Dėstytojų informacija
2020 m. Rudens semestras
Doc. dr. Izolda Skruibytė

Finansinis planavimas (N)

Doc. Kristina Puleikienė

izolda.skruibyte@ltvk.lt

https://meet.google.com/ebk-szjn-hhc

Šiuolaikinės ekonomikos teorija (I)

kristina.puleikiene@ltvk.lt

https://meet.google.com/czh-ubvd-vff

Lekt. Laima Steiblienė

Įmonių ekonomika/Korporacinė
ekonomika (N/I)

laima.steibliene@ltvk.lt

https://meet.google.com/cfh-jsdd-jar

Lekt. Keisha L. Ingram

Ekonomikos teorija
(Šiuolaikinė) (N)

keisha.ingram@ltvk.lt

https://meet.google.com/oxr-jfpd-bnv
https://meet.google.com/mrg-iwsj-efo

Dr. Dainora Gedvilaitė

Investicijų vertinimas (N);
Finansų pagrindai (I); Investicijų
vertinimas (I)

dainora.gedvilaite@ltvk.lt

https://meet.google.com/ses-guka-sef

Lekt. Ilona Šumskaitė

Profesinės veiklos praktika
(įmonėjė) (N); Auditas (N); Finansų
analizė (N); Kursinis darbas (N);
Finansinė apskaita TAS (I)

Ilona.sumskaite@ltvk.lt

https://meet.google.com/hfq-owbb-bob

mantas.valuzis@ltvk.lt

https://meet.google.com/vxv-jhft-uih

danguole.ignataviciute@ltvk.lt

https://meet.google.com/ipu-utrs-zpo

Dr. Mantas Valužis
Lekt. Danguolė Ignatavičiūtė

Biudžetinių įstaigų apskaita (N/I);
Finansinių institucijų apskaita (I)
Apskaitos informacinės sistemos
(I);

Doc. Renata Šliažienė

Valsybės ir teisės teorija (N/I)

renata.sliaziene@ltvk.lt

https://meet.google.com/xgi-cijw-ddd

Lekt. Vilija Šlajienė

Romėnų teisė (N/I)

teisininke@ltvk.lt

https://meet.google.com/mnf-bkhw-roe

egidijus.nedzinskas@ltvk.lt

https://meet.google.com/mcu-afwo-ivn

jovita.einikiene@ltvk.lt

https://meet.google.com/eud-hbmi-kgc

ausrele.masandukaite@ltvk.lt

https://meet.google.com/mae-kjyy-vks

Doc. dr. Egidijus Nedzinskas
Lekt. Jovita Einikienė
Lekt. Aušrelė Masandukaitė

Teisė/Praktinė teisė
vadybos/Praktinė teisė; Korupcijos
kontrolė; Darbo teisė; Praktinė teisė
Civilinė teisė 1,2 dalys (N)
Verslo teisė (N); Verslo
teisė/Turizmo verslo teisė (I); Spec.
vartotojų teisių gynimas (I)

Dr. Marina Gušauskienė

Baudžiamasis procesas (N/I);
Ikiteisminis tyrimas (N/I)

marina.gusauskiene@ltvk.lt

https://meet.google.com/kxt-bqbx-kes

Lekt. Genrikas Nedveckis

Kriminalistika (I)

genrikas.nedveckis@ltvk.lt

https://meet.google.com/hjv-kveg-idc

Doc. dr. Andželika Vosyliūtė

Baudžiamoji teisė (I)

andzelika.vosyliute@ltvk.lt

https://meet.google.com/bsf-rucw-vjh

Doc. Erika Statkienė

Tarptautinė teisė (N)

erika.statkiene@ltvk.lt

Skype:
https://join.skype.com/invite/nMGy4JOWiMG7

Dr. Ingrida Krolienė

Advokatūros teisė (N)

ingrida.kroliene@ltvk.lt

https://meet.google.com/fnc-vnou-dpn

Doc. Gintaras Mitrulevičius

Politologija (I)

gintaras.mitrulevicius@ltvk.lt

https://meet.google.com/fai-dgha-amy

Lekt. Lina Alksnienė (Palionytė)

LR Konstitucinė teisė

lina.palionyte@ltvk.lt

https://meet.google.com/qie-wxov-ver

Lekt. Justinas Jonušas

Visuomenės sveikata ir higiena

justinas.jonusas@ltvk.lt

https://meet.google.com/ezo-tigr-hxo

Lekt. Irina Solomatina

Specialiųjų terminalų
organizavimas ir darbas (N/I);
Integruota logistika (N); Pardavimų
zivile.gomiene@ltvk.lt
logistika (N); Prekių muitai ir
draudimas (I)
Spec. Maisto ir ne maisto
prekės (N); Spec. Didmeninė ir
mažmeninė prekyba (N); Prekių
birute.povilianskiene@ltvk.lt
kodavimo ir identifikavimo sistema
(I); Specializacijos kursinis darbas
(I)
Spec. Sandėliavimo logistika (N)
irina.solomatina@ltvk.lt

Lekt. Jovilė Barevičiūtė

Spec. Žaliųjų ir mėlynųjų
projektų valdymas (N)

Lekt. Živilė Gomienė

Lekt. Birutė Povilianskienė

Doc. dr. Giedrius Šiupšinskas
Lekt. Daiva Kelpšaitė

Atsinaujinantys energijos
šaltiniai (N/I)
Spec. Projektų finansų ir
kokybės valdymas (N)

https://meet.google.com/ujy-dmkh-mow

Skype vlvk_nuotolines

Skype: solomatina@inbox.lt

jovile.bareviciute@ltvk.lt

https://meet.google.com/ssk-dzog-qmq

giedrius.siupsinskas@ltvk.lt

https://meet.google.com/nrd-hife-zwe

daiva.kelpsaite@ltvk.lt

https://meet.google.com/ckb-nctn-oke

Lekt. Rima Bačiulytė

Kokybės vadyba, Sisteminės
kokybės vadyba/Visuotinės kokybės
vadyba (N); Sisteminės kokybės
vadyba (visuotinės kokybės vadyba)
(I)
Profesinės veiklos praktika (IB
Biurometa) (N/I) (Statybos)

Doc. dr. Kęstutis Valančius

Pastatų inžinerinės sistemos
(N/I) (Statybos)

Prof. dr. Asta Valackienė

Tyrimų metodologija ir
duomenų analizė (N); Filosofijos
įvadas/Taikomoji vadybos
filosofija/Teisinė
filosofija/Taikomoji filosofija (N);
Taikomoji filosofija/Taikomoji
asta.valackiene@ltvk.lt
vadybos filosofija/Teisinė filosofija
(I); Komunikavimo pagrindai (I);
Tyrimų metodologija ir duomenų
analizė/Tiriamųjų darbų metodologija
(I); Logika ir mokslo metodologija
(I)

https://meet.google.com/jbp-sebq-rwr

Prof. dr. Remigijus Venckus

Išmaniųjų technologijų
taikymas (N/I); Inovacijos renginių ir remigijus.venckus@ltvk.lt
pramogų versle (N/I)

https://meet.google.com/ejf-nvpc-dip

Doc. dr. Genovaitė Avižonienė

Dokumentų valdymo
kompiuterinė peraktika (I);Sportinių
renginių organizavimas (N)

genovaite.avizoniene@ltvk.lt

https://meet.google.com/hoe-xapu-jic

raimonda.tamoseviciene@ltvk.lt

https://meet.google.com/ffb-ibin-uod

irina.uzdaviniene@ltvk.lt

https://meet.google.com/jva-wvvo-qnh

vilma.kondratiene@ltvk.lt

https://meet.google.com/hrv-fygm-krd

Doc. dr. Ligita Šalkauskienė

Doc. Raimonda Tamoševičienė
Lekt. Irina Uždavinienė
Lekt. Vilma Kondratienė

Specialybės kalbos
raida/Specialybės kalba/Kalbos
kultūra ir komunikacija
Antroji užsienio kalba (rusų
kalba) (N)
E-turizmo rinkodara ir
socialiniai tinklai (N/I)

ligita.salkauskiene@ltvk.lt

https://meet.google.com/hgy-zwpv-iie

rima.baciulyte@ltvk.lt

https://meet.google.com/snv-idoz-dco

kestutis.valancius@ltvk.lt

https://meet.google.com/rrr-itwk-cxx

Doc. dr. Judita Giparaitė

Lekt. Vilma Milašiūnaitė

Lekt. Rita Mikailienė
Lekt. Vytautas Šulus

Profesinė užsienio
kalba/Specialybės užsienio
kalba/Užsienio kalba (N/I);
Formalioji anglų kalba II
Bendravimo psichologija (I);
Bendravimo psichologija/Bendroji
psichologija (N)
Turizmo ir pramogų verslo
rinkodara (N); Pramoginės veiklos
praktika (I); Turizmo ir pramogų
verslo rinkodara (I)
Kibernetinis saugumas

Lekt. Marija Šimonelienė
Lekt. Diana Jankienė
Lekt. Giedrė Strakšienė
Prof.dr. Angelė Lileikienė
doc. Regina Narkienė
doc. Remigijus Dailidė

Turizmo pagrindai
Juridinių dokumentų praktika
(N/I)
Renginių
pagrindai

judita.giparaite@ltvk.lt

https://meet.google.com/gux-quus-yhh

vilma.milasiunaite@ltvk.lt

https://meet.google.com/mwt-hvwk-szt

rita.mikailiene@ltvk.lt

https://meet.google.com/xbr-oenb-uoh

vytautas.sulus@ltvk.lt

https://meet.google.com/vfz-kvxx-fqr

marija.simoneliene@ltvk.lt

https://meet.google.com/wwr-ofnx-kua

diana.jankiene@ltvk.lt

https://meet.google.com/zyh-kfhz-tpa

giedre.straksiene@ltvk.lt

Giedrės Strakšienės
konsultacija Zoom Platformoje

angele.lileikiene@ltvk.lt

Skype adresu: ltvk.nuotolines.studijos

regina.narkiene@ltvk.lt

https://meet.google.com/cut-jxyw-vxf

remigijus.dailide@ltvk.lt

https://meet.google.com/vbo-ndnw-pzo

organizavimo

Antreprenerystė skaitmeninėje
srityje
Organizacinė elgsena
Organizacijos
įvaizdis
vartotojo elgsena internete

ir

