
Tarptautinė mikroorganizmų diena vyks rugsėjo 17 dieną 

 

 Laikas Dalyvių 

skaičius 

Paskaitos 

pavadinimas 

Paskaitos aprašymas Mokslo sritis Lektorius  

1. 12:00 150 Mūsų namai = 

mikroorganizmų 

namai. Ar galime 

gyventi drauge? 

Paskaitos metu sužinosite, kur mūsų 

namuose gyvena daugiausiai 

mikroorganizmų ir kokį pavojų jie gali 

kelti žmonėms. Pasirodo, jog virtuvės 

plautuvė gali būti tikra mikroorganizmų 

veisykla, o per nešvarias rankas 

mikroorganizmus galime išplatinti ir 

patys. Aptarsime labiausiai nešvarių mūsų 

namų vietų TOP 10, išsiaiškinsime, kaip 

išvengti rizikos užsikrėsti patiems, 

išmoksime laikytis higienos namuose. 

Rekomenduojama nuo 9 iki 12 klasės 

mokiniams. Trukmė 45 min. 

Mikrobiologija Doc. dr. Aistė 

Kabašinskienė 

LSMU 

Veterinarijos 

akademija, 

Tilžės g. 18, 

LT-47181 

Kaunas, 

Lietuva 

2. 13:00 100 Koks pavojus gali 

slypėti augalinėse 

maisto žaliavose? 

Paskaitos metu klausytojai bus 

supažindinti, kodėl kai kurie pelėsiniai 

grybai laikomi žalingiausiais natūraliais 

gamtos organizmais ir kokios pelėsinių 

grybų grėsmės maisto grandinėje. Koks 

yra ryšys tarp pelėsinių grybų vystymosi 

augalinėse žaliavose ir maisto taršos jų 

metabolitais. Rekomenduojama nuo 9 iki 

12 klasės mokiniams. Trukmė 45 min. 

Mikrobiologija Doc. dr. Violeta 

Baliukonienė 

LSMU 

Veterinarijos 

akademija, 

Tilžės g. 18, 

LT-47181 

Kaunas, 

Lietuva 

3. 12:00 150 Kiek suvalgome 

bakterijų ir kaip mes 

jas aptinkame 

Paskaitoje bus kalbama apie 

mikroorganizmus mūsų namų aplinkoje 

akcentuojant maisto žaliavas, maistą, 

greitąjį maistą. Paskaitoje bus aptarta, 

kiek aptinkama maiste mikroorganizmų 

(bakterijų), kaip atliekami maisto 

mikrobiologiniai tyrimai, kas ir kada 

Mikrobiologija Doc. dr. 

Aleksandr 

Novoslavskij 

LSMU 

Veterinarijos 

akademija, 

Tilžės g. 18, 

LT-47181 

Kaunas, 

Lietuva 



maisto mikrobiologinius tyrimus atlieka, 

kokios yra maisto žaliavų ir produktų 

mikrobiologinių rodiklių normos. 

Virtualiame susitikime taip pat bus 

aptartos pagrindinės priemonės, 

padedančios apsisaugoti nuo per maistą 

plintančių bakterijų sukeliamų susirgimų. 

Rekomenduojama nuo 9 iki 12 klasės 

mokiniams. Trukmė 45 min. 

4. 11:00 30 Matematika 

mikrobiologijoje 

Integruotos paskaitos metu, mokiniai bus 

supažindinami kur matematikos žinios 

gali būti taikomos mikrobiologiniuose 

tyrimuose. Įvertinsime kiek bakterijų mes 

galime suvalgyti su maistu. Išmoksime 

suskaičiuoti kiek mikroorganizmų 

įkvepiame su oru. Aptarsime kokios 

bakterijos ir jų kiekis pavojingas 

sveikatai. Rekomenduojama nuo 6 iki 7 

klasės mokiniams. Trukmė 45 min. 

Mikrobiologija Doc. Dr. Sigita 

Ramonaitė 

LSMU 

Veterinarijos 

akademija, 

Tilžės g. 18, 

LT-47181 

Kaunas, 

Lietuva 

5. 11:00 neribojamas Mūsų pagalbininkai 

virusai 

Viskas, ką girdime apie virusus - vien 

blogos naujienos. Bet ar tikrai jie tokie 

blogi? 8% mūsų genomo sudaro virusinės 

kilmės sekos. Prieš 20 metų mes labai 

nemėgom bakterijų, bet dabar požiūris į 

jas yra labai pasikeitęs. O gal reikia keisti 

požiūrį ir į virusus? 

Mikrobiologija Prof. dr. 

Rimantas 

Daugelavičius 

VDU, K. 

Donelaičio g. 

58, 44248 

Kaunas, 

Lietuva 

6. 10:00 neribojamas Atsparumas 

antibiotikams ir 

kovos prieš jį būdai 

Atsparumas antibiotikams - pasaulinė 

problema. Ką daryti, kad neprarastume 

svarbiausių antibakterinių vaistų? Kaip 

įveikti visiems antibiotikams atsparias 

patogenines bakterijas? Ką daryti, kad jos 

neplistų? 

Mikrobiologija Sandra 

Sakalauskaitė 

VDU, K. 

Donelaičio g. 

58, 44248 

Kaunas, 

Lietuva 

7.   Jeigu 

renginys 

vyks 

Kas nematomas 

gyvena vandenyje? 

Moksleiviai galės atsinešti vandenį iš 

atvirų vandens telkinių, versmių, šachtinių 

šulinių ir kt. Atliks vandens mikrobinės 

Mikrobiologija Albina 

Vaičiulevičienė 

Kauno kolegija, 

Medicinos 

fakultetas, 



kontaktiniu 

būdu , 

dalyvių 

skaičius -15 

taršos tyrimą filtravimo metodu. 

Susipažins su vandens mikrobinės taršos 

rodikliais E.coli ir Enteroccocus spp. 

Rekomenduojama 5-10 kl. moksleiviams. 

Muitinės 15, 

LT-44280, 

Kaunas, 

Lietuva 

8. 12:00 neribojamas 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 1 val. (45 min. 

paskaita, 15 min. diskusija) 

Mikrobiologija/ 

statybos 

inžinerija 

doc. dr. 

Ronaldas 

Jakubovskis 

Vilnius Tech, 

Statybos 

fakultetas, 

Saulėtekio al. 

11, LT-10223, 

Vilnius, Lietuva 

9. 13:00 neribojamas 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 panaudojant augalinės kilmės 

medžiagas. Bus aptartas nevalgomų 

maistinių augalų dalių panaudojimas 

mikroorganizmams atsparių 

termoizoliacinių ir kitokių medžiagų 

gamybai, taip pat tolimesnis šių medžiagų 

bei jų gamybos atliekų perdirbimas 

mikroorganizmų pagalba į maistinių 

kultūrų auginimui naudojamą kompostą. 

Trukmė 40 min. 

Mikrobiologija Prof. Dr. 

Jaunius 

Urbonavičius 

Vilnius Tech, 

Statybos 

fakultetas, 

Saulėtekio al. 

11, LT-10223, 

Vilnius, Lietuva 

10. 10:00 neribojamas Naujoviški vaistų 

pristatymai 

Šiuo metu kuriami naujoviški vaista, kurie 

lengviau pasiekia taikinio ląsteles (pvz. 

priešvėžiniai vaistai vėžines ląsteles, 

vakcinos - imuninio atsako ląsteles, 

antibakteriniai vaistai - infekcijos židinį). 

Biotechnologija dr. Vida Časaitė VU, Saulėtekio 

al. 9, LT-10257 

Vilnius, Lietuva 



Paprastai aktyviosios molekulės būna 

"supakuojamos" į nanodaleles, kurių būna 

įvairių tipų. Dažnai įvairios virusinės 

dalelės, dėl savo savybių yra 

panaudojamos kaip apvalkalai, kurie 

leidžia lengvai pasiekti taikinio vietą.  

Šios paskaitos tikslas yra supažindinti su 

tokių dalelių įvairove ir pritaikymo 

galimybėmis.  

11. 12:00 150 Mažieji ekstremalai 

ir jų kasdienybė 

 Kalnų viršūnės ir žemės gelmės, vulkanai 

ir ledynai, radiacija, rūgštinė ir šarminė 

aplinka - mikroorganizmų sutiksite visur. 

Kas tie mus supantys akimi nematomi 

ekstremalai ir kaip jie prisitaiko gyventi 

ten, kur mums paprastai būtų sudėtinga? 

Kokia jų svarba mokslui ir kiekvienam iš 

mūsų? Prisijunk, ir sužinosi! Trukmė 1 

val. (45 min. paskaita, 15 min. diskusija) 

Mikrobiologija doc. dr. Renata 

Gudiukaitė 

VU, Saulėtekio 

al. 9, LT-10257 

Vilnius, Lietuva 

12. 12:00 100 Mikroorganizmų 

gyvenimas be maisto 

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. Prisijunk, jei įdomu kaip 

mikroorganizmai gali išgyventi 

ypatingomis sąlygomis! Trukmė 1 val. (45 

min. paskaita, 15 min. diskusija). 

Biologija/Mikro

biologija 

dr. Audrius 

Gegeckas 

VU, Saulėtekio 

al. 9, LT-10257 

Vilnius, Lietuva 

13. 11:00 neribojamas Mikroorganizmai - 

vertingas fermentų 

šaltinis 

Mikroorganizmų biokatalizinės savybės 

jau tūkstančius metų išnaudojamos 

gaminant duoną, sūrį, actą. 

Mikroorganizmų fermentai ypatingo 

susidomėjimo sulaukė dėl jų didžiulės 

katalizuojamų reakcijų įvairovės bei 

plačių pritaikymo galimybių pramonėje, 

Mikrobiologija dr. Jonita 

Stankevičiūtė 

VU, Saulėtekio 

al. 9, LT-10257 

Vilnius, Lietuva 



medicinoje ir netgi buityje. Renginio metu 

aptarsime, kaip veikia fermentai ir su 

kokiais mikroorganizmų fermentais 

susiduriame savo kasdienybėje. 

14. 10:00 neribojamas Mikroorganizmų 

pasaulis 

Mikroorganizmai buvo, yra ir bus 

nuolatiniai mūsų palydovai. Koks yra 

mikroorganizmų pasaulis, ką jie veikia 

gamtoje, ką naudingo atneša žmogui, kaip 

kontroliuoja mūsų organizmo veiklą: visa 

tai sužinosite paskaitoje. Trukmė 1 val. 

(45 min. paskaita, 15 min. diskusija) 

Mikrobiologija doc. dr. Eglė 

Lastauskienė 

VU, Saulėtekio 

al. 9, LT-10257 

Vilnius, Lietuva 

15.   nuo 10 iki 

15 žmonių 

Piešimas mielėmis Piešimas mielėmis. Mikroorganizmus 

galima panaudoti ir kaip menines 

priemones. Ar žinote, kad būna spalvotų 

mielių ir jų pagalba galima sukurti 

nuostabius kūrinius? Šios paskaitos metu 

galėsite gyvai išbandyti piešimą 

mikroorganizmais. 

Mikrobiologija doc. dr. Eglė 

Lastauskienė 

VU, Saulėtekio 

al. 9, LT-10257 

Vilnius, Lietuva 

 

 

 


