lt 
 

Penktadieniais  

Antromis savaitėmis 
 

08:30 – 10:00 val. Konsultacija vyks nuotoliniu 

būdu per zoom programą. 
Prisijungimo nuorodą rasite 

prisijungę prie moodle 

sistemos arba susisiekę su 
dėstytoja el. paštu. 

Doc. dr. Renata Činčikaitė 

(Apie dalyvavimą konsultacijoje dėstytoją reikia 

informuoti el. paštu) 

renata.cincikaite@vilniustech.lt 

 

Doc. dr. Kęstutis Peleckis 

(Apie dalyvavimą konsultacijoje dėstytoją reikia 

informuoti el. paštu) 

k.peleckis@vilniustech.lt 
 

Penktadieniais  
18:00 – 19:00 val. 

 
Konsultacija vyks nuotoliniu 

būdu per zoom programą. 

Prisijungimo nuorodą rasite 
prisijungę prie moodle 

sistemos arba susisiekę su 

dėstytoja el. paštu. 

Doc. dr. Viktorija Skvarciany 

(Apie dalyvavimą konsultacijoje dėstytoją reikia 

informuoti el. paštu) 
 

viktorija.skvarciany@vilniustech.lt 
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Doc. dr. Agnė Šimelytė 

(Apie dalyvavimą konsultacijoje dėstytoją reikia 

informuoti el. paštu) 

agne.simelyte@vilniustech.lt 
 

Antradieniais 
 

 
10:00 - 11:00 val. 

 
Konsultacija vyks nuotoliniu 

būdu per zoom programą. 

Prisijungimo nuorodą rasite 
prisijungę prie moodle 

sistemos arba susisiekę su 

dėstytoja el. paštu. 

Penktadieniais  

15:00 – 16:00 val. 

Konsultacija vyks nuotoliniu 

būdu per zoom programą. 

Prisijungimo nuorodą rasite 
prisijungę prie moodle 

sistemos arba susisiekę su 

dėstytoja el. paštu. 

Audronė Kvedarienė audrone.kvedariene@vilniustech.lt 

 

Doc. dr. Vladislavas Petraškevičius 

(Apie dalyvavimą konsultacijoje dėstytoją reikia 
informuoti el. paštu) 

vladislavas.petraskevicius@vilniustech.lt 

 

Ketvirtadieniais 12:00 – 13:00 val. Konsultacija vyks nuotoliniu 

būdu per zoom programą. 
Prisijungimo nuorodą rasite 

prisijungę prie moodle 

sistemos arba susisiekę su 
dėstytoja el. paštu. 

Dr. Rasa Stasiukynaitė 

(Apie dalyvavimą konsultacijoje dėstytoją reikia 
informuoti el. paštu) 

rasa.stasiukynaite@vilniustech.lt 

 

Ketvirtadieniais 10:00 – 12:00 val. Konsultacija vyks nuotoliniu 

būdu per zoom programą. 
Prisijungimo nuorodą rasite 

prisijungę prie moodle 

sistemos arba susisiekę su 
dėstytoja el. paštu. 

Doc. dr. Žaneta Karazijienė  

(Apie dalyvavimą konsultacijoje dėstytoją reikia 

informuoti el. paštu) 
zaneta.karazijiene@vilniustech.lt 

 

Pirmadieniais  

 

9:00 – 10:00 val. 

 

Konsultacija vyks nuotoliniu 

būdu per zoom programą. 

Prisijungimo nuorodą rasite 
prisijungę prie moodle 

sistemos arba susisiekę su 

dėstytoja el. paštu. 

Ketvirtadieniais 

Antromis savaitėmis 

12:00 – 14:00 val. 

Lekt. Kristina Razminienė  

(Apie dalyvavimą konsultacijoje dėstytoją reikia 

informuoti el. paštu) 

kristina.razminiene@vilniustech.lt 
 

 

Trečiadieniais  
 

9:00 – 10:00 val. Konsultacija vyks nuotoliniu 
būdu per zoom programą. 

Prisijungimo nuorodą rasite 

prisijungę prie moodle 
sistemos arba susisiekę su 

dėstytoja el. paštu. 

Dr. Laura Gudelytė-Žilinskienė  

(Apie dalyvavimą konsultacijoje dėstytoją reikia 

informuoti el. paštu) 

laura.gudelyte-zilinskiene@vilniustech.lt 

 

Pirmadieniais  
 

13:00 – 14:00 val. Konsultacija vyks nuotoliniu 
būdu per zoom programą. 

Prisijungimo nuorodą rasite 

prisijungę prie moodle 
sistemos arba susisiekę su 

dėstytoja el. paštu. 

Doc. dr. Liucija Birškytė 

(Apie dalyvavimą konsultacijoje dėstytoją reikia 

informuoti el. paštu) 

liucija.birskyte@vilniustech.lt 
 

Ketvirtadieniais 14:00 – 15:00 val. Konsultacija vyks nuotoliniu 
būdu per zoom programą. 

Prisijungimo nuorodą rasite 

prisijungę prie moodle 
sistemos arba susisiekę su 

dėstytoja el. paštu. 

Doc. dr. Rima Žitkienė 

(Apie dalyvavimą konsultacijoje dėstytoją reikia 
informuoti el. paštu) 

rima.zitkiene@vilniustech.lt 

 

Ketvirtadieniais  

10:30 – 11:30 val. 

Konsultacija vyks nuotoliniu 

būdu per zoom programą. 
Prisijungimo nuorodą rasite 

prisijungę prie moodle 

sistemos arba susisiekę su 
dėstytoja el. paštu. 

Lekt. Marytė Vaičiulionienė 

(Apie dalyvavimą konsultacijoje dėstytoją reikia 
informuoti el. paštu) 

maryte.vaiciulioniene@vilniustech.lt 

 
 

Penktadieniais 14:00 – 15:00 val.  Konsultacija vyks nuotoliniu 

būdu per zoom programą. 
Prisijungimo nuorodą rasite 

prisijungę prie moodle 

sistemos arba susisiekę su 
dėstytoja el. paštu. 

Dr. Egidijus Bikas 

(Apie dalyvavimą konsultacijoje dėstytoją reikia 

informuoti el. paštu) 
egidijus.bikas@vilniustech.lt 

 

 

Pirmadieniais  

 

08:30 – 09:30 val. Konsultacija vyks nuotoliniu 

būdu per zoom programą. 

Prisijungimo nuorodą rasite 
prisijungę prie moodle 

sistemos arba susisiekę su 

dėstytoja el. paštu. 

Dr. Milena Medineckienė 

(Apie dalyvavimą konsultacijoje dėstytoją reikia 

informuoti el. paštu) 
milena.medineckiene@vilniustech.lt 

  

 

Ketvirtadieniais 10:00 – 11:00 val.  Konsultacija vyks nuotoliniu 

būdu per zoom programą. 

Prisijungimo nuorodą rasite 
prisijungę prie moodle 

sistemos arba susisiekę su 

dėstytoja el. paštu. 
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Doc. dr. Toma Lankauskienė 

(Apie dalyvavimą konsultacijoje dėstytoją reikia 

informuoti el. paštu) 
 

 

toma.lankauskiene@vilniustech.lt 
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