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Renginio 
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Renginio 
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Priimamų 
lankytojų 
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rekomenduojamą lankytojų amžių, 
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vieta (adresas 
nurodomas 10 

stulpelyje)
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1 2019 09 17 12:00neribojamas Sodo ir daržo augalų 
patogenai, jų biologinė 

kontrolė

Uogos, vaisiai ir daržovės – ne tik 
skanūs ir sveiki produktai, tačiau ir 

galimi „namai“ mikroorganizmams. 
Kokie yra mikroskopiniai grybai 
sukeliantys sodo ir daržo augalų 

ligas bei gadinantys augalinę 
produkciją? Ar žinote kaip juos 

pažinti? LAMMC Sodininkystės ir 
daržininkystės instituto mokslininkai 
supažindins su alternatyviomis sodo 

Mikrobiolo
gija

Nuotolinė 
paskaita 
(įrašyta 

paskaita, po 
jos gyva 

diskusija)

Akadem
ija

dr. Neringa 
Rasiukevičiūtė, dr. 

Alma Valiuškaitė, dr. 
Birutė Frercks, Simona 

Lukošiūtė, Lina 
Šernaitė

Sodininkystės ir 
daržininkystės 
institutas, 
Lietuvos 
agrarinių ir miškų 
mokslų centras 
(LAMMC)

2 2019 09 17 12:30neribojamas Patogenai 
miškoekosistemose

Per pastaruosius 200 metų Europoje 
įvyko precedento

neturintis atvejis, kai daugiausia dėl 
žmonių tarpininkaujamo 

tarptautinio augalų ir augalinių
produktų gabenimo ir prekybos 

masiškai išsaugo miško patogenų 
skaičius. Patogenai yra

parazitiniai mikroorganizmai, 
sukeliantys ligas, jie puola augalus, 

Mikrobiolo
gija

Nuotolinė 
paskaita 
(įrašyta 

paskaita, po 
jos gyva 

diskusija)

Akadem
ija

dr. Diana 
Marčiulynienė, Aistė 

Povilaitienė, dr. 
Artūras Gedminas, dr. 

Adas Marčiulynas, 
Valeriia Mischerikova

Miškų institutas, 
LAMMC
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3 2019 09 17 13:00neribojamas Kaip endofitinės 
bakterijos padeda 

augalams kovoti su 
stresu

Mikroorganizmų yra gausu aplinkoje 
– dirvožemyje ir vandenyje, o taip 

pat dalis jų geba kolonizuoti ir 
išgyventi augalo audiniuose. Tokie 

mikroorganizmai vadinami 
“endofitais” – gyvenančiais “augalo 

viduje”. Augalai palaiko glaudų 
simbiontinį ryšį su su endofitine 

mikrobiota. Endofitai minta augalo 
gaminamomis maistinėmis 

Mikrobiolo
gija

Nuotolinė 
paskaita 
(įrašyta 

paskaita, po 
jos gyva 

diskusija)

Akadem
ija

dr. Danas Baniulis, 
Elena Andriūnaitė

Sodininkystės ir 
daržininkystės 
institutas, 
LAMMC

4 2019 09 17 13:30neribojamas Dirvožemio 
mikroorganizmai ir jų 

poveikis augalams

Mikroorganizmų paplitimas 
dirvožemyje. Ar yra kenksmingų 

mikroorganzimų dirvožemyje. Kaip 
ir kada jie gali pakenkti. Kokių yra 

naudingų dirvožemio 
mikroorganizmų. Kuo jie naudingi. 

Kaip pasinaudoti šių 
mikroorganizmų teikiama nauda. 

Trukmė 30 min.

Mikrobiolo
gija

Nuotolinė 
paskaita 
(įrašyta 

paskaita, po 
jos gyva 

diskusija)

Akadem
ija

Renata Žvirdauskienė Žemdirbystės 
institutas, 
LAMMC

5 2019 09 17 14:00neribojamasPupinių augalų pašaknio 
patogenų kontrolė

Pastaraisiais metais smarkiai 
padidėjo pupinių augalų plotai.  Dėl 

didesnės augalų šeimininkų 
koncentracijos žirnių, pupų, lubinų 

pasėliuose nustatoma daugiau šiuos 
augalus pažeidžiančių ligų. 

Paskaitos metu numatom diskutuoti 
klausimai: 

• Kokie patogenai sukelia pupinių 
augalų ligas;

Mikrobiolo
gija

Nuotolinė 
paskaita 
(įrašyta 

paskaita, po 
jos gyva 

diskusija)

Akadem
ija

Aurimas Sabeckis, dr. 
Roma Semaškienė, dr. 

Skaidrė Supronienė

Žemdirbystės 
institutas, 
LAMMC

6 2019 09 17 12:00neribojamas Mikroorganizmai mūsų 
namuose ir kaip mes 

juos aptinkame

Paskaitos metu sužinosite, kaip 
mikroorganizmai patenka į mūsų 

namus (maisto žaliava, greitas 
maistas), kaip jie nustatomi ir kiek 
mikroorganizmų leidžiama mūsų 

vartojamose produktuose. Taip pat 
aptarsime labiausiai nešvarių mūsų 
namų vietų TOP 10. Išsiaiškinsime, 
kaip išvengti užsikrėtimo rizikos ir 

supažindinsime kaip laikytis higienos 

Mikrobiolo
gija

Nuotolinė 
paskaita 
(įrašyta 

paskaita, po 
jos gyva 

diskusija)

Kaunas doc. dr. Aistė 
Kabašinskienė, lekt. 

dr. Aleksandr 
Novoslavskij

Lietuvos 
sveikatos mokslų 
universitetas 
Veterinarijos 
akademija



7 2019 09 17 13:00neribojamas Pelėsinių grybų grėsmė 
maisto grandinėje

Paskaitos metu klausytojai bus 
supažindinti, kodėl kai kurie 

pelėsiniai grybai laikomi 
žalingiausiais natūraliais gamtos 
organizmais. Koks pavojus gali 

slypėti augalinėse maisto žaliavose 
ir kokia yra maisto taršos grandinė. 
Koks yra ryšys tarp pelėsinių grybų 
vystymosi augalinėse žaliavose ir 

maisto tarša jų metabolitais. 

Mikrobiolo
gija

Nuotolinė 
paskaita 
(įrašyta 

paskaita, po 
jos gyva 

diskusija)

Kaunas doc. dr. Violeta 
Baliukonienė

Lietuvos 
sveikatos mokslų 
universitetas 
Veterinarijos 
akademija

8 2019 09 17 13:00neribojamas Bakterijų atsparumo 
antibiotikams 
mechanizmai

Antimikrobiniai vaistai. Vaistai 
virusų ir patogeninių mielių 

sukeliamiems susirgimams gydyti.  
Antibiotikai, jiems jautrūs 

mikroorganizmai. Antibiotikų 
taikiniai. Natūralus ir įgytas 
atsparumas antibiotikams. 
Atsparumo antibiotikams 

mechanizmai, plitimo priežastys. 
Trukmė 1 val.

Mikrobiolo
gija

Nuotolinė 
paskaita 

(tiesioginė 
transliacija)

Kaunas prof. Dr. Rimantas 
Daugelavičius

Vytauto Didžiojo 
universitetas

9 2019 09 17 12:00neribojamas Biologinis betonas - 
konstrukcinis stebuklas

Kas būtų, jei įprastose statybinėse 
konstrukcijose gyventų 

mikroorganizmai, pasirengę ginti ir 
atstatyti savo gyvenamąją aplinką? 

Ar įmanoma mikroorganizmus 
panaudoti konstrukcijų apsaugai? 

Trukmė 45 min.

Mikrobiolo
gija

Nuotolinė 
paskaita 

(tiesioginė 
transliacija)

Vilnius dr. Ronaldas 
Jakubovskis

Vilniaus 
Gedimino 
technikos 
universitetas

10 2019 09 17 13:00neribojamas Mikroorganizmai - 
svarbus žiedinės 

ekonomikos veiksnys

Pastaraisiais metais yra skatinamas 
perėjimas iš linijinės ekonomikos, 
pasižyminčios produktų kūrimu, 
vartojimu ir išmetimu, į žiedinę 

ekonomiką, kuri pasižymi produktų 
kūrimu, vartojimu, perdirbimu ir 

pakartotiniu vartojimu. Šioje 
paskaitoje bus atskleistas svarbus 
mikroorganizmų vaidmuo kuriant 

žiedinės ekonomikos produktus 

Mikrobiolo
gija

Nuotolinė 
paskaita 

(tiesioginė 
transliacija)

Vilnius Prof. Dr. Jaunius 
Urbonavičius

Vilniaus 
Gedimino 
technikos 
universitetas



11 2019 09 17 12:00neribojamas Mikroorganizmai: 
praeitis, dabartis, ateitis

Mikroorganizmai buvo, yra ir bus 
nuolatiniai mūsų palydovai. Jų 

pažinimo kelias prasidėjo dar visai 
neseniai ir nors mums atrodo, kad 
apie juos jau žinome beveik viską – 
jie kiekvieną kartą mus nustebina 
naujomis savybėmis ir gebėjimais. 

Naujos kartos vaistai, gydymo 
būdai, gyvas maistas – tai tik maža 

dalelė, kurią mums gali duoti 

Mikrobiolo
gija

Nuotolinė 
paskaita 

(tiesioginė 
transliacija)

Vilnius Dr. Audrius Gegeckas Vilniaus 
universitetas, 
Gyvybės mokslų 
centras

12 2019 09 17 12:00neribojamas Naujai atsiradę virusai Ar žinote, kiek per pastaruosius 100-
tą metų dėl naujai atsiradusių virusų 
pasaulyje buvo paskelbta pandemijų 

bei kas yra gamtinis rezervuaras 
daugiau nei 80% šiai dienai žinomų 

žmogaus virusų? Kaip ir iš kur 
atsiranda nauji žmogaus virusai? 
Atsakymą į šiuos bei daugybę kitų 

klausimų sužinosite paskaitos metu. 
Iki pasimatymo! Trukmė 45 min.

Mikrobiolo
gija

Nuotolinė 
paskaita 

(tiesioginė 
transliacija)

Vilnius Dr. Laura Kalinienė Vilniaus 
universitetas, 
Gyvybės mokslų 
centras

13 2019 09 17 11:00neribojamas Mūsų/Mes valdovai Paskaitoje kalbėsime apie mūsų 
kūną kolonizuojančius 

mikroorganizmus. Kaip jie padeda 
mums kasdieniniame gyvenime, o 
galbūt mes esame tik didelės lėlės, 

kurių visus norus ir nuotaikas 
reguliuoja mikroorganizmai. O gal 
mes turime stengtis globoti savo 
kūno gyventojus?  Taigi, kas ką 
valdo, kodėl laimingam žmogui 

Mikrobiolo
gija

Nuotolinė 
paskaita 

(tiesioginė 
transliacija)

Vilnius Doc. Dr. Eglė 
Lastauskienė

Vilniaus 
universitetas, 
Gyvybės mokslų 
centras


