
GYVENIMO APRAŠYMAS (CV) 

 

 

1. Vardas:    Nijolė 

2. Pavardė:  Maršalkienė 

3. Gimimo data: - 

4. Adresas: Beržų g. 1 Ringaudai, Kauno r. 

5. Tel.: 837 752224 

6. El. paštas: nijole.marsalkiene@asu.lt 

7. Išsilavinimas: aukštasis 

Institucija 

 

Įgyta kvalifikacija ar kvalifikacinis laipsnis Metai 

Marijampolės aukštesnioji 

žemės ūkio mokykla 

Agronomas  1991 

Lietuvos žemės ūkio 

Akademija 

Agronomas  1996 

8. Mokslo laipsniai: 

Institucija 

 

Įgyti mokslo laipsniai  Metai 

Lietuvos žemės ūkio 

universitetas 

Magistras (Agronomija) 1998 

Lietuvos žemės ūkio 

universitetas 

Biomedicinos mokslo daktaras (Agronomija) 2005  

9. Užsienio kalbų mokėjimas:  Įvertinti lygį pagal penkių balų sistemą  (5- puikiai; 1  - 

pagrindai) 

Kalba Skaitymas Kalbėjimas Rašymas 

Rusų 5 5 5 

Anglų 5 5 5 

10. Kiti įgūdžiai: (pvz., darbo su specialiais kompiuterinių programų paketais įgūdžiai, ir kt.):  

11. Kvalifikacijos kėlimas (stažuotėse, seminaruose, mainų programose, mokslinėse konferencijose 

ir pan. (ne daugiau kaip 7): 

Institucija 

 

Šalis Tematika Laikotarpis 

Vytauto Didžiojo 

Universitetas 

Lietuva 5-asis Baltijos genetikų kongresas, 
skaitytas pranešimas: Septynių „ 

paprastojo kmyno (Carum carvi L.) 

genotipų fenotipinė įvairovė ir genetinis 

polimorfizmas“   

2012.11.19-22 

Vytauto Didžiojo 

Universiteto, Kauno 

Botanikos sodas 

Lietuva Tarptautinė mokslinė konferencija: 

Augalų įvairovės tyrimai: dabartis ir 

ateitis, skirtas 90-tosioms Vytauto 

Didžiojo universiteto, Kauno 

Botanikos sodo metinėms, skaityti 

pranešimai: “Kai kurių Lietuvos 

savaiminės floros aliejingų bastutinių 

rūšių agrobiologinis potencialas“ ir 

„Erysimum cheiranthoides L. 

produktyvumas ir fenologinė įvairvė”.  

2013.07. 27-28 



EKOagros Lietuva Seminaras „Ekologinių kmynų 

auginimo technologijos“, skaitytas 

pranešimas: „Meteorologinių sąlygų 

ir auginimo technologijų įtaka 

eterinių aliejų kiekiui kmynuose“ 

2013.07.19 

Všį Lietuvos žemės ūkio 

konsultavimo tarnyba 

Lietuva Augalų apsaugos produktų 

profesionaliųjų naudotojų (augalų 

sveikata) kursai. Baigimo pažymėjimas, 

AAKB Nr. 034239 

2013.04.29-30 

 

Baltarusijos Nacionalinės 

Mokslų Akademijos 

Centrinis Botanikos sodas  

Baltarusija Tarptautinė konferencija, skirta 

Baltarusijos Nacionalinės Mokslų 

Akademijos Centrinio Botanikos sodo 80 

metų jubiliejui “Augalų bioįvairovės 

tyrimas, išsaugojimas ir panaudojimas“ 

Skaitytas pranešimas: „Savaiminių 

aliejingų bastutinių rūšių rinkimas ir 

įvertinimas in situ“ 

2012.06.18-20 

Šiaurės šalių  mokslininkų 

asociacija  

Norvegija Seminaras Nr. 436, "Bioįvairovė žemės 

ūkyje – Išmoktos pamokos ir ateities 

iššūkiai”, skaitytas pranešimas: 

„Fitocenologinės įvairovės ir 

antropogeninės veiklos įtaka paprastojo 

kmyno (Carum carvi L.)gyvybingumui 

natūraliose augavietėse“ 

2011.05.24-26 

Daugpilio Universitetas Latvija 6-oji Tarptautinė konferencija „ Baltijos 

regiono biologinės įvairovės tyrimas ir 

išsaugojimas“, skaitytas pranešimas: 

"Meteorologinių ir genetinių veiksnių 

įtaka patvorinio vikio (V. sepium L.)" 

produktyvumui.“  

2011.04.28-29 

12. Kiti kvalifikacijos (pedagoginės, mokslinės, praktinės) tobulinimo būdai: 

13. Narystė mokslinių žurnalų redkolegijose: 

14. Narystė profesinėse organizacijose:  



15. Darbovietės ir profesinė patirtis: 

Metai, nuo - 

iki 

Darbovietė Pareigos Darbo pobūdis (pvz. 

dėstomi dalykai ir 

mokslinio darbo kryptys 

(tematikos)) 

2010 06 09-

2010 11 30    

LŽŪU AF 

Augalininkystės ir 

gyvulininkystės k-dra 

Jaunesnysis mokslo darbuotojas Projektas „Biokuras“ 

2008 09 03-

2009 05 31 

LŽŪU AF 

Augalininkystės ir 

gyvulininkystės k-dra 

Lektorė (0,25) Biotechnologija, 

genetika 

2007 02 02-

2011 09 02 

LŽŪU AF 

Biotecnologijos 

laboratorija 

Jaunesnioji mokslo darbuotoja 

(0,25) 

Aliejinių augalų (kmynų) ir 

vikių tyrimai 

2005 09 26-

2006 06 30 

LŽŪU AF 

Augalininkystės ir 

gyvulininkystės k-dra 

Asistentė (0,25) Biotechnologija, genetika 

2005 06  01-

2005 08 31 

LŽŪU AF 

Augalininkystės ir 

gyvulininkystės k-dra 

Mokslinė bendradarbė 

(0,25) 

Projektas „Genofondas“ 

2000 04 20-

2000 12 31 

LŽŪU AF 

Augalininkystės ir 

gyvulininkystės k-dra 

Mokslinė bendradarbė (0,25) Projektas „Genofondas“ 

1998 09 01-

1999 04 15 

LŽŪU AF 

Augalininkystės k-dra 

Biotechnologijos 

laboratorija 

Mokslinė bendradarbė (0,5) Aliejinių augalų tyrimai 

 

 

16. Pedagoginio darbo universitetinėje aukštojoje mokykloje trukmė (4 metai): 

17. Mokslinio darbo trukmė (9 metai): 

18. Profesinės veiklos (išskyrus mokslinį ir pedagoginį darbą) patirtis per paskutinius 7 metus:  

Ūkininkė nuo 2004 m., Juodųjų serbentų ūkis. 

19. Šiuo metu einamos pareigos: nuo 2013 09 06- lektorė 0,25 (Aplinkos ir ekologijos institutas); 

         nuo 2013 10 08 – jaunesnioji mokslo darbuotoja 0,25, (Projekte „Augalų nacionalinių išteklių 

lauko kolekcijų palaikymas ir atnaujinimas“). 

20. Moksliniai interesai: Bioįvairovė, fitocenologija, aplinkos veiksnių įtaka augalų kokybiniams ir 

kiekybiniams parametrams. 

21. Reikšmingiausios mokslinės publikacijos (pateikti ne daugiau kaip 5 pastarųjų penkerių metų 

svarbiausių  mokslinių publikacijų bibliografinius aprašus): 

Nijolė Maršalkienė, Algirdas Sliesaravičius, Birutė Karpavičienė, Aldona Dastikaitė. Oil 

content and fatty acids composition of seeds of some Lithuanian wild crucifer species. 

Agronomy Research. 2009. Vol 7. (Special issue II), P. 654–661 

A. Dastikaitė A. Sliesaravičius and N. Maršalkienė. Sensibility of two hairy vetch (Vicia villosa 

Roth.) genotypes to soil acidity. Agronomy Research. 2009. Vol 7. (Special issue I), P. 233–238 

Nijolė Maršalkienė, Algirdas Sliesaravičius. "Ūkiniu požiūriu vertingų savaiminių vienmečių 

vikių (Vicia) biologinė įvairovė". ISBN 978-9955-645-45-0 Respublikinės mokslinės-praktinės 

konferencijos "Aukštosios mokyklos vaidmuo regione" straipsnių rinkinys, Marijampolės 

kolegija, Verslo ir technologijų fakultetas, 2011 m. balandžio 19 diena. 

Nijolė Maršalkienė, Algirdas Sliesaravičius, Asta Ramaškevičienė, Liuda Žilėnaitė, Gintautas 

Juozas Švirmickas, “Agrobiological potential of some oil crucifers of Lithuania spontaneous 

flora”. Bus spausdiname 2014 m. žurnale Žemdirbystė/Agriculture, t. 101, Nr. 2 



 

22. Reikšmingiausios studijų metodinės publikacijos (pateikti ne daugiau kaip 5 pastarųjų 

penkerių metų svarbiausių  studijų metodinių publikacijų bibliografinius aprašus): 

23. Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant mokslo ir studijų projektus (nurodyti ne daugiau kaip 

5 pastarųjų penkerių metų projektus): 

Projekto pavadinimas Dalyvavimo aprašymas Laikotarpis 

Aliejinių augalų 

produktyvumo ir 

atsparumo patogenams 

valdymas (Biokuras) 

Vertingų aliejinių kiekiu ir sudėtimi laukinių savaiminės 

Lietuvos floros paieška, pavyzdžių rinkimas, kolekcijų 

įrengimas, biocheminis, fenologinis, morfometrinis 

įvertinimas. 

2008-2010 

Augalų nacionalinių 

genetinių išteklių lauko 

kolekcijų palaikymas ir 

atnaujinimas 

Vertingų ūkiniu atžvilgiu augalų Carum, Vicia, Lathyrus 

genčių rūšių kolekcijos įrengimas, palaikymas ir 

atnaujinimas, augalų, sėklų pavyzdžių rinkimas, genetinės 

medžiagos atnaujinimas ir palaikymas 

2011-2013 

 

24. Kita aktuali informacija: (pvz. nurodoma reikšminga pagal autorines sutartis atlikta veikla, 

ekspertinė veikla, narystė įvairiose organizacijose ir pan.) 2011-2013 m. sudaryta autorinė 

sutartis su žurnalu „Mano ūkis“, paskelbti 8 straipsniai genetiškai modifikuotų augalų, biokuro 

ir maisto žaliavų, pašarų ir gyvūnų domestikavimo bei priežiūros tema. 

 

 

 
 

 


