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1. Svarbiausi 2012 m. pasiekti moksliniai rezultatai, 
jų naujumas, orginalumas, svarba bei taikymo 

aspektai.
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I. Populiaciniai-genetiniai tyrimai

Genetinės informacijos kintamumo ir adaptacijos mechanizmo įvertinant: 
genetinio kintamumo vaidmenį evoliuciniame biosistemų formavimosi adaptaciniame 
procese, atliekant kompleksinius įvairių ekologinių sistemos atskirų grandžių organizmų procese, atliekant kompleksinius įvairių ekologinių sistemos atskirų grandžių organizmų 
genetinės charakteristikos tyrimus pagal izofermentų bei DNR polimorfizmą. 

Tyrimo objektai:

1. įvairių rūšių žinduoliai : graužikai (peliniai graužikai, bebrai, ondatros), kiškiai, elniai;

2. žuvys - sykai ir seliavos, ešeriai, starkiai;

3. paukščiai – vandens paukščiai (žuvėdros, antys, žąsys), vištiniai paukščiai (broileriai, putpelės, 
kurtiniai);

4. augalai (Paprastoji spanguolė; šilauogės, putinai, rapsai, spriges)

5. parazitiniai organizmai: bakterijos, protistai., įvairių rūšių helmintai, įvairių rūšių erkės (taip 
pat ir Ixodes ricinus );



II. Molekulinių žymenų panaudojimas širdies -kraujagislių ligų 
nustatymui įvairių žmonių grupėse (sportininkai, žmonės sergantys širdies-
kraujagyslių sistemos ligomis, sulėtėjusios vaisiaus raidos bei apsigimusių naujagimių rizikos, 
kontroliuojant kitų aplinkos veiksnių įtaką) 

- Urbanistinės aplinkos poveikis darbingo amžiaus moterų hipertenzijai
- Genų GSTT1 ir GSTM1 polimorfizmo įtaka vaiko gimimo svorio 
sumažėjimui tarp mažai rūkančių motinų.
- Trihalometanų geriamajame vandenyje poveikis mažam gimimo 
svoriui ir mažam gestaciniam amžiui tarp genetiškai jautrių moterų
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III. Klimato kaitos – atšilimo pasekmes:
Parazito-šeimininko sistemos popyčiai klimato kaitos ir antropogeninio poveikio 
įtakoje: 
Erkių Ixodes ricinus L. ir jų platinamų endoparazitų paplitimas ir pasiskirstymas 
Lietuvoje ir Norvegijoje. 
Paukščių ir graužikų platinamų ligų (Laimo ligos ir Anaplazmozės) molekuliniai 
tyrimai.

IV. Biotechnologijos srityje:
Genetiškai modifikuotų augalų rizikos aplinkai, žmonių sveikatai ir ūkiui 

įvertinimas Lietuvoje 
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Viena iš Klasterio tyrimų krypčių 2012 m. buvo augalų ir gyvūnų 
rūšių invazijos koridorių ir sklaidos genetinių mechanizmų 
nagrinėjimas –
problema Lietuvos Mokslų Tarybos nuo 2010 m. paskelbta 
respublikoje viena iš prioritetinių ekologijos moksluose

Skvarbūs svetimkraščiai augalai kelia didelę grėsmę biologinei 
įvairovei, sąlygoja socialines problemas. Vakarų Europa skiria 
milijonines lėšas svetimkraščių augalų naikinimui. 

Populiacijų genetinės įvairovės tyrimai yra svarbūs
invazinių augalų ir gyvūnų plitimo koridorių paieškai,
plitimo greičio, sklaidos prognozių nustatymui Europoje

gali padėti įvertinti invazinių augalų keliamą ekonominę ir socialinę žalą

surasti tikslingiausias priemones invazinių augalų naikinimui

milijonines lėšas svetimkraščių augalų naikinimui. 
Augalų rūšių invazijos sustiprėjimas pastaruoju metu siejamas 
tiek su klimato kaita, tiek su transporto suintensyvėjimu
tarptautinėje ir nacionalinėje plotmėje 



Tyrimų tikslas – įvertinti ir palyginti invazyvumu besiskiriančių 
sprigių 2 rūšių (Impatiens parviflora ir Impatiens glandulifera) Lietuvos 

populiacijų genetinę įvairovę ir ją susieti su augaviečių ypatumais bei 
perspektyvoje palyginti su natūraliai augančia Impatiens noli-tangere

Molecular diversity of small balsam populations 

in relation to environment variables 

Eugenija Kupcinskiene, Lina Zybartaite*, Rasa 
Janulioniene, Judita Zukauskiene, Algimantas PaulauskasJanulioniene, Judita Zukauskiene, Algimantas Paulauskas
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Palyginus su centrinės ir vakarų Europos ir net Latvijos
mokslininkų sukauptais duomenimis, apie Lietuvos spriges iki
mūsų tyrimų sukaupta geografinio paplitimo medžiaga buvo
ženkliai nepakankama pradėti išsamesnius tyrimus augalų
fiziologijos, ekologijos bei genetikos srityse – todėl teko atlikti
neplanuotus darbus – sukaupti informaciją apie Lietuvos
sprigių geografinį paplitimą

Genetinė analizė atlikta bitinės sprigės 
populiacijose

Genetinė analizė atlikta smulkiažiedės 
sprigės populiacijose



Ištirta 20 bitinės sprigės (I. glandulifera) populiacijų po 15

individų. Mikrosatelitinų žymenų analizei  išbandžius 7 

pradmenis pagal Airijos bitinės sprigės tyrimus (Provan et al., 

2007). Specifiškai pagausinti DNR pavyko su 6 pradmenimis. 

Pradmens

pavadinimas

Pasikartojanti seka Pradmens seka (5‘→3’)
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pavadinimas

IGNSSR101

EF025990

(TCT)6 ACGACAAGCGGAGTCATTCT

AAGAAAGCACGGCAGAGAGT

IGNSSR103*
EF025991

(AGAA)4 GCCCCCAAAAGAAAGAAACA
TCATTCAAAGCAGCCTTC

IGNSSR104

EF025992

(AT)12 CCACCATACCTTCTTCTCCTG

GTTGCCCGGAAGTAGACATT

IGNSSR106

EF025993

(GAG)6 CCTGTTCATATTCAGACCCAAA

ATAATTGCATGCCCCCATT

IGNSSR203

EF025994

(TA)6 CAAAGGGCGACGGTTTCT

TTCCATGGACAATTCCTTCA

IGNSSR210

EF025995

(ATG)7 CCAGAGAGGTGGAGGTTCAA

GAAAGCAGGTTCCGTCGATA

IGNSSR240

EF025997

(ATTA)3(AT)7 CGGCTTCTGATTCACGAAAT

TGCTAACCGGATTCTTCTGG



Jūrinių ančių tyrimai 
(prof.A.Sruoga, dr.V.Baublys, V.Tubelytė)

• Tarptautinis biogeografinis jūrinių ančių tyrimas
– Migracijos kelių ir populiacijos struktūros 
analizė

– Labai aktuali Didžiojo dančiasnapio (Mergus 
merganser) populiacijos Lietuvoje atstatymo 
problemaproblema

– Medžiaga renkama iš žuvusių žvejų tinkluose ir 
vietinių perinčių populiacijų



Jūrinių ančių tyrimai

• Tyrimui medžiaga renkama iš Lietuvos ir Rusijos 
regionų

• Tyrimui naudojami mitochondrinės DNR žymenys
• Jau aptikti unikalūs Didžiojo dančiasnapio 
haplotipai, rodantys išskirtinę filogenetinę grupę haplotipai, rodantys išskirtinę filogenetinę grupę 



Europinio šerno (Sus scrofa) molekuliniai 
tyrimai Baltijos šalyse

• Preliminariais tyrimais nustatyta
– Iš visų tirtų, AAPD žymuo Roth-180-06 yra tinkamiausias tarppopuliacinei šernų 
analizei.

– AAPD analizė parodė didelį šernų polimorfizmą tarp tirtų Baltijos šalių populiacijų. 
Tai rodo gerą šernų gebėjimą prisitaikyti prie kintančių aplinkos sąlygų.

– Nors D-kilpos konservatyvaus regiono žymuo (Mitl4/Mith4) neišryškino jokių 
skirtumų tarp visų tirtų šernų populiacijų. Tai rodo, kad visos tirtos populiacijos 
yra artimai giminingos.  

– Šernų genetinė distancija tarp visų tirtų Lietuvos regionų, pagal AAPD tyrimą, 
nebuvo didelė. Tačiau beveik visuose regionuose aptikti unikalūs aleliai. 

– Unikaliausios populiacijos aptiktos centrinės Lietuvos regionuose
– Palyginus Lietuvos, Baltarusijos ir Estijos šernų populiacijas  aptikti nemenki – Palyginus Lietuvos, Baltarusijos ir Estijos šernų populiacijas  aptikti nemenki 
skirtumai. Lietuvos šernų vidutinis polimorfizmas buvo didesnis (55%) negu 
Balltarusijos (33%) ir Estijos (48%).

– Intensyvi medžioklė turi svarią reikšmę laukinių šernų genetinei struktūrai ir 
leidžia palaikyti didelį polimorfizmą
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• Pavojingiausios iš erkių būrio yra kietųjų erkių grupei priklausančios
Ixodidae šeimos erkės. I.ricinus ir I.persulcatus rūšys vaidina pagrindinį
vaidmenį perduodant ligų sukėlėjus, pernešant skirtingus genotipų
patogenus.

• Be to, patogenų paplitimas skirtinguose vietovėse, vektoriuose ir
rezervuariniuose šeiminikuose variuoja.

• Šiuos skirtumus gali nulemti nemažai veiksnių ir pačių erkių genetinės

Erkių pernešamų patogenų

Borrelia burgdorferi s.l. ir Anaplasma phagocytophilum

rezervuarinių šeimininkų ir vektorių nustatymas

• Šiuos skirtumus gali nulemti nemažai veiksnių ir pačių erkių genetinės
struktūros ypatumai.

4 pav. I.ricinus 5 pav. I.persulcatus



Infection of Ixodes ticks by Borrelia burgdorferi s.l. in Baltic countries

Egle Galdikaite1, Algimantas Paulauskas1, Jana Radzijevskaja1 ,Daiva Ambrasiene1

1Vytautas Magnus University, Department of Biology, Vileikos str. 8, Kaunas, LT-44404, Lithuania



Identification of B.burgdorferi s.l. species in infected ticks

Lithuania
Latvia

Estonia

Latvia
Estonia



Graužikų užkrėstumas B. burgdorferi s.l.
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Lietuvoje bendras graužikų užsikrėtimas B. burgdorferi s.l. - 23.4%
Norvegijoje - 6.7%.
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PGR rezultatų elektroforegrama.

B. burgdorferi s.l. fla geno 276 bp 
pagausinimas naudojant FL6/FL7 pradmenys 
graužikų ausų audinių pavyzdžiuose 

Lietuvoje, B. burgdorferi s.l. daugiau buvo užsikrėtę pelėnai (M 
arvalis- 53%, M. glareolus - 21%), negu pelės (A. flavicollis -10,5%; 
A. agrarius – 6,5%).  

Norvegijoje aptiktas graužikų užkrėstumas buvo žymiai mažesnis ir 
sudarė 4,9% tarp A. sylvaticus ir 5,9% tarp A. flavicollis.



Erkių, mintančių ant graužikų, užkrėstumas 
B.burgdorferi s.l.

Lietuvoje bendras graužikų užsikrėtimas infekuotomis B. burgdorferi s.l. I.

ricinus erkėmis - 12.4 (53 iš 428); Norvegijoje – 3,8% (30 iš 782).

Užsikrėtusių erkių buvo daugiau aptikta ant pelėnų , nei ant pelių.

25.6% lervų ir 32% nimfų parazituojančių M. glareolus,

20% lervų ir 35% nimfų parazituojančių M. arvalis buvo užsikrėtę B.

burgdorferi s.l.

1.7% lervų parazituojančių A. flavicollis Lietuvoje ir 2.4 % lervų ir 12% nimfų
parazituojančių A. flavicollis Norvegijoje buvo užsikrėtę B. burgdorferi s.l.parazituojančių A. flavicollis Norvegijoje buvo užsikrėtę B. burgdorferi s.l.
patogenais.

Lalelaps genties erkėse nebuvo aptikta B. burgdorferi s.l. infekcijos.

A

B

PGR rezultatų elektroforegrama

B. burgdorferi s.l. fla geno 276 bp 
pagausinimas naudojant FL6/FL7 
pradmenys I. ricinus pavyzdžiuose 

A – nimfų

B – lervų



B. burgdorferi s.l. genotipai graužikuose

189 bp

B. afzelii

B. afzelii
B. garinii

B. burgdorferi s.s.

B. afzelii

B. afzelii

189bp

189 bp (B. afzelii), 345 bp (B. garinii) ir 544 bp (B. burgdorferi s.s.)

Tiek Lietuvoje, tiek Norvegijoje dauguma graužikų užkrėsti B. afzelii.

B. garinii buvo identifikuotas M. musculus and M. arvalis graužikuose 
Lietuvoje, Norvegijoje paprastoji voverė S. vulgaris buvo užsikrėtusi B. 
afzelii ir B. burgdorferi s.s. genotipais.



- Urbanistinės aplinkos poveikis darbingo amžiaus moterų 
hipertenzijai (prof.R Gražulevičienė ir kt.)

Tyrimas apėmė 3498 20–45 m. amžiaus moteris, kurioms azoto 
dioksido ekspozicijos trukmė buvo daugiau nei 1 metai. Į 
hipertenzijos atvejų  grupę buvo priskirtos moterys, kurioms 2 ir 
daugiau kartų gydymo įstaigoje buvo užfiksuotas padidėjęs 
arterinis kraujospūdis: sistolinis kraujospūdis ≥140 mmHg, o 
diastolinis ≥90 mmHg. Kontrolinę (lyginamąją) grupę sudarė 
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diastolinis ≥90 mmHg. Kontrolinę (lyginamąją) grupę sudarė 
moterys, kurių arterinis kraujospūdis buvo <140/90 mmHg.

Tyrimų rezultatai parodė, kad didėjant individualiai ekspozicijai 
azoto dioksidu, didėjo darbingo amžiaus moterų arterinės 
hipertenzijos rizika. Didžiausios NO2 taršos ekspozicijos tercilyje 
gyvenusių 20–45 m. moterų hipertenzijos rizika turėjo tendenciją 
didėti iki 22 % (SGS 1,22, 95 % PI    0,96–1,44), lyginant su 
gyvenusiomis mažiausios taršos zonoje.



- Genų GSTT1 ir GSTM1 polimorfizmo įtaka vaiko gimimo 
svorio sumažėjimui tarp mažai rūkančių motinų.
(prof.R Gražulevičienė ir kt.)

Naudojant regresijos modelį buvo tikrinama sąveika tarp motinos 
rūkymo, GSTM1 ir GSTT1 genų polimorfizmo su naujagimio 
gimimo svorio sumažėjimu.
Šiame tyrime buvo nustatyta, kad gimimo svorio sumažėjimas 
tarp motinų vidutiniškai surūkančių 5 cig./dieną ir turinčioms 
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tarp motinų vidutiniškai surūkančių 5 cig./dieną ir turinčioms 
GSTT1–nulinį genotipą buvo −162,9 g, (p = 0,041), o turinčioms 
GSTM1–nulinį genotipą −118,7 g. (p = 0.069). Naujagimio gimimo 
svorio sumažėjimas buvo nustatytas didesnis  toms moteris, 
kurios turėjo abu GSTT1–nulinį ir GSTM1–nulinį genotipą −234,5 
g. (p = 0,078). Nerūkančių motinų tarpe genotipas neturėjo 
neigiamos įtakos gimimo svorio sumažėjimui.
Šio tyrimo rezultatai byloja, kad GSTT1–nulinis genotipas, esantis 
vienas ar kartu su GSTM1–nuliniu genotipu, turi modifikuojantį 
poveikį gimimo svorio sumažėjimui motinoms vidutiniškai 
surūkančioms 5 cig./dieną. 



- Trihalometanų geriamajame vandenyje poveikis mažam 
gimimo svoriui ir mažam gestaciniam amžiui tarp 
genetiškai jautrių moterų
(prof.R Gražulevičienė ir kt.)

Eksperimentinių ir epidemiologinių tyrimų duomenimis, geriamojo 
vandens dezinfekcijos pašaliniai produktai, įskaitant 
trihalometanus (THM), gali būti susiję su nepalankia vaisiaus 
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trihalometanus (THM), gali būti susiję su nepalankia vaisiaus 
raida, tačiau tyrimų rezultatai yra nevienareikšmiai.
Trihalometanų ekspozicija nėštumo metu ir atskirais nėštumo 
trimestrais nežymiai didino mažos kūno masės riziką. Moterims, 
turinčioms GSTM1–0 genotipą ir veikiamoms THM trečiame 
nėštumo trimestre, yra didžiausia rizika susilaukti mažos kūno 
masės naujagimio (GS 4,37; 95 % PI 1,36–14,08). Chloroformo 
poveikis trečiame nėštumo trimestre didina riziką iki 5 kartų (GS 
5,06; 95 % PI 1,50–17,05). Tiriant tarpusavio sąveiką tarp THM 
vidinės dozės ir GSTM1–0 genotipo buvo nustatytas 
modifikuojantis chloroformo ir bromodichlormetano poveikis. 



VDU Kauno botanikos sodo Augalų patologijos 
mokslo sektoriaus
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Tęsiant augalų introdukcijos tyrimus klimato kaitos ir aplinkos taršos poveikyje 2012 
m. buvo vertinamas ligų ir kenkėjų plitimas ir intensyvumas urbanizuotų teritorijų 
želdynuose ir želdiniuose. 

2012 m. aprašytas Exobasidium japonicum Shirai ant Rhodopdendron sp. augančio 
VDU Kauno botanikos sode. Tai Lietuvoje pirmą kartą aprašytas 2010 m. VDU Kauno botanikos sode. Tai Lietuvoje pirmą kartą aprašytas 2010 m. 
patogenas. Jo naujoji radavietė rodo, kad šis agresyvus Rhodopdendron sp 
patogenas plinta. 

Nuo 2009 m. intensyvėja liepinio gleivėtojo pjūklelio (Caliroa annulipes) mažalapės 
liepos pažeidimai. Iki 2009 m. buvo aptinkami tik pavieniai jo židiniai. Tai gali būti 
potencialiai pavojingas gausiausios medžių rūšies – mažalapės liepos kenkėjas 
Lietuvoje. 

Reikalingi tolimesni šių augalų pažeidėjų biologijos tyrimai.



Klasterio B-08-01 tyrimų 2012 m. rezultatai  
VDU Kauno botanikos sodo Augalų patologijos 

mokslo sektoriausVykdomi projektai:

1. Europos žemės ūkio kaimo paramos fondo projektas: Lietuvos kaimo plėtros  
2007–2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ 
srities  „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo 
žinių ir inovacinės praktikos sklaida“ projektas „Perspektyvių vaistinių augalų 
auginimo ir inovatyvių vaistinės augalinės žaliavos ruošimo technologijų, naudojant 
saulės energiją, sklaida“ Nr. 1PM-PV-10-1-003015-PR001 (2011–2014 m.). 
Vykdytojas: asociacija „Slėnis Nemunas“ (A. Kusta). Partneriai: Aleksandro Vykdytojas: asociacija „Slėnis Nemunas“ (A. Kusta). Partneriai: Aleksandro 
Stulginskio universitetas (A. Raila); Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos 
sodas (O. Ragažinskienė)

2. Nacionalinis projektas su Žemės ūkio ministerija "Saugaus grūdų ir rapsų laikymo 
trukmė įvairių tipų sandėliuose bei grūdų ir grūdų produktų užkrėtimo vabzdžiais ir 
kenkėjais sumažinimo priemonės ekologinių ūkių sandėliuose ir ekologinio 
perdirbimo objektuose", 2011.05.10-2012.12.01, Nr. I-02-16/11(Nr.MT/11-21). 

3. Alytaus miesto želdynų ir želdinių būklės stebėsena 2012 metais. Sutarties Nr. 
SR-27-15/SR-529
Buvo teiktos paraiškos:

Phytophthora spp. plitimo Rytų Lietuvoje intensyvumo tyrimai. (VDU Mokslo fondas) –Finansavimas negautas



Tyrimų objektas: vaistiniai augalai (Echinacea purpurea (L.) Moench 
ir Leonurus cardiaca L.) (Dr (HP) Ona Ragažinskienė)
Uždaviniai: 
Sukurti perspektyvių vaistinių augalų auginimo parodomojo lauko bandymo 
metodiką ir įrengti parodomuosiuosius lauko bandymus Lietuvos įvairiuose 
geografiniuose regionuose ekologinio ūkio sąlygomis.
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Pagal sukurtą „Perspektyvių vaistinių augalų auginimo ir tyrimo parodomojo 
lauko bandymo metodiką“ (Ragažinskienė, 2012) įrengti trys bandymų plotai 
Vakarų, Vidurio ir Pietryčių Lietuvos geografiniuose regionuose, perspektyvių Vakarų, Vidurio ir Pietryčių Lietuvos geografiniuose regionuose, perspektyvių 
vaistinių augalų auginimo, jų stebėjimo ir vaistinės augalinės žaliavos ruošimo 
inovatyvių technologijų, teorinių pagrindų sukūrimas eksperimentiniams tyrimams

Pirmą kartą Respublikoje įrengti gamybiniai bandymai, tiriant perspektyvių vaistinių 
augalų (Echinacea purpurea (L.) Moench ir Leonurus cardiaca L.) biologines, 
farmakongnostines, chemines savybes, jų augimą ir vystymąsi priklausomai nuo 
meteorologinių ir edafinių sąlygų įvairiuose geografiniuose regionuose. 

Šie tyrimų duomenys turi ne tik mokslinę, bet ir edukacinę reikšmę, ruošiant 
specialistus, atliekant mokslo žinių sklaidą kaimo bendruomenėms apie vaistinių 
augalų pažinimą, auginimą, tyrimą, vaistinės augalinės žaliavos ruošimo 
inovatyvias technologijas ir jų naudojimą, bei vaistažolininkystės plėtrai. 



Gėlininkystės mokslo sektorius (Vadovas       dr.  
Judita  Varkulevičienė) 2012 m. dalyvavo ANGI 
(Augalų nacionalinių genetinių išteklių) lauko 
kolekcijų palaikymo ir atnaujinimo programoje

Pateikta 10 jurginų lietuviškų veislių, kuriems siūloma 
suteikti augalų nacionalinių genetinių išteklių statusą. 
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2012 m. atnaujinome ir padauginome lietuviškų  bijūnų  10 
veislių, vilkdalgių 37 veisles, kasmet atnaujinamos 8 jurginų 
veislės.
Vykdomas projektas „Herbariumas – biologinės įvairovės, 
mokslo išsaugojimo vadovas“

R. Daubaro ir L.Česonienės išvestos lietuviškos šilauogių veislės 
2012 m. įtrauktos į Lietuvos augalų veislių sąrašą (oficialiai 
įteisintos Lietuvoje).



2.1 dalyvių sąrašas
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Mokslininkų grupės nariai
Pedagoginis 
etatas Mokslinis etatas

prof. dr./h.pr. Algimantas Paulauskas 0.10 0.05
prof. habil. dr. Regina Gražulevičienė 0.30 0.00
prof. habil. dr. Eugenija Kupčinskienė 0.30 0.00
prof. habil. dr. Aniolas Sruoga 0.30 0.00
prof. dr. Jonė Venclovienė 0.30 0.00
dr. Daiva Ambrasienė 0.15 0.00
dr. Vykintas Baublys 0.30 0.00
dr. Jana Radzijevskaja 0.15 0.50dr. Jana Radzijevskaja 0.15 0.50
dr. Judita Žukauskienė 0.15 0.50
dr. Vaida Tubelytė 0.15 0.50
dr. Asta Danilevičiūtė 0.15 0.00
dr. Audrius Dėdelė 0.15 0.00
dr. Vilija Snieškienė 0.00 1.00
dr. Antanina Stankevičienė 0.00 1.00
dr. Laima Česonienė 0.00 1.00
dr. Judita Varkulevičienė 0.00 1.00
dr./h.pr. Remigijus Daubaras 0.15 0.85
dr./h.pr. Ona Ragažinskienė 0.14 0.50
dr. Brigita Tamutė 0.00 0.00
Inga Bendokienė 0.00 0.00
Tomas Gražulevičius 0.00 0.00
Milda Jodinskienė 0.00 0.00
Iš viso 2.800 6.400



2.2 doktorantų skaičių bei apgintas 
disertacijas,

1. dokt. Sandra Andruskevičiutė

2. Gediminas Balčius gins disertaciją  2013.12
3. dokt. Eglė Galdikaitė
4. dokt. Loreta Griciuvienė
5. dokt. Rasa Janulionienė
6. dokt. Violeta Kapustinskienė gins disertaciją  2013.06.
7. dokt. Indrė Lipatova7. dokt. Indrė Lipatova
8. dokt. Irma Pūraitė
9. dokt. Gintarė Skyrienė
10.dokt. Daiva Staradumskytė
11.dokt. Ramūnas Vilčinskas
12.dokt. Inga Uždanavičiutė: 
13.dokt. Lina Zybartaitė

14.dokt. Aušra Žėkienė

KLIGEN klasterio nariai 2012 m. koordinavo (buvo apginta) magistrų darbų - 13



Organizuoti tarptautiniai renginiai

• 5-tasis Baltijos Genetikų kongresas, 
vyko 2012 m. spalio 19-22 dienomis 
Vytauto Didžiojo universitete.

• 6-oji tarptautinė jaunųjų mokslininkų konferencija „Gyvasis 
gamtos ženklas“ (angl. „The Vital Nature Sign“), vyko 2012 
m. birželio 1-4 d., Vytauto Didžiojo universitete.



2012 m. įsisavintos projektinės lėšos
Aukštos kvalifikacijos specialistų, 
atitinkančių valstybės ir 
visuomenės poreikius biologinių ir 
žemės gelmių išteklių naudojimo 
srityje, rengimo tobulinimas 
BIOGEONAUDA-A. Sut. Nr. VP1-
2.2-ŠMM-09-V-01-004

Paulauskas 
A.
Lipatova I.

2010-
09-01
2014-
03-26

2 900 
000,00 Lt
VDU dalis –
1 101 
100,00 Lt

2.3 vykdomi projektai

Aukštos kvalifikacijos specialistų, 
atitinkančių valstybės ir 
visuomenės poreikius 
biomedicinos srityje, rengimo 
tobulinimas BIOMEDOKT. Sut. Nr. 
VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-002

Paulauskas 
A.

2010-
07-07
2015-
01-30

26 240 
336,00 Lt
VDU dalis –
2 227 
312,00 Lt



2012 m. įsisavintos projektinės lėšos

EK BP7 PHENOTYPE Gamtinės 
aplinkos teigiamas poveikis 
sveikatai įvairių Europos regionų 
tipinėms populiacijoms  Nr. 
282996

Gražuleviči
enė R.

2012. 
01.01. –
2012. 
11.30.

0,00 Lt

EK BP7 COPHES Europos lygmens 2009- 16573,44 Lt

2.3 vykdomi projektai

EK BP7 COPHES Europos lygmens 
koordinuotos veiklos žmogaus 
biologinės stebėsenos projektas 
ENV 2009.1- 244237

Gražuleviči
enė R.

2009-
2012

16573,44 Lt

EK BP7 ESCAPE Europos kohortinių 
tyrimų, skirtų oro taršos efektams 
nustatyti, studija Nr. 211250

Gražuleviči
enė R.

2008. 06 
01. –
2012. 
05.31.

0,00 Lt



2012 m. įsisavintos projektinės lėšos
Retesnių uoginių augalų bioaktyvių 
komponentų kitimas priklausomai nuo 
genotipo ir aplinkos UOGBIOGENA. Sut. 
Nr. SVE04/2011

Žukauskienė J.

2011-
09-12
2014-
07-31

1 000 000,00 
Lt
VDU dalis –
250 000,00 
Lt

Svetimkraščių žinduolių invazyvumas, 
genominiai pokyčiai ir adaptacija 
vandens ir sausumos ekotone 
(Invazyvumas ekotone) Sut. Nr. LEK-
14/2012

Paulauskas A.

2012-
05-10
2014-
12-31

506 200,00 
Lt

2.3 vykdomi projektai

14/2012
Svetimkraščių žolinių augalų 
invazyvumą sąlygojančių veiksnių ir 
genominių pokyčių tyrimai. Sut. Nr. 
LEK-07/2012

Kupčinskienė 
E.

2012-
2014

110,6 tūkst. 
Lt

Erkių pernešamų ligų sukėlėjų 
paplitimo ir genomo sekų tyrimai. Sut. 
Nr. MIP-071/2011

Paulauskas A.

2011-
06-01
2012-
12-31

180 000,00 
Lt

Naujausių mokslo žinių ir pažangiausių 
technologijų taikymas, įrengiant sodinių 
šilauogių pramonines plantacijas ir 
ūkininkaujant jose. Sut. Nr. 1PM-PV-09-
1-001477

Daubaras R.

2010-
02-05
2013-
02-05

68665 Lt



Koordinuotas (R. Daubaras) ir vykdytas (R. Daubaras, L. Česonienė) Lietuvos kaimo plėtros 
2007-2013 m. programos priemonės "Profesinio mokymo ir informavimo veikla" veiklos 
srities „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir 
inovacinės praktikos sklaida", projektas "Naujausių mokslo žinių ir  pažangiausių 
technologijų taikymas, įrengiant sodinių šilauogių pramonines plantacijas ir 
ūkininkaujant jose", projekto vertė 403 694 Lt.

Pradėtas koordinuoti (R. Daubaras) ir vykdyti (R. Daubaras, L. Česonienė) 
naujas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės "Profesinio 
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naujas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės "Profesinio 
mokymo ir informavimo veikla" veiklos srities „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir 
žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos 
sklaida", projektas “Stambiauogių spanguolių pramoninių plantacijų 
įrengimas ir pažangiausių technologijų bei mokslo žinių taikymas, 
ūkininkaujant jose”, projekto vertė 665 665 Lt.
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1. Svarbiausius praeitais metais (2012 m.) pasiektus 
mokslinius rezultatus, jų naujumą, orginalumą, svarbą bei 
taikymo aspektus.
2. Pranešimo pabaigoje trumpai prašome pateikti klasterio 
statistinę informaciją - dalyvių sąrašą, įvykusius pasikeitimus, 
doktorantų skaičių bei apgintas disertacijas, vykdomus doktorantų skaičių bei apgintas disertacijas, vykdomus 
projektus.
3. Trumpai pateikti ateinančių metų mokslinės veiklos planą. 
Taip pat jeigu turite, pastabas, komentarus apie klasterių 
veiklos organizavimą.



Ačiū už dėmesį


