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Fakulteto renginio moksleiviams 
pavadinimas 

Data Atsakingas asmuo, kontaktai Trumpas aprašymas 

Paskaita-praktinis darbas „Vabzdžių 
pasaulis. Kuo vabzdžiai naudingi?“ 

2019 m. pirmadieniais 
nuo 10 iki 12 val. 
 

Lekt. dr. Povilas Mulerčikas,  
priemimas@asu.lt 

 

Galimybė pamatyti Universiteto mokslininkų ir 
studentų surinktą vabzdžių kolekciją bei atlikti 
laboratorinius darbus mikroskopais. 

Praktinis darbas „Augalinės ląstelės 
nuotykiai mėgintuvėlyje“ 

2018 m. pirmadieniais 
nuo 13 iki 15 val. 
 Lekt. dr. Ramunė Masienė,  

priemimas@asu.lt 

Biotechnologija – tai integruotas gamtos ir technikos 
mokslų taikymas, kai, naudojant organizmus, jų dalis, 
ląsteles siekiama sukurti ar patobulinti. Praktinių 
darbų metu sužinosite apie izoliuotų augalinių ląstelių 
pagrindinius auginimo principus in vitro.    

Paskaita „Daržo ligų žemėlapis. Kur keliauja 
ligų sukėlėjai?“ 

2018 m. antradieniais 
nuo 10.30 iki 12.30 val. Doc. dr. Jolanta Sinkevičienė, 

priemimas@asu.lt 

Plačiau sužinosite apie augalų ligas, jų priežastis, ligų 
sukėlėjų biologiją, morfologiją, ligų kontrolės metodus 
bei produktus, padedančius apsisaugoti nuo jų.  

Paskaita „Vaistažolės – maistas ir vaistas“ 
2018 m. antradieniais 
nuo 11 iki 13 val. 
 

Dėst. Marius Lasinskas, 
priemimas@asu.lt 

Paskaita apie vaistinius augalus, galinčius pagelbėti 
žmogui,   jų savybes ir poveikį. 

Paskaita „Maisto produktų gamybos 
atliekos. Išmesti?“ 

2018 m. antradieniais 
nuo 14 iki 16 val. 
 

Dokt. Indrė Čechovičienė,  
priemimas@asu.lt 

 

Perdirbant, gaminant maisto produktus iš vaisių, uogų 
ir daržovių lieka išspaudos, kauliukai, kitos jų dalys. Ką 
daryti? Ar išmesti, ar panaudoti kaip antrinę žaliavą 
kitų, nebūtinai maisto, produktų gamybai. Tebūnie 
pasaulis be atliekų!  

Paskaita „Slėpynės su mikroorganizmais...“ 

2018 m. trečiadieniais 
nuo 10 iki 12 val. 
 Dėst. Aurimas Krasauskas, 

priemimas@asu.lt 

Mikroorganizmai – tai plika akimi nematomi, 
vienaląsčiai sutvėrimai (bakterijos, pelėsiai, pirmuonys 
ir kt.). Būdami tokie maži, jie tūno gerai pasislėpę 
dirvožemyje, vandenyje, maiste. Net jūs esate puiki 
mikroorganizmų slėptuvė. Bet Universitete žinome, 
kaip juos surasti ir apžiūrėti – parodysime ir jums! 

Pažintinė praktinė paskaita „Sveikas 
dirvožemis – sveikam gyvenimui“ 

 
2018 m. trečiadieniais 
nuo 10 iki 12 val. 

Doc. dr. Rimantas Vaisvalavičius, 
priemimas@asu.lt 

Paskaitoje sužinosite, kuo vertingas ir kam būtinas  
dirvožemis, koks paslaptingas ir įdomus yra po mūsų 



   
 

   
 

 kojomis slypintis pasaulis, tik reikia mokėti jį „atverti“. 

Paskaita „Sukurk savo svajonių gėlyną“ 

2018 m. 
ketvirtadieniais 
 nuo 9 iki 11 val. 
 

Dėst. Edvinas Misiukevičius, 
priemimas@asu.lt 

Sužinosite, kaip susikurti svajonių gėlyną, kuris 
džiugintų visais metų laikais. Kraštovaizdžio 
specialistas padės suprasti, kokie augalai geriau dera 
tarpusavyje, kokio dirvožemio jiems reikia. 

Paskaita ir praktinis darbas „Kuo minta 
augalai?“ 

2018 m. 
ketvirtadieniais 
nuo 10 iki 12 val. 
 

Dokt. Vita Smalstienė, 
priemimas@asu.lt 

Susipažinsite su augalų mitybos procesu, turėsite 
galimybę ištirti dirvožemio fosforingumą, kalingumą, 
rūgštingumą. Analizuosite augalų mineralinės mitybos 
trūkumo požymius. 

Paskaita „Saugome dirvožemį ateities 
kartoms“ 

2018 m.  
ketvirtadieniais 
nuo 10 iki 12 val. 
 

Doc. dr. Lina Marija Butkevičienė, 
priemimas@asu.lt 

 

Ar žinojote, kad norėdami užauginti ir pagaminti 
sveiką ir ekologišką maistą pirmiausia turime saugoti 
dirvožemį. Kaip tai padaryti? Atvykite ir sužinosite.   

Paskaita „Ką apie mišką mums gali 
papasakoti žemėlapiai ir fotografijos“ 

2018 m. antradieniais 
nuo 14 iki 16 val. 
 

Lekt. dr. Daiva Tiškutė-
Memgaudienė, priemimas@asu.lt 

 

Paskaitoje sužinosite, ar galima iš paukščio skrydžio 
atpažinti medį, kaip nustatyti jo būklę ir kaip atsiranda 
medžiai.  

Praktinis darbas 9–12 kl. mokiniams 
„Įdomioji chemija“ 

 

2018 10 23 
2018 10 29 
2018 11 13 
2018 11 27 
2018 12 04 
2018 12 12 
nuo 14 iki 16 val. 
 

Doc. dr. Milda Gumbytė, 
priemimas@asu.lt 

Galimybė apsilankyti moderniose Universiteto 
laboratorijose, pamatyti ir daugiau sužinoti apie įvairius 
prietaisus, naudojamus įvairiems cheminiams 
tyrimams.  Moksleiviai galės pasigaminti trąšas  
kambariniams augalams arba išsitirti  mėgstamiausios 
juodos duonos chemines savybes.  

Seminaras „Nuo aliejaus iki biodyzelino“ 

2018 m. pirmadieniais 
nuo 11–12 val. 

Dr. Kiril Kazancev, 
priemimas@asu.lt 

Dėl mažėjančių naftos atsargų ir mineraliniais degalais 
varomų variklių išmetamųjų dujų neigiamo poveikio 
aplinkai biodyzelinas, kaip alternatyvus kuras, tampa 
vis svarbesnis. Seminare sužinosite, kokių žaliavų reikia 
biodyzelino gamybai, kaip vyksta  gamybos procesas. 

Paskaita-praktinis darbas „Ekologiškas 
maistas – valgome ir geriame draugiškai su 

2018 m.  
trečiadieniais 
nuo 14 iki 16 val.   

Doc. dr. Daiva Šileikienė, 
priemimas@asu.lt 

Paskaita apie ekologiškus maisto produktus ir 
galimybė praktinio darbo metu ištirti ekologiškų 



   
 

   
 

aplinka“ 

 

penktadieniais 
nuo 10 iki 12 val. 
 

 maisto produktų  kokybę. 

Paskaita „Augalai atvykėliai“ 

 

2018 m.  
ketvirtadieniais  
nuo 13.30 iki 15 val. 
 

Dr.  Jolita Abraitienė, 
priemimas@asu.lt 

 

Paskaitoje sužinosite apie mūsų krašte įsitvirtinančius 
svetimžemius augalus, jų savybes, kilmę ir kaip su jais 
kovoti arba kodėl juos reikia saugoti.  

 

Paskaita-praktinis darbas „Gerkime švarų 
vandenį“ 

 

2018 m. trečiadieniais 
nuo 13.30 iki 15 val. 
 

Prof. dr. Laima Česonienė, 
priemimas@asu.lt 

 

Galima atsivežti  šachtinio šulinio vandens ir jį ištirti 
aplinkos tyrimų laboratorijoje. 

Paskaita „Miško paukščiai ir žvėrys“ 

 

2018 m.  
ketvirtadieniais 
(laikas derinamas iš 
anksto) 

Lekt. dr. Jolanta Stankevičiūtė, 
priemimas@asu.lt 

 

Galimybė apsilankyti medžioklėtyros laboratorijoje, 
pamatyti eksponuojamus laukinių gyvūnų trofėjus, 
iškamšas. Užsiėmimo metu sužinosite,  kaip nustatyti 
gyvūnų amžių, kas yra medžioklė ir kodėl ji  būtina. 

Paskaita „Kuo mes kvėpuojame?“ 

 

2018 m. 
trečiadieniais 
nuo 14 iki 16 val. 
 

 

Dr. Aida Stiklienė, 
priemimas@asu.lt 

Paskaitoje sužinosite, kodėl mums reikalingas oras, 
išanalizuosime, koks yra žmogaus veiklos poveikis oro 
kokybei. 

Paskaita „Koks yra šiandienos miškininkas?“ 

 

2018 m.  
ketvirtadieniais 
(laikas derinamas iš 
anksto) 

Prof. dr. Edmundas Bartkevičius, 
priemimas@asu.lt 

Paskaita apie karjeros galimybes tapus diplomuotu 
miškininku. 

Paskaita „Apie atliekas linksmai“   

 

2018 m.  11 mėn. 14 d.  
2018 m. 12 mėn. 12 d.   
nuo 9 iki 13 val. 
 

Doc. dr. Vilda Grybauskienė, 
priemimas@asu.lt 

Sužinosite, kada daiktas tampa atlieka, o kada – dekoro 
elementu, taip pat,  kada, kur ir kaip galima išmesti 
daiktus, o šiukšles išrūšiuoti, sudeginti, perdirbti, 
užkasti. 

Demonstracinė paskaita „Žuvų auginimas 
po stogu“ 

2018 m. 11  mėn. 14d. 
2018 m. 12  mėn. 12 d. 
nuo 10 iki 11 val. 

 

Lekt. Alvydas Žibas, 
priemimas@asu.lt 

ASU Akvakultūros centre mokiniai susipažins su čia 
veikiančiomis unikaliomis žuvų veisimo ir žuvų 
auginimo sistemomis, naudojamomis moksliniams 

   
 

   
 

tyrimams. 

Paskaita „Sėkmingos žūklės ypatumai“ 

2018 11 23 nuo 10 iki 11 val. 
2018 12 07 nuo 10 iki 11 
val. Lekt. Alvydas Žibas, 

priemimas@asu.lt 

Paskaitos metu sužinosite, kaip tinkamai pasirengti 
žūklei, kokį būdą pasirinkti, kur, kada ir ką galima 
gaudyti. Taip pat sužinosite, kas turi įtakos žūklės 
rezultatams ir kodėl sakoma, kad laikas, praleistas 
žvejyboje, neįskaičiuojamas į gyvenimo trukmę? 

 

P.S. PASKAITŲ LAIKĄ GALIMA KOREGUOTI.

Susisiekime:
ASU Priėmimo grupė

8 37 752 200 arba 8 655 47241
priemimas@asu.lt


