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1. Architektūra ir statyba 

(Statyba ir statybos inžinerija) 
Eil. 
Nr. 

Literatūros pavadinimas Autorius(-ai) Leidyklos pavadinimas,  
adresas 

Išleidimo 
 metai 

Anotacija 

1. Technologinių veiksnių 
įtaka betono ir 

gelžbetonio elgsenai 

Gediminas 
Marčiukaitis 

Technika 
Saulėtekio al. 11 
LT-10223 Vilnius 
Tel. (+370 5) 274  5038 
http://leidykla.vgtu.lt 

2014 Vadovėlyje "Technologinių veiksnių įtaka betono ir gelžbetonio elgsenai" 
pateiktos pagrindinės žinios apie betoną, jo savybes ir jų priklausymą nuo 
technologinių veiksnių pokyčių. Nurodyta, kad betono gniuždomasis stipris 
nėra pagrindinė savybė, charakterizuojanti betoninių ir gelžbetoninių 
konstrukcijų elgseną. Tokios betono savybės, kaip deformacijų modulis, 
valkšnumas, traukumas, atsparumas aplinkai, yra jautresni technologijos ir 
naudojimo sąlygų pokyčiams. 
Leidinyje "Technologinių veiksnių įtaka betono ir gelžbetonio elgsenai" 
pateikiamos žinios apie konstrukcijų elgsenos priklausomybę nuo gamybos ir 
statybos veiksnių, apie glaudžią technologijos sąveiką ir abipusį ryšį su 
konstrukcijų projektavimu. Pateikiami teoriniai ir praktiniai duomenys apie 
konstrukcijų elgsenos pokyčius dėl technologinių procesų vykdymo nuokrypų 
ir technologijos metodų vertinimą projektuojant. 
Vadovėlis "Technologinių veiksnių įtaka betono ir gelžbetonio elgsenai" 
skiriamas visų pakopų statybos specialybių studentams ir specialistams, 
suinteresuotiems gaminti darnųjį betoną ir gelžbetonį. 

2.  Vėdinimo aerodinamika Egidijus Juodis, 
Violeta Motuzienė 

Technika 
Saulėtekio al. 11 
LT-10223 Vilnius 
Tel. (+370 5) 274  5038 
http://leidykla.vgtu.lt 

2014 Vadovėlyje "Vėdinimo aerodinamika" nagrinėjama taikomoji vėdinimo 
aerodinamika. Analizuojama pastato aplinkos ir konstrukcijos įtaka oro 
mainams pastate, higieniškai palankios ir energiją taupančios oro 
cirkuliacijos patalpose sukūrimo būdai, ortakių skaičiuotės principai, 
kintamojo oro srauto vėdinimo sistemų ypatumai, vietinių siurbtuvų taikymas 
bei su oro cirkuliacija susiję aplinkos užterštumo ir šiluminio mikroklimato 
vertinimo rodikliai. 
Vadovėlis "Vėdinimo aerodinamika" skirtas magistrantams, studijuojantiems 
vėdinimo aerodinamiką ar ieškantiems išsamesnių žinių nei suteikiama 
bakalaurams. 

http://leidykla.vgtu.lt/
http://leidykla.vgtu.lt/
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3.  Keliai ir klimatas I. Leonovič,  

A. Laurinavičius,  
D. Čygas 

Technika 
Saulėtekio al. 11 
LT-10223 Vilnius 
Tel. (+370 5) 274  5038 
http://leidykla.vgtu.lt 

2014 Kelių klimatologija – tai palyginti naujas mokslas. Techninėje literatūroje dar 
ne iki galo yra išdėstyti visi šio mokslo principai, o daugelis praktikoje 
naudojamų metodų iki šiol nėra tinkamai interpretuoti inžineriniu požiūriu. 
Šiuolaikinę kelių klimatologiją reikia studijuoti remiantis bendraisiais mokslo 
apie klimatą teiginiais, informacija apie meteorologinius reiškinius. 
Šiame vadovėlyje "Keliai ir klimatas" dėstoma, kaip šiuolaikinėje kelių 
tiesyboje naudojami meteorologijos duomenys, kaip atsižvelgiama į 
naujausius meteorologinių stebėjimų pasiekimus. Iliustruotame leidinyje 
dėstomi bendrieji ir specialieji klimatologijos klausimai. Sistemingai išdėstyta 
klimato veiksnių apskaitos metodologija, atliekant automobilių kelių 
projektavimo, statybos darbus ir juos eksploatuojant, pateikiamas terminų 
žodynėlis ir rajonavimo pagal svarbiausius skaičiuojamuosius klimato 
parametrus sistema. 
Knyga "Keliai ir klimatas" skirta studentams, studijuojantiems kelių 
projektavimą, tiesybą ir priežiūrą. Ji padės kvalifikuotai ieškoti automobilių 
kelių ir kelių statinių projektavimo, statybos bei eksploatavimo klausimų 
sprendimų. 

4. Statybos organizacinių 
sprendimų 

projektavimas 

Violeta Medelienė, 
Svajūnas 

Juočiūnas, 
Mindaugas 
Daukšys 

Technologija 
K. Donelaičio g. 73  
LT-3006 Kaunas  
Tel. (8 37) 30 0091;  
(8 5) 30 0090  
Faks. (8 37) 30 0685 
El. p. leidykla@ktu.lt 

2014 Mokomojoje knygoje "Statybos organizacinių sprendimų projektavimas" 
pateikti statybos planavimo modelių sudarymo ir optimizavimo principai, 
statybvietės techninių išteklių apskaičiavimas ir pagrindimas, prieduose – 
medžiagų sandėliavimo, laikinų patalpų plotų, laikino vandens ir elektros 
suvartojimo normos, statybvietės plano sutartiniai žymėjimai ir objektų 
statybos grafikų bei statybvietės planų sudarymo pavyzdžiai. 
Leidinys "Statybos organizacinių sprendimų projektavimas" skirtas 
besimokantiesiems statybos planavimo ir organizavimo, rengiantiesiems 
projektus ir magistro baigiamuosius darbus. 

5. Statybinės mechanikos 
uždavinių sprendimo 

vadovas, 2 dalis 

Larisa A. Vasiljeva, 
Larisa I. Vasiljeva 

Klaipėdos universiteto 
leidykla 
Herkaus Manto g. 84 
LT-92294 Klaipėda 
Tel./faks. (8 46) 39 8891; 
(8 46) 39 8999 
El. p. leidykla@ku.lt 

2014 Mokomoji knyga "Statybinės mechanikos uždavinių sprendimo vadovas, 2 
dalis" skirta statybinės inžinerijos specialybės neakivaizdinių ir Laivo 
inžinerijos specialybės studijų studentams. 

6. Paveldo statinių 
tvarkybos technologijos 

Vladislavas Kutut Technika 
Saulėtekio al. 11 
LT-10223 Vilnius 
Tel. (+370 5) 274  5038 
http://leidykla.vgtu.lt 

2014 Vadovėlyje "Paveldo statinių tvarkybos technologijos" išnagrinėti svarbiausi 
paveldo tvarkos darbų tikslai, siekiant išsaugoti kultūros vertybes ir jų 
aplinką, aprašomas statinių tvarkymo darbų pagrįstumas remiantis būtinais 
istoriniais, archeologiniais, architektūriniais ir kitais objekto tyrimais, tvarkymo 
bei tyrimo darbams pasitelkiant istorines ir naujausias technologijas. 
Vadovėlis "Paveldo statinių tvarkybos technologijos" skirtas bakalaurantams 
ir magistrantams, studijuojantiems įvairias studijų programas. 
Taip pat gali būti naudingas ir tiems, kurie dirba statybos pramonės įmonėse 
ar statybos įstaigose, bei paveldosaugos specialistams. 
 

http://leidykla.vgtu.lt/
mailto:leidykla@spaustuve.ktu.lt
http://www.patogupirkti.lt/Vladislavas-Kutut-knygos/
http://leidykla.vgtu.lt/
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7. Konstrukcijų virpesiai Vytautas 

Kargaudas,  
Rimas Vaičaitis 

Technologija 
K. Donelaičio g. 73  
LT-3006 Kaunas  
Tel. (8 37) 30 0091,  
(8 5) 30 0090  
Faks. (8 37) 30 0685 
El. p. leidykla@ktu.lt 

2014 Vadovėlyje "Konstrukcijų virpesiai" nagrinėjami statybinių konstrukcijų 
virpesiai, vieno ir kelių laisvės laipsnių konstrukcijos, tolydžių kūnų dinamika, 
atsitiktinių funkcijų teorija ir jos taikymas vėjo veikiamoms konstrukcijoms. 
Teorija papildoma pavyzdžiais, praktinėmis rekomendacijomis, grafikais. 
Pateikiamas svarbiausių terminų žodynėlis lietuvių ir anglų kalba. 
Leidinys "Konstrukcijų virpesiai" pirmiausia skirtas inžinerinių studijų krypčių 
studentams ir statybininkams, tačiau gali būti naudingas ir visiems tiems, 
kurie susiduria su įvairių kitokių mechanizmų virpesiais. 

8.  Lietuvos architektūros 
paveldotvarka: netektys 

ir atradimai 

Jolita Butkevičienė Vytauto Didžiojo 
universitetas 
S. Daukanto g. 27 
LT-44249 Kaunas 
Tel. (8 37) 327 980,  
(8 37) 327 974 
Faks. (8 37) 327 974 
El. p. info@leidykla.vdu.lt 

2014 Monografijoje "Lietuvos architektūros paveldotvarka: netektys ir atradimai" 
tyrinėjamos Lietuvos mūrinės architektūros restauravimo ir rekonstravimo 
tendencijos, daugiausia dėmesio skiriant sovietmečiu atliktiems darbams. 
Darbe nagrinėjamos kelios glaudžiai susijusios temos – gilinamasi ne tik į 
Lietuvos, bet ir į Europos istorinę patirtį, tarptautiniame kontekste 
analizuojama Lietuvos mūro architektūros paveldotvarkos situacija, 
atskleidžiama kokybinė kaita, vykusi penkis aktyviausios veiklos 
dešimtmečius. Sovietmečiu rekonstruotų ir restauruotų pastatų architektūros 
darbai lyginami su architektūrinių ir ikonografinių tyrimų duomenimis, esminį 
dėmesį skiriant moksliniam atkuriamų pastato dalių ir detalių pagrįstumui. 
Atlikti architektūros darbai vertinami vadovaujantis tarptautinėmis 
paveldotvarkos teorinėmis nuostatomis, o esamos problemos atskleidžiamos 
nagrinėjant daug konkrečių Lietuvos mūro architektūros paveldo pavyzdžių. 
Monografijoje taip pat analizuojama sovietmečiu susiklosčiusių mūro 
architektūros restauravimo tendencijų įtaka šių dienų paveldotvarkai. 
Ieškoma priežasčių, lėmusių savitą istorinių pastatų restauravimo ir 
rekonstravimo sampratą. 
Knyga "Lietuvos architektūros paveldotvarka: netektys ir atradimai" skirta 
kultūros paveldo specialistams, architektūros tyrinėtojams, architektams, 
studentams ir visiems, besidomintiems Lietuvos architektūros paveldu. 

 
2. Gamyba ir perdirbimas 

(Maisto produktų gamyba; Tekstilė, apranga, avalynė, oda; Medžiagos (mediena, popierius, plastikai, stiklas) 
Eil. 
Nr. 

Literatūros pavadinimas Autorius(-ai) Leidyklos pavadinimas,  
adresas 

Išleidimo 
 metai 

Anotacija 

1. Bulvės kelionė. 
Pasaulio virtuvių 

patiekalai 

Giedrė 
Barauskienė 

Ekspress leidyba 
J. Jasinskio g. 16C-3-4a. 
LT-01112 Vilnius 
Tel. (+370 5) 276 1767 
Faks. (+370 5) 210 2557 
El. p. info@ekspress.lt 
http://www.ekspress.l 

2014 Knygoje "Bulvės kelionė. Pasaulio virtuvių patiekalai" gardūs ir nesudėtingi 
įvairių pasaulio šalių bulvių patiekalai: salotos, užkandžiai, sriubos, mėsos, 
žuvų, vegetariški valgiai, desertai. 
Linksmiausias juokas ten, kur geras maistas, o geras maistas - tai paprastas 
maistas. Toks, kurį galima paruošti, pavyzdžiui, iš bulvių. 
Jos mėgstamos visame pasaulyje ir daug kur dar vadinamos žemės 
obuoliais, žemės vaisias, triufeliais ir t. t. Bulvių yra įvairių. Štai ryškiaspalvės 
saldžiosios - vaisių, žieminės, arba topinambai, - riešutų skonio, o violetinių 
gardumui nusakyti žodžių negana - būtina paragauti. Beje, jų galima 
užsiauginti ir savo darže arba... gėlyne, juk anksčiau bulvės dėl žiedų 
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augintos lyg gėlės. Ne veltui, tarkim, topinambai dar vadinami bulvėmis 
saulėgrąžomis. Jie auga ir plinta savaime, o prisikasti galima ir pavasarį, kaip 
tik tada, kai jaučiamės išsiilgę šviežių daržovių. 
Kad sužinotumėte, kokias bulvių patiekalais mėgaujasi žmonės įvairiose 
pasaulio šalyse, apkeliauti Žemės rutulio nereikės - tai per daug šimtmečių 
jau padarė bulvė. Šios kelionės palikimas - gausybė gardžių patiekalų 
receptų. Įdomiausius, vertingiausius, gardžiausius išbandėme ir sudėjome į 
šią knygą. Pasimėgaukite ir jūs! 

2. Mėsainiai! 
Geriausi dešrainiai bei 

žuvainiai 

Valery Drouet, 
Pierre-Louis Viel  

Smaguris 
El. p. info@suknyga.lt 

2014 Pasitikite naująjį stilingos virtuvės karalių – mėsainį! Tai madingiausias valgis 
šiuolaikinio žmogaus virtuvėje, iš gatvės kampo persikėlęs net į 
prabangiausius restoranus ir kartu – į naują lygį. Jei esate stilingas, 
išsilavinęs, karjeros siekiantis žmogus, pamirškite pigų kamšalą skrandžiui, 
pasitikite žinau, ką valgau filosofiją - išmokite gaminti mėsainius nuo 
paprasčiausio iki sudėtingiausio! 
Klasikinis amerikietiškas XXL mėsainis ar mini mėsainis, mėsainis su traškia 
vištiena ar egzotiškas su krevetėmis, gurmaniškas mėsainis su mėlynųjų 
pelėsių ar ožkų sūriu, netgi saldus suvožtinis – šioje unikalioje receptų 
knygoje rasite viską, kas telpa į žodį mėsainis (ir dar kai ką daugiau – 
geriausius dešrainių ir žuvainių receptus)! 

3. PASAULIO PUODAI: 50 
vyriškų atradimų 

virtuvės geografijoje 

Vytaras 
Radzevičius 

Smaguris 
El. p. info@suknyga.lt 

2014 Maisto receptus vyrai skaito kaip knygas apie medžio darbus ar statybas – 
įdomu pavartyti ir nieko nedaryti. Moterys jų griebiasi, kai nori naujo skonio. 
Patyrusiai virtuvės vilkei ar kilniam prijuosčių ereliui „Pasaulio puodų“ 
receptai gali kelti šypsnį, bet man buvo svarbu, kad visi artimų ir tolimų 
kraštų patiekalai būtų išbandyti, pagaminti ir paragauti Lietuvoje. 
Buvo ir mano kulinarinėje biografijoje tarpsnis, kai maišiau viską, kas 
pakliuvo po ranka. Taip pat – ir maistą. Dabar esu gryno ir natūralaus skonio 
bei geležinių puodų šalininkas. Kai Argentinoje suvalgiau ant akėčių disko 
iškeptos jautienos – gyventi tapo skaniau. 
Recepto paprastumas man – privalumas. 
Nesu geresnis šefas už bet kurį ar kurią iš jūsų – tik siūlau pamėginti tai, ką 
pats išbandžiau ir atradau svetur, o grįžęs pagaminau Lietuvoje. 

4. SEZONINĖ VIRTUVĖ: 
200 receptų pagal metų 

laikus 

Renata Ničajienė Smaguris 
El. p. info@suknyga.lt 

2014 Sezoninė virtuvė – tai knyga apie skanią kelionę per metų laikus. Ją galima 
pavadinti virtuvės kalendoriumi arba sezoninio maisto vadovu nuo ankstyvo 
pavasario iki pat vėlyvos žiemos. Knygą sudaro dvylika skyrių, kuriuose 
rasite tai, ką kiekvienas sezonas siūlo geriausia: vaisių, uogų, daržovių, 
grybų, netgi mėsos, sezoninių žuvų aprašymus, patarimus kada, su kuo ir 
kaip skaniausia tai valgyti, nesudėtingus ne tik skanių, bet ir naudingų 
patiekalų receptus. 
Iš viso knygoje – daugiau nei 200 receptų ir dar tiek pat patarimų, kaip tą patį 
receptą pritaikyti kitam metų laikui. Lengvai rasite įvairių patiekalų pusryčių, 
pietų, vakarienės, vakarėlio ar šventės stalui. Knygoje šiuolaikiškai pateikti 
ne tik lietuviškos virtuvės patiekalai, tradiciniai knygos autorės šeimos 
receptai, bet ir įvairių pasaulio virtuvių valgiai, kuriuos galima nesunkiai 
pagaminti iš mums įprastų vietinių produktų. Čia rasite naujų skonių derinių ir 

http://www.patogupirkti.lt/Vitalija-Bagdziuniene-knygos/
http://www.patogupirkti.lt/Vitalija-Bagdziuniene-knygos/
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įsitikinsite, jog rabarbarai tinka ne tik pyragams, iš krapų pagamintas aliejus 
gali tapti puikiu salotų priedu, o vyniotinis su žemuogėmis – saldumynu, be 
kurio neįsivaizduojate vasaros. 

5. Istorinė Lietuvos 
virtuvė. Maistas ir 
gėrimai Lietuvos 

Didžiojoje 
Kunigaikštystėje 

Rimvydas Laužikas Briedis 
Parodų g. 4 
LT-04133 Vilnius 
Tel. (8 5) 270 64 79  
El. p. info@briedis.lt 

2014 Norėdami svečius iš užsienio supažindinti su savo nacionaline virtuve, 
dažniausiai juos vaišiname didžkukuliais. Tačiau ar tikrai esame teisūs 
Lietuvos kulinarines tradicijas siedami su bulviniais patiekalais? 
Ši knyga – tai kulinarinė kelionė po Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
istoriją, atskleisianti, ką valgė ir gėrė Lietuvos didikai bei valstiečiai, kaip 
formavosi Lietuvos nacionalinė virtuvė ir kokius patiekalus iš tiesų turėtume 
vadinti nacionaliniais. Autorius, remdamasis istoriniais metraščiais, 
istorinėmis kulinarinėmis knygomis ir savo archeologiniais tyrimais, išplečia 
Lietuvos kulinarijos paveldo ribas ir atskleidžia, jog senovės lietuvių virtuvė 
buvo gausi ne tik bulvinių patiekalų, bet ir įvairių žvėrienos, daržovių, 
grūdinės kultūros valgių, gardžiausių desertų ir gėrimų. LDK valdovų stalai 
mažai kuo tesiskyrė nuo įtakingiausių Europos karalių. 
Skaitytojai ras ne tik istorinių LDK kulinarijos pasaulio realijų, gastronominių 
detalių, bet ir 60 autentiškų receptų iš XVII–XVIII a. kulinarijos knygų, kurie 
yra rekonstruoti ir pritaikyti šiuolaikinei virtuvei. 

6. Mediterranean 
Cookbook 

Marie-Pierre Moine Humanitas  
Butrimonių g. 9 
LT-50220 Kaunas 
Tel. (8 37) 220333 
Faks. (8 37) 423653  
www.humanitas.lt 

2014 If you are looking to recapture an amazing meal enjoyed on a Mediterranean 
holiday or just to enjoy the fresh flavoursome food that the Mediterranean 
has to offer, The Mediterranean Cookbook is perfect for you. This cookbook 
celebrates the healthy recipes and fantastic tastes that characterise the 
wonderful diversity of Mediterranean food, such as tapas, paellas and honey 
and spices. Over 300 local recipes from regions like Andalucia, Tuscany, 
Provence and the Greek Islands mingle with Middle Eastern recipes from 
areas including Morocco, Eygpt and Lebanon. 
Fancy recreating a sultry taverna, bustling bazaar or lively tapas bar in the 
comfort of your own home? You can uncover lots of easy recipes from 
different regions, alongside all the ingredients and step-by-step techniques 
you need to create healthy food from the Mediterranean. You’ll also get to 
delve into the cuisines of key regions, such as Provence and Tuscany, with 
menus showing typical family meals. 
The Mediterranean Cookbook is a fantastic way for the whole family to enjoy 
easy, healthy Mediterranean food. 

7. Ąžuolo, beržo ir 
juodalksnio medienos 
džiovinimas. Praktinis 

vadovas 

Marius Tamošaitis Lututė 
9-ojo forto g. 32, 
LT-48196 Kaunas 
Tel. (8 37) 223072 
Faks. (8 37) 406527 
Mob. tel. (8 698) 73508 
El. p. info@lutute.lt 

2014 "Ąžuolo, beržo ir juodalksnio medienos džiovinimas" - tai iš tiesų yra praktinis 
vadovas, nuosekliai išaiškinantis eiliškumą ir atskirus žingsnius siekiant 
taisyklingai išdžiovinti medieną. 
Leidinyje "Ąžuolo, beržo ir juodalksnio medienos džiovinimas" aptariamos 
medienos džiovinimo ydos ir būdai, kaip jų išvengti. Paaiškinama metodika 
medienos džiovinimo kokybei nustatyti. Rekomenduojamos medienos 
džiovinimo programos. Aprašoma, ką daryti prieš medieną džiovinant, jos 
džiovinimo metu ir po džiovinimo. 
 

mailto:info@briedis.lt
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8. Pieno kokybė Aloyzas Gudonis Utenos indra 

Maironio gatvė 12, Utena 
LT-28143 
Tel. (8-389) 54895 
Faks. (8 389) 61430 
E.p. spauda@indra.lt 

 Mokomoji knyga. 

9.  200 nėrimo raštų Sarah Hazell Alma littera 
Ulonų g. 2 
LT-08245 Vilnius 
Tel. (+370 5) 263 88 77 
Faks. (+370 5) 272 80 26 
El. p. post@almalittera.lt 
www.almalittera.lt 

2014 "200 nėrimo raštų" - išsami knyga apie nėrimą. 
Šiame nėrimo raštų vadove, skirtame pradedančioms ir jau įgudusioms 
nėrėjoms, siūloma 200 raštų kartu su detaliais aprašais, schemomis ir 
nuotraukomis. Knygoje raštai suskirstyti į šiuos skyrius: 
• Pagrindiniai raštai 
• Smailės 
• Vėduoklės ir geldelės 
• Stulpelių grupės, purūs stulpeliai ir bumbulai 
• Smailės 
• Reljefiniai raštai 
• Tinklai, pinučiai ir grotelės 
• Kryžiuoti ir besikaitaliojantys raštai 
• Bangelių ir ševronų raštai 
• Dekoratyvūs raštai 
Įgusti nerti kiekvienai padės instrukcijos, schemos ir nuotraukos, kur žingsnis 
po žingsnio parodyta visa darbo eiga. Be to, prie kiekvieno rašto pridėta 
spalvota nėrinio iliustracija. 
"200 nėrimo raštų" - tai knyga, kuri padės įgyti būtinų nėrimo įgūdžių, 
pavyzdžiui, išmokti pakeisti spalvą, tinkamai užbaigti ir formuoti pagrindinius 
raštus. Be to, po ranka turėsite visas vartojamas santrumpas ir simbolius. 

 
3. Kompiuterija 

 (Kompiuterio panaudojimas) 
Eil. 
Nr. 

Literatūros pavadinimas Autorius(-ai) Leidyklos pavadinimas,  
adresas 

Išleidimo 
 metai 

Anotacija 

1. Techninių brėžinių 

sudarymas ir 3D 

modeliavimas AutoCAD 

2014 sistema 

Vidmantas 
Nenorta,  

Tilmutė Pilkaitė  
ir kt. 

Technologija 
K. Donelaičio g. 73  
LT-3006 Kaunas  
Tel. (8 37) 30 0091;  
(8 5) 30 0090  
Faks. (8 37) 30 0685 
El. p. leidykla@ktu.lt 

2014 Mokomoji knyga skirta studentams, besimokantiems kompiuterinę braižybą ir 
dirbantiems su AutoCAD projektavimo sistema bei įsisavinusiems inžinerinės 
grafikos ir informatikos dalykus. 
Studijuodami kompiuterinę braižybą, studentai įgyja pirmuosius darbo su 
grafiniais paketais įgūdžius, išmoksta braižyti brėžinius, modeliuoti trimačius 
objektus. Įgytos žinios taikomos tolesnėms studijoms, taip pat praktiniame 
darbe rengiant grafinę medžiagą. 

2. Elektroninė skaičiuoklė 

Microsoft Excel 2010 

Jurgita Prunskienė Technologija 
K. Donelaičio g. 73  
LT-3006 Kaunas  
Tel. (8 37) 30 0091;  
El. p. leidykla@ktu.lt 

2014 Mokomoji knyga "Elektroninė skaičiuoklė Microsoft Excel 2010" skirta dirbti su 
lietuviškąja elektroninės skaičiuoklės Microsoft Excel 2010 versija. 

mailto:post@almalittera.lt
mailto:leidykla@spaustuve.ktu.lt
http://www.patogupirkti.lt/Jurgita-Prunskiene-knygos/
mailto:leidykla@spaustuve.ktu.lt
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3. Programavimo įvadas 

 

Jonas Blonskis, 
Vytautas 

Bukšnaitis,  
Vacius Jusas 

Technologija 
K. Donelaičio g. 73  
LT-3006 Kaunas  
Tel. (8 37) 30 0091;  
(8 5) 30 0090  
Faks. (8 37) 30 0685 
El. p. leidykla@ktu.lt 

2014 Knygoje "Programavimo įvadas" supažindinama su baziniais ir struktūriniais 
duomenų tipais, duomenų tipų kūrimo elementais, su algoritmų taikymu darbui 
su duomenimis skirtingose duomenų struktūrose, jų modifikavimu. Leidinyje 
pateikiami nesudėtingi algoritmai ir jų taikymas darbui su duomenimis. 
Programų pavyzdžiai pateikiami C++ programavimo kalba. 
Pratimų rinkinys "Programavimo įvadas" yra skirtas praktiškai patikrinti 
paskaitose pateiktą medžiagą. 

 
 
 
 

4. Inžinerija ir inžinerinės profesijos 
(Mechanika ir metalo darbai:  Elektra ir energija: Elektronika ir automatika:  Cheminės medžiagos ir cheminiai procesai; Variklinės transporto 

priemonės, laivai ir orlaiviai ) 
Eil. 
Nr. 

Literatūros pavadinimas Autorius(-ai) Leidyklos pavadinimas,  
adresas 

Išleidimo 
 metai 

Anotacija 

1. Šilumos gamyba 
deginant kurą 

Vytautas 
Martinaitis,  

Valdas 
Lukoševičius 

Technika 
Saulėtekio al. 11 
LT-10223 Vilnius 
Tel. (+370 5) 274  5038 
http://leidykla.vgtu.lt 

2014 Leidinyje "Šilumos gamyba deginant kurą" pateikiami aprūpinimo šiluma 
techninės sistemos, kaip vienos svarbiausių energetinės sistemos 
komponentų, techniniai pagrindai. Šilumos gamyba pristatoma kaip darnios 
energijos dalis, kai jos gamyba ir vartojimas vyksta tenkinant visuomenės 
dabarties ir ateities poreikius, vertinamus ekonominėmis, aplinkinėmis ir 
socialinėmis išlaidomis. Leidinys parengtas remiantis kelių dešimtmečių 
dėstymo keliuose universitetuose ir konsultacinio darbo patirtimi, naujais 
mokslo ir technologijų pasiekimais. 
Leidinį "Šilumos gamyba deginant kurą" sudaro dešimt skyrių. Pirmuosiuose 
keturiuose skyriuose aptariami šilumos poreikiai, jų kitimas per metus, savaitę, 
parą, jų struktūra, pateikiami pirminės energijos, kuro šiluminių ir degimo 
charakteristikų klausimai. Penktasis skyrius skiriamas katilo šilumos balansui, 
nominaliam ir sezoniniam efektyvumui, kuro poreikio nustatymui. Šeštajame, 
septintajame ir aštuntajame skyriuose aptariama kuro deginimo įrenginių, 
katilų ir antrinės katilo įrangos technologinių sprendinių įvairovė. Tai kūryklos, 
dujinio, kietojo ir skystojo kuro degikliai, principinės įvairių katilų konstrukcijos, 
maitinimo vandeniu, traukos ir oro pūtimo, kuro ūkio įrenginiai. Atskirai 
aptariamos šiuo metu aktualios biomasės deginimo technologijos. Devintajame 
skyriuje pristatomos pagalbinės šilumą generuojančių įrenginių sistemos, 
dešimtajame aptariamos šilumos gamybos katilinių technologinės schemos bei 
planavimo ir projektavimo pagrindai. 
Vadovėlis "Šilumos gamyba deginant kurą" skirtas universitetinių technologijos 
studijų šilumos gamybos bakalaurantams. Juo gali naudotis visi, studijuojantys 
miestų inžinerines infrastruktūras, termoinžineriją. Leidinys praverstų 
energetikos ir termoinžinerijos magistrantams ir visiems, kurie domisi efektyvia 
šilumos gamyba. 

mailto:leidykla@spaustuve.ktu.lt
http://leidykla.vgtu.lt/
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2. Aiškinamasis 

elektrotechnikos ir 
elektronikos gaminių 

terminų žodynas 

Angelė Kaulakienė, 
Jonas Matukas ir 

kt. 

Mokslo ir enciklopedijų 
leidybos centras 
L. Asanavičiūtės g. 23 
LT-04315 Vilnius 
Tel. (8 5) 245 8526;  
(8 5) 243 1334 
Faks. (8 5) 245 8537 
El. p. meli@meli.lt 

2014 Žodyne teikiama daugiau kaip 4200 lietuviškų terminų ir trumpos jų apibrėžtys. 
Sudarant šį žodyną buvo atsižvelgta į profesinės ir kasdienės žmonių veiklos 
sąsają su viena ar kita šiuolaikinės elektrotechnikos ir elektronikos sritimi. 
Elektrotechnikos ir elektronikos gaminiams priskiriami įtaisai, prietaisai, 
aparatai, įrenginiai, mašinos ar įvairios sąrankos. 
"Aiškinamasis elektrotechnikos ir elektronikos gaminių terminų žodynas" 
sudarytas ne tik iš lietuviškų terminų aiškinamosios dalies, bet ir iš penkių 
dvikalbių terminų žodynų: anglų–lietuvių, prancūzų–lietuvių, vokiečių–lietuvių, 
ispanų–lietuvių ir rusų–lietuvių kalbų. 
Pagal juos galima lengvai susirasti reikalingų lietuviškų terminų straipsnius 
pagrindinėje žodyno dalyje. 
Žodynas skiriamas elektrotechnikos ir elektronikos bei artimų sričių 
specialistams, dirbantiems gamybos, komercijos, buitinių paslaugų ir kitose 
panašiose įmonėse. Jis taip pat turėtų būti naudingas profesinių mokyklų 
moksleiviams, kolegijų ir universitetų studentams bei dėstytojams. 
Lietuviškus terminus aprobavo Valstybinė lietuvių kalbos komisija. 

3. Detalių kompiuterinis 
projektavimas. 

Laboratorinių darbų 
metodiniai nurodymai 

(su CD) 

Romualdas 
Dundulis,  
Ramūnas 

Česnavičius 

Technologija 
K. Donelaičio g. 73  
LT-3006 Kaunas  
Tel. (8 37) 30 0091;  
(8 5) 30 0090  
Faks. (8 37) 30 0685 
El. p. leidykla@ktu.lt 

2014 Mokomojoje knygoje "Detalių kompiuterinis projektavimas. Laboratorinių darbų 
metodiniai nurodymai (su CD)" nagrinėjamas objektų modeliavimas 
programiniu paketu Autodesk Inventor. 
Leidinys skirtas mechaninių specialybių studentams, taip pat naudingas 
inžinieriams konstruktoriams, dirbantiems su šiuo programiniu paketu. 

4. Meet English Language 
Technical Terms 

Olga Miščenko Technika 
Saulėtekio al. 11 
LT-10223 Vilnius 
Tel. (+370 5) 274  5038 
http://leidykla.vgtu.lt 

2014 Mokomoji knyga „Meet English Language Technical Terms“ parengta 
studentams, studijuojantiems mechanikos inžineriją. 
Pateiktas kursas yra susietas su dalykais, dėstomais Technikos universitete. 
Yra dalis, skirta gramatikai (artikeliui, būdvardžiui, prieveiksmiui ir jų 
laipsniavimui, prielinksniams) pakartoti, patikrinti, klaidoms analizuoti ir taisyti. 
Pateikiami pratimai, padėsiantys tikrinti sinonimų vartojimą. Paskutinė leidinio 
dalis skirta netaisyklingiesiems veiksmažodžiams tikrinti, pakartoti, mokytis ir 
išmokti. 
Kurso pabaigoje studentams siūloma naujų gramatikos dalykų apie Gerund, 
Participle ir Infinitive kalbos dalis, jų konstrukcijas, funkcijas, vartojimą ir 
inerpretavimą. 
Apie 70 % leksinių ir gramatinių pratimų galima atlikti Moodle elektroninėje 
sistemoje, užtikrinant aukštą studentų žinių ir praktinių įgūdžių kokybės lygį. 
The educational book Meet English Language Technical Terms has been 
prepared for the students, studying Mechanical Engineering. 
The material for the exercises in tasks is concerned with the subjects, taught at 
the Technical University. 
The book includes material for repeating, checking and correcting mistakes, 
about articles, adjectives, adverbs, degrees of comparison, prepositions and 
some groups of synonyms, used in every-day life. The final task contains an 
exercise for irregular verbs repeating and learning. 

mailto:meli@meli.lt
mailto:leidykla@spaustuve.ktu.lt
http://www.patogupirkti.lt/Olga-Miscenko-knygos/
http://leidykla.vgtu.lt/
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At the end of the book new grammar theory explanation material on Gerund, 
Participle, Infinitive and their constructions, their use and interpretation is 
given. 
About 70% of lexical-grammar exercises can be performed using Moodle 
electronic system, and this allows to develop the students‘ knowledge and 
practical skills. 

5.  Anglų-lietuvių kalbų 
aviacijos terminų 

žodynas / English-
Lithuanian dictionary of 

aviation 

Nijolė Ona 
Žegūnienė 

Technika 
Saulėtekio al. 11 
LT-10223 Vilnius 
Tel. (+370 5) 274  5038 
http://leidykla.vgtu.lt 

2014 "Anglų–lietuvių kalbų aiškinamasis mokomasis aviacijos žodynas" parengtas 
atrinkus aviacijoje vartojamus terminus. Tai pirmasis toks žodynas, todėl jis 
naudingas visų aviacijos sričių atstovams. 
Žodyne yra beveik 5000 angliškų terminų su atitikmenimis lietuvių kalba. Kai 
kurie terminai trumpai paaiškinami, iliustracijos patikslina ir įtvirtina jų reikšmę. 
Šiuos terminus vartoja skrydžių vadovai, lakūnai, mechanikai ir kiti aviacijos 
specialistai, todėl leidinys turi labai konkretų tikslą. Žodynas turėtų tapti 
kasdienio naudojimo priemone, padedančia suprasti tekstus aviacijos temomis 
anglų kalba. 
"The English-Lithuanian dictionary of aviation" is prepared by selecting the 
terms that are used in aviation. It is the first dictionary of this kind, so it will be 
useful for all students of aviation. 
The dictionary contains about 5,000 terms in English and their equivalents in 
Lithuanian. Some terms are briefly explained. The following terms are used by 
air traffic controllers, pilots, mechanics and other aviation professionals, so the 
dictionary is for a specific number of readers. The publication should help 
students to understand aviation texts in English. 

 
5. Menas 

(Muzika ir atlikėjų menas; Garso ir vaizdo technika bei žiniasklaidos produkcija; Dizainas; Dailieji amatai) 
Eil. 
Nr. 

Literatūros pavadinimas Autorius(-ai) Leidyklos pavadinimas,  
adresas 

Išleidimo 
 metai 

Anotacija 

1. Lietuvių tautinis 
kostiumas. Pirštinės ir 

kojinės  

 

Dalia Bernotaitė- 
Beliauskienė 

Mintis 
Z. Sierakausko g. 15  
LT-03105 Vilnius 
Tel. (+370 5) 2332 943 
Faks. (+370 5) 2163 157 
El. p. info@mintis.org 
 

2014 Knygoje "Lietuvių tautinis kostiumas. Pirštinės ir kojinės" pristatoma nedidelė 
Lietuvos dailės muziejaus liaudies tekstilės rinkinio dalis - mezginiai. 
Leidinyje apžvelgiama pirštinių, kojinių ir šiais laikais madingų riešinių 
mezgimo tradicija Lietuvoje, raštų ir spalvinių derinių savitumai. 
Publikuojama beveik 400 pirštinių, kojinių, riešinių pavyzdžių, megztų ir 
tradiciniais lietuvių liaudies, ir inovatyviais ornamentais. Jų autorės paprastos 
kaimo močiutės ir tautodailininkės. 
Anksčiau mezgimas buvo laikomas pigiu būdu originaliai pasipuošti. Dabar 
kiekvienas jį vertiname skirtingai. Vieniems tai pomėgis, malonumas, būdas 
atsipalaiduoti, aistra, kūryba ar net gyvenimo būdas, kitiems darbas, verslas, 
tretiems beprasmis laiko gaišimas. Knyga "Lietuvių tautinis kostiumas. 
Pirštinės ir kojinės" skirta tiems, kurie mano, kad rankdarbiai Lietuvoje vėl 
grįžta į madą. 
Dalia Bernotaitė-Beliauskienė - etnografė, istorikė, Lietuvos dailės muziejaus 

http://leidykla.vgtu.lt/
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liaudies tekstilės rinkinio saugotoja ir tyrinėtoja, muziejuje dirbanti nuo 1985 
m., daug metų dalyvaujanti ekspozicijose lietuvių materialinei ir dvasinei 
kultūrai rinkti. Straipsnių apie lietuvių liaudies audinius ir drabužius, katalogo 
„Lietuvių moterų drobulės" (2004) autorė, kelių leidinių ir katalogų 
bendraautorė ir sudarytoja. 

2. Gėlės 

Piešimo pamokos 

 

 

Anne Pieper Alma littera 
Ulonų g. 2 
LT-08245 Vilnius 
Tel. (+370 5) 263 88 77 
Faks. (+370 5) 272 80 26 
El. p. post@almalittera.lt 
www.almalittera.lt 

2014 Gėlės – vienas gražiausių motyvų tapyboje. Jos švelnios, subtilios, susideda 
iš daugybės skirtingų detalių, todėl jas piešti yra nemenkas iššūkis. 
Dailininkė Anne Pieper supažindina su gėlių piešimo pagrindais ir dalijasi 
profesinėmis žiniomis, kaip nupiešti žiedus spalvotais ir grafitiniais 
pieštukais, anglimi, pastelinėmis ir akvarelinėmis kreidelėmis. 
Susipažinę su skirtingų gėlių ir jų detalių piešimo ypatybėmis galėsite kurti 
paveikslus pagal pateiktus pavyzdžius. Žingsnis po žingsnio išmoksite piešti 
rafinuotus migdolo žiedus, gerai pažįstamas aguonas, tulpes, narcizus, 
karališkąsias rožes ar net grakščiąsias orchidėjas. Kokia graži ir viliojanti 
užduotis ne tik pradedantiesiems, bet ir pažengusiesiems! 

3.  Kurk arba naikink 

Duok valią savo 
vaizduotei 

Keri Smith Alma littera 
Ulonų g. 2 
LT-08245 Vilnius 
Tel. (+370 5) 263 88 77 
Faks. (+370 5) 272 80 26 
El. p. post@almalittera.lt 
www.almalittera.lt 

2014 Daryk su šia knyga viską, ką tik leidžia tavo vaizduotė, nes kurti – tai naikinti, 
ir atvirkščiai. 
Kiekviename knygos puslapyje rasite vis naują, smagią ir pašėlusią užduotį, 
pavyzdžiui: 
- pieštuku subadyti puslapį, 
- priklijuoti nuotrauką ir išpaišyti ją, 
- išsiuvinėti puslapį spalvotais siūlais, 
- parašyti ką nors kaire ranka, 
- priklijuoti laikraščių iškarpų, 
- nutapyti piešinį su kava. 
Daugybė idėjų leis pajusti tikrąjį kūrybos procesą. Galėsite iš tuščio balto 
puslapio pabėgti į neribotą fantazijos pasaulį ir atrasti kūrybos džiaugsmą. 
Ar galite patikėti, kad baltas popieriaus lapas su mažu nurodymu, ką galima 
daryti (kurio, beje, galima ir nepaisyti arba suprasti savaip, interpretuoti), 
virsta meno kūriniu? 

4. Zentangle: 
DZENraizgymo 

džiaugsmas. Jūsų 
kelias į kūrybiškumą, 
susikaupimą ir gerą 

savijautą 

Suzzane McNeil Kitos knygos 
Vienybės g. 21 
LT-51379 Kaunas 
Tel./Faks. (+370 8) 212 
4502, 
+370 687 53591 
El. p. info@kitosknygos.lt 
http://www.kitosknygos.lt 
 

2014 Zentangle, kuris lietuviškai pavadintas DZENraizgymu, – pasaulyje žaibiškai 
išpopuliarėjęs meditacinio meno metodas. Šį atpalaiduojantį būdą 
pasikartojančiais raštais kurti nuostabius paveikslėlius sukūrė menininkai 
Rickas Robertsas ir Maria Thomas. „Smegenų joga“ vadinamas 
dzenraizgymas skelbia saviraišką ir kūrybinę laisvę. Jis užburia kiekvieną, 
norintį savyje atrasti menininką. 
Knygoje parodyta, kaip pradėti raizgyti, ir yra daugiau nei 100 raizginių 
pavyzdžių, sukurtų sertifikuotų mokytojų. „DZENraizgymo džiaugsme“ 
entuziastai dalijasi kūriniais ir įkvėpiančiomis istorijomis, kaip vos tik pradėjus 
raizgyti pagerėjo jų savijauta ir atsivėrė naujos bendravimo erdvės. Leiskitės 
į malonų ir kūrybingą dzenraizgymo kelią – jums prisireiks tik rašiklio, 
popieriaus skiautės ir šios knygos. 
 
 

mailto:post@almalittera.lt
mailto:post@almalittera.lt
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5.  Skaitmeninė fotografija Scott Kelby Kitos knygos 

Vienybės g. 21 
LT-51379 Kaunas 
Tel./Faks. (+370 8) 212 
4502, 
+370 687 53591 
El. p. info@kitosknygos.lt 
http://www.kitosknygos.lt 

2014 Štai ji – geriausiai kada nors parduota knyga apie skaitmeninę fotografiją! Ši 
pasaulį sudrebinusi Scotto Kelby knyga pelnė daug apdovanojimų. Ji išversta 
į daugelį kalbų, nes tai vienintelė knyga, kuri iš tikrųjų parodo, kaip 
profesionaliai fotografuoti pasitelkiant tuos pačius triukus, kuriuos pasitelkia 
profesionalai. 
Neįtikėtina, tačiau tai daug paprasčiau, nei jūs galvojote. 

6. Jaunasis pianistas Vida Krakauskaitė Vaga 
Gedimino pr. 50 
LT-01110 Vilnius 
Tel. (8 5) 249 8121; 
(8 5) 49 8118  
Faks. (8 5) 249 8122 
El. p. info@vaga.lt 
http://www.vaga.lt 

2014 Jaunojo pianisto kūriniai skirti pirmiems ir antriesiems mokslo metams. Tai 
dainelės, pratimai, pjesės ir ansambliai. Dainelės supažindina su pirmaisiais 
skambinimo uždaviniais, padeda transponuoti ir įtvirtinti pačias 
elementariąsias muzikos teorijos žinias, o dainų tekstai – geriau įsiminti 
melodiją, suprasti jo turinį, pajausti nuotaiką, tempą ir kartu lavinti vaizduotę, 
didinti domėjimąsi muzika. Įvairaus pobūdžio pratimai dažnai yra su žodžiais, 
kad vaikas taptų aktyvesnis, lengviau pajustų ritmą, o po to mieliau kartotų 
šiuos pratimus įvairiose oktavose ar transponuotų. 

7.  Gyvenu, kai dainuoju Rūta Vildžiūnienė Klaipėdos universiteto 
leidykla 
Herkaus Manto g. 84 
LT-92294 Klaipėda 
Tel./faks. (8 46) 39 8891; 
(8 46) 39 8999 
El. p. leidykla@ku.lt 

2014 Priekulės kultūros centro vokalinio ansamblio vadovės, muzikologės, etninės 
kultūros žinovės, KU Menų fakulteto docentės Rūtos Vildžiūnienės knyga 
"Gyvenu, kai dainuoju" - tai mokomoji knyga skirta kalendorinių švenčių, 
darbo, vestuvių dainų, šeimos ir karo baladžių savitam muzikos ir poezijos 
stiliui apžvelgti. Daugiausia dėmėsio kreipiama į apeiginius konkrečių 
švenčių momentus. Išsamiai analizuojami poetiniai dainų tekstai, bandoma 
interpretuoti juose slypinčias potekstes ir reikšmes. 
Į leidinį "Gyvenu, kai dainuoju" sudėta apie šimtas įvairių žanrų melodijų. 
Leidinys "Gyvenu, kai dainuoju" skiriamas Klaipėdos universiteto Menų 
fakulteto studentams. 

8.  Pažintis su miuziklu Monika Valkūnaitė Ciklonas 
Jasinskio g. 15 
LT- 01111 Vilnius 
Tel. (+370 5) 249 1060 
Faks. (+370 5) 249 7480 
El. P. Info@ciklonas.lt 
www.spaudoscentras.lt 

2014 "Pažintis su miuziklu" - tai mokomoji knyga, skirta studijuojantiems pramoginį 
scenos meną bei muzikinį teatrą, taip pat visiems, besidomintiems muzikiniu 
teatru. 

9.  Color it Chic Nancy Riegelman Humanitas  
Butrimonių g. 9 
LT-50220 Kaunas 
Tel. (8 37) 220333 
Faks. (8 37) 423653  
www.humanitas.lt 

2014 The second title in the Color it Chic series for those aficionados of fashion 
(and their offspring) looking for another way to express their creative fashion 
and artistic urges while learning about modern fashion. Adorn + Accessorize 
is another unique collection of original fashion drawings, visual and textual 
musings created by Nancy Riegelman for pure fun and enjoyment. The 
theme of this title is accessories all those things that go with different fashion 
outfits: hats, shoes, gloves, bags, jewels and more, woven into unusual and 
charming fashion drawings that can be adapted and coloured in according to 
the readers taste and whims. 
 
 

mailto:Info@ciklonas.lt
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10. Išsamus piešimo 

vadovas 
Barber Barrington Alma littera 

Ulonų g. 2 
LT-08245 Vilnius 
Tel. (+370 5) 263 88 77 
Faks. (+370 5) 272 80 26 
El. p. post@almalittera.lt 
www.almalittera.lt 

2014 Šioje knygoje "Išsamus piešimo vadovas" rasite viską, ką reikia žinoti apie 
piešimą: nuo priemonių ir medžiagų pasirinkimo, paprasčiausių objektų 
piešimo, komponavimo principų iki technikos įvaldymo, natiurmortų 
komponavimo, architektūrinių bei gamtos formų, žmogaus kūno detalių ir 
portreto. Išmoksite įvertinti stilius bei technikas, išgryninsite svarbiausius 
įgūdžius, kuriuos toliau savarankiškai tobulinsite. 
Knygoje "Išsamus piešimo vadovas" pateikiamos meistrų piešimo pamokos 
nuo Leonardo da Vinčio iki Anri Matiso, Pablo Picaso, Henrio Karo padės 
pasisemti idėjų ir pajusti savitą kiekvieno menininko braižą. 
Iš daugelio dailės praktikos ir mokymo metų patirties Barringtonas Barberis 
žino, kad kiekvienam būtina atrasti savo stilių ir, – tai ypač svarbu, – nebijoti 
klysti. Ši knyga tuo ir skiriasi nuo kitų praktinių meno knygų, kad atskleidžia 
naujas galimybes ir skatina ieškoti savito žvilgsnio į pasaulį. 

11. Technika 
monumentaliosios 
tapybos pamokose 

Jonas Zelkauskas Andrena 
Pašilaičių g. 8-13 
 LT-06116 Vilnius 
Tel. (+370 5) 2703834 
El. p. 
leidykla.andrena@gmail.c
om 

2014 Leidinyje pateikiami praktiniai patarimai, susiję su pagrindinėmis 
monumentaliosios tapybos šakomis, kalbama apie paprasčiausią dekorą ir 
pradinių koncepcijų paiešką, orginalių sprendimų suradimą ir sėkmingą 
darbų sukūrimą. Knygoje daug autoriaus J. Želkausko ir mokinių sukurtų 
darbų ar jų fragmentų pavyzdžių, siūlomos užduotys ir mokomoji medžiaga 
dailės mokytojams ir mokiniams. 

12. Papuošalai iš audinio Violeta 
Vasilevičiūtė-

Pocienė 

Alma littera 
Ulonų g. 2 
LT-08245 Vilnius 
Tel. (+370 5) 263 88 77 
Faks. (+370 5) 272 80 26 
El. p. post@almalittera.lt 
www.almalittera.lt 

2014 Gipiūras, veltinis, organza, sintetinis pamušalinis audinys... Namuose tikrai 
turite šių audinių atraižų. O dar šiek tiek giliau pasiraususios stalčiuose bei 
skrynutėse, nejaugi nerasite dailių karoliukų ar įdomesnių sagučių, 
užtrauktukų? 
Didelių mokslų eiti nereikės, kad sukurtumėt jaukių daikčiukų: 
gėlių, įvairių padarėlių, segtukų ir gumyčių į plaukus, pakabučių, batelių 
puošmenų ir daugybę kitų. 
Visose pamokėlėse žingsnis po žingsnio mokysitės įvairių gudrybių, 
sužinosite kaip išvengti klaidų. 
Kurkite mažus meno kūrinius iš atraižų! Pagyvinsite savo aprangą ir 
pakelsite nuotaiką sau, o gal ir draugei. 

13. Politika ir pramogos 
komunikacijos 

kontekste 

Valdas Pruskus Technika 
Saulėtekio al. 11 
LT-10223 Vilnius 
Tel. (+370 5) 274  5038 
http://leidykla.vgtu.lt 

2014 Monografijoje "Politika ir pramogos komunikacijos kontekste" atskleidžiami 
pramogų ir politikos sąveikos fenomenas, jo esmė ir funkcionavimo modelis 
padės geriau suprasti šio reiškinio galią ir įtaką formuojant visuomenės 
sąmonėje pageidaujamus vaizdinius, turinčius įtakos rinkėjų elgesiui ir 
vertybinėms bei politinėms nuostatoms. 
Pateikiamos pramogų, kaip komunikacijos formos, samprata, rūšys ir 
socialinės funkcijos, taip pat politinės rinkodaros priemonių galimybės kuriant 
ir vizualizuojant politiko įvaizdį leis geriau suprasti ir įvertinti politikų 
dalyvavimo pramogų renginiuose priežastis, motyvus, būdus ir pasekmes. 
Remiantis atlikto trijų kartų atstovų (jaunimo, vidurinės kartos, senjorų) ir 
politologų bei žurnalistų, rašančių politikos temomis, tyrimo duomenimis, 
atskleidžiamas požiūris į politikų žinomumą ir dalyvavimą pramoginiuose 
renginiuose. 

mailto:post@almalittera.lt
mailto:leidykla.andrena@gmail.com
mailto:leidykla.andrena@gmail.com
mailto:post@almalittera.lt
http://leidykla.vgtu.lt/
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14. Ryšiai su visuomene  Lina Kazokienė, 

Jurgita 
Stravinskienė 

Technologija 
K. Donelaičio g. 73  
LT-3006 Kaunas  
Tel. (8 37) 30 0091;  
(8 5) 30 0090  
Faks. (8 37) 30 0685 
El. p. leidykla@ktu.lt 

2014 Vadovėlyje "Ryšiai su visuomene" aptariami ryšių su visuomene veiklos 
teoriniai ir praktiniai klausimai. 
Daugiausia dėmesio skiriama procesiniams ryšių su visuomene aspektams 
išryškinti. 
Vadovėlis "Ryšiai su visuomene" skirtas studentams, studijuojantiems 
komunikacijos dalykus pirmojoje ir antrojoje studijų pakopose. Vadovėlio 
medžiaga suteiks galimybę ugdyti mokymosi įgūdžius tarpdalykinėje 
aplinkoje. Leidinio medžiaga yra naudinga tiek studentams, tiek plačiajai 
visuomenei. 

15. Išplėstinė klasikinio 
šokio abėcėlė 

Violeta Milvydienė Klaipėdos universiteto 
leidykla 
Herkaus Manto g. 84 
LT-92294 Klaipėda 
Tel./faks. (8 46) 39 8891; 
(8 46) 39 8999 
El. p. leidykla@ku.lt 

2014 "Išplėstinė klasikinio šokio abėcėlė" - teorinis metodinis leidinys, skirtas 
universitetų ir Muzikos akademijos šokio specialybės studentams, taip pat 
visiems, studijuojantiems ir dėstantiems klasikinio šokio discipliną kolegijoje, 
meno ir muzikos mokyklų choreografijos skyriuose. 

16.  Klasikinio šokio 
pagrindai 

Valentina Tarasova Lietuvos edukologijos 
universitetas 
T. Ševčenkos g. 31  
LT-03111 Vilnius 
Tel. (8 5) 233 3593 
Faks. (8 5) 2333842 
El. p. leidykla@leu.lt 
www.vpu.lt 

2014 Ši metodinė priemonė "Klasikinio šokio pagrindai" skirta šokio pedagogikos 
studentams, taip pat būsimiems ir jau šioje srityje dirbantiems šokio 
dėstytojams ir choreografams.  
Pagrindinė šio leidinio paskirtis – padėti šokį studijuojantiems specialistams 
perprasti ir išmokti klasikinio šokio pagrindus. 

17. Lights, Camera, Bark! 
Representation, 
semiotics and ideology 
of non-human animals 
in cinema 

Dario Martinelli Technologija 
K. Donelaičio g. 73  
LT-3006 Kaunas  
Tel. (8 37) 30 0091;  
(8 5) 30 0090  
Faks. (8 37) 30 0685 
El. p. leidykla@ktu.lt 

2014 Non-human animals and film industry constitute an intense and enduring 
relationship in popular culture. When Eadweard Muybridge invented the first 
prototype of a movie projector in 1878, he chose a galloping horse as the 
quintessential example of cinematic movement. Since then, all sorts of 
species have appeared in all sorts of films and film genres. Non-human 
animals in movies are antagonists, protagonists, donors, helpers, foreground 
and background characters. They represent themselves but also say 
something about human beings. They are symbols, projections, stereotypes, 
allegories, taboos, myths and superstitions. „Lights, Camera, Bark!“ attempts 
a closer look to this variety and this complexity, employing an 
interdisciplinary methodology that includes, among others, semiotics, film 
studies and anthrozoology. 

18. Pažintis su miuziklu Monika Valkūnaitė Ciklonas 
Jasinskio g. 15 
LT- 01111 Vilnius 
Tel. (+370 5) 249 1060 
Faks. (+370 5) 249 7480 
El. P. Info@ciklonas.lt 
www.spaudoscentras.lt 

2014 "Pažintis su miuziklu" - tai mokomoji knyga, skirta studijuojantiems pramoginį 
scenos meną bei muzikinį teatrą, taip pat visiems, besidomintiems muzikiniu 
teatru. 
 
 
 
 
 

mailto:leidykla@spaustuve.ktu.lt
mailto:leidykla@leu.lt
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19.  Dekoracijos. Karpykite, 

lankstykite ir klijuokite 
- Alma littera 

Ulonų g. 2 
LT-08245 Vilnius 
Tel. (+370 5) 263 88 77 
Faks. (+370 5) 272 80 26 
El. p. post@almalittera.lt 
www.almalittera.lt 

2014 Šioje puošnioje knygoje "Dekoracijos. Karpykite, lankstykite ir klijuokite" 
rasite 100 išplėšiamų lapų, iš kurių galėsite sukurti žavių dekoracijų. Jums 
reikės tik žirklių ir lipnios juostelės. Vadovaukitės nesudėtingais nurodymais 
ir papuoškite aplinką. 

 
6. Paslaugos asmenims 

(Viešbučiai, restoranai ir viešasis maitinimas; Kelionės, turizmas ir laisvalaikis; Paslaugos namuose; Plaukų ir grožio priežiūra) 
Eil. 
Nr. 

Literatūros pavadinimas Autorius(-ai) Leidyklos pavadinimas,  
adresas 

Išleidimo 
 metai 

Anotacija 

1. Šukuosenos Christina Butcher Naujoji Rosma 
Fabijoniškių g. 24A 
LT-07100 Vilnius 
Tel./Faks. (+370 5) 
2611997 
El. P. 
info@rosmos.leidyklos.lt 

2014 Knyga "Šukuosenos" - tai praktinis klasikinio ir šiuolaikinio stiliaus šukuosenų 
vadovas su detaliais šukavimosi nurodymais. Knygoje pateiktos 82 klasikinio 
ir šiuolaikinio stiliaus šukuosenos bei detalūs nurodymai, kaip pasidaryti 
kiekvieną iš jų. 
Mados tendencijų kūrėjams – nuo paauglių iki profesionalų – patiks žaisti 
įvaizdžiu, ruošiantis vakarėliams, dieną einant į biurą ar paplūdimį, o vakare 
– į elegantišką pobūvį. 
Nesudėtingos praktiškos iliustracijos padės pasirinkti šukuosenos stilių, o 
nuotraukos pademonstruos, kaip pasidaryti kiekvieną šukuoseną ir papuošti 
ją aksesuarais. 

2. Makiažas per 5/10/15 
minučių 

Robertas Jonesas 
(Iš anglų k. vertė 
Rasa Tapinienė) 

Alma littera 
Ulonų g. 2 
LT-08245 Vilnius 
Tel. (+370 5) 263 88 77 
Faks. (+370 5) 272 80 26 
El. p. post@almalittera.lt 
www.almalittera.lt 

2014 Knygos autorius - pasaulyje pripažintas vizažistas Robertas Jonesas, siūlo 
daugybę makiažo būdų skubančioms moterims. Patarimai, technikos ir 
reikalingi įrankiai – čia rasite viską, ko reikia, kad išmoktumėte dailiai atrodyti 
kiekviena proga. 
Puikios spalvotos nuotraukos žingsnis po žingsnio atskleidžia, kaip padailinti 
lūpas, natūraliai pagyvinti skruostus, išryškinti akis, kad jos patrauktų 
dėmesį, ar suteikti spindesio odai. Rasite patarimų, kas tinka kasdienai, 
vakarui, ir kaip pasiruošti tam tikrai progai ar įvykiui. 

3.  Sava Roma Paulius Jurkevičius, 
Jurga Jurkevičienė, 

Simonas 
Jurkevičius 

Obuolys 
Butrimonių g. 9  
LT-50220 Kaunas 
Tel. (8 37) 71 3275  
Faks. (8 37) 71 3274 
www.obuolys.lt 

2014 Ne veltui sakoma: Visi keliai veda į Romą.” Tai miestų miestas. Nesvarbu, ar 
buvote jame daugybę kartų, ar tik ketinate apsilankyti – ši knyga taps unikaliu 
Jūsų gidu Amžinajame mieste, kurį nuo šiol kaip tikras italas galėsite vadinti 
savu. Žurnalistai ir Italijos mados, gyvenimo būdo bei gastronomijos 
ekspertai, ne vienos knygos, įskaitant bestselerį „Italija. Pojūčiai, stereotipai, 
priešpriešos; mados ekspresas“, autoriai Paulius ir Jurga Jurkevičiai šįkart 
pasitelkė trečią autorių – Romoje gidu dirbantį Simoną Jurkevičių. Trijulė 
lietuvių, kurie pelnytai Italiją ir Romą gali vadinti sava, praskleidė Romos 
paslapčių uždangą. Šioje knygoje sužinokite: 
ką verta pamatyti Romoje, nesvarbu, ar turite dieną, ar ištisą savaitę; 
kur ekonomiškai (ar prašmatniai!) pietauti, vakarieniauti ir išgerti tikro 
espreso puodelį (darykite tai kaip tikri italai, o ne turistai!); 
kur ragauti geriausio Romos deserto (ir tai ne vien ledai, nors jie, žinoma, 

mailto:post@almalittera.lt
mailto:post@almalittera.lt
http://www.obuolys.lt/
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dieviški!); 
kada geriausiai aplankyti miestą-valstybę ir krikščionybės širdį – Vatikaną; 
kur buvo vežami nukauti gladiatoriai; 
ką nuveikti vidurnaktį (ar per lietų), jeigu nori patirti gyvenimo nuotykį 
Romoje; 
ir daugybę kitų nuostabiausio Europos miesto paslapčių... 

4. 10 Minute Make-up 

 

Boris Entrup Humanitas  
Butrimonių g. 9 
LT-50220 Kaunas 
Tel. (8 37) 220333 
Faks. (8 37) 423653  
www.humanitas.lt 

2014 10-Minute Make-up gives you the make-up tips and techniques you need to 
create the perfect look with star make-up artist Boris Entrup. 
Whether you are looking for inspiration, to achieve show-stopping make-up, 
or just to try new looks 10-Minute Make-up can help you look your best every 
day. International catwalk looks are no longer a secret as Next Top Model 
star Boris’s step-by-step make-up tutorials allow you to recreate them- from 
flawless foundation to glamourous eye make-up. You can use make-up 
techniques to experiment with versatile looks, with lots of practical beauty 
tips from Boris ensuring you can make the most of your natural assets. 
10-Minute Make-up fits perfectly into every woman’s busy day, giving you a 
beautiful new look in just 10 minutes. 

5. Japonijos spalvos ir 
skoniai 

Aurelijus Zykas Aukso pieva 
Užupio g. 30–304 
Vilnius  
Tel. (8 5) 250 3509;  
+370 671 83492 
El. p. info@auksopieva.lt; 
sales@auksopieva.lt 

2014 Knyga pristato nuostabų, įvairiapusį ir turtingą Japonijos kultūrinį paveldą, 
žmones, gyvenimo būdą. Remdamasis asmenine patirtimi, autorius su 
nostalgija ir humoru pasakoja apie savo gyvenimą dviejuose skirtinguose 
Japonijos miestuose: Tokijuje ir Kanadzavoje. Tarp skyrių įterpiamos lyriškos 
tekstinės miniatiūros, inspiruotos japoniškos kultūros aspektų, taip pat 
pateikiami nuotaikingi japoniškų patiekalų aprašymai. Tai vienas iš 
nedaugelio lietuvių autorių leidžiamų kūrinių apie Japoniją. Gausiai 
iliustruotas spalvotomis nuotraukomis, turtingas pasakojimų leidinys nepaliks 
abejingų skaitytojų. Knygoje susipažinsite su UNESCO globojamais pasaulio 
paveldo objektais. 

6.  Išskirtinės kelionės. 
Kinija, Tibetas, 

Mianmaras, 
Nepalas.Atsakingas 

keliavimas. Gražiausi 
maršrutai 

Ieva Rutė Aukso pieva 
Užupio g. 30–304 
Vilnius  
Tel. (8 5) 250 3509;  
+370 671 83492 
El. p. info@auksopieva.lt; 
sales@auksopieva.lt 

2014 Nuostabi, kelionių ir pažinimo dvasia persmelkta Ievos Rutės knyga įkvėps 
keliauti, patirti neapsakomą nuotykių skonį, įsuks į neišdildomų įspūdžių 
verpetą. Knygoje susipažinsite su gražiausiais maršrutais po egzotiškąsias 
šalis – Kiniją, Tibetą, Mianmarą, Nepalą, pasisemsite atsakingo keliavimo 
idėjų bei rasite vertingų patarimų, kaip keliauti savarankiškai. 

7. Lietuvos miestai ir 
miesteliai 

- Terra Publica 
Tilžės g.18 
LT-47181 Kaunas 
Tel. (8 37) 328820 
Faks. (8 37) 328821 
Mob. tel. 8-612-78020 
El. p. info@terrapublica.lt 

2014 Naujausias unikalus leidinys apie Lietuvos miestus ir miestelius pristato visas 
346 miesto ar miestelio statusą turinčias gyvenvietes (kuriose gyvena iki 50 
tūkst. gyventojų). Didelės apimties (beveik 500 puslapių!) leidinyje pateikiami 
gyvenviečių aprašymai, atskleidžiantys jų praeitį ir dabartį. 
Knyga iliustruota beveik 1000 naujų ir archyvinių nuotraukų, tarsi leidžiančių 
nukeliauti į praeitį bei žadinančių norą kiekvienam aplankyti Lietuvos miestus 
ir miestelius. 
"Lietuvos miestai ir miesteliai" - tai reprezentatyvi, išliekamąją vertę turinti 
dovana visiems lietuviams ir Lietuvos svečiams. Knyga skirta ir 
besidomintiems krašto istorija, ir keliaujantiems po Lietuvą. Šis išskirtinis 

http://humanitas.lt/10-minute-make-up-9781409338062.html
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leidinys praturtins kiekvieno biblioteką. 
Leidinio tekstus parengė knygos sudarytojas istorikas Rolandas Gustaitis 
kartu su 30 patyrusių autorių komanda. Tekstus padėjo recenzuoti beveik 30 
savivaldybių, 155 seniūnijų, muziejų, turizmo centrų darbuotojai ir miestelių 
bendruomenių nariai. 
Knygoje greta tekstų ir nuotraukų atskirai išskiriami esminiai faktai, 
nurodantys gyvenvietės statusą, plotą, gyventojų skaičių, įkūrimo (pirmojo 
žinomo paminėjimo) datą, taip pat gyvenvietės išskirtinius bruožus 
nusakantys raktiniai žodžiai – „vizitinė kortelė“. 
Pagal etnografinius regionus suskirstyti miestai ir miesteliai atskleidžia 
senąją ir dabartinę savo istoriją: apie čia gyvenusius ir gyvenančius žmones, 
vietoves įžymybes, lankytinas vietas. Vingiuojančios upės, besidriekiantys 
keliai ir geležinkeliai kūrė miestelių istoriją – jų kryžkelėse kilo bažnyčių 
bokštai, buvo grindžiamos aikštės, kūrėsi dvarai. Dabar tai – istorijos 
paminklai, turintys svarbią reikšmę modernėjančiuose Lietuvos miestuose ir 
miesteliuose. Tai mūsų visų namai, kuriuose užaugome, gyvename, 
dirbame, kuriuos puoselėjame, gražiname ir norime išsaugoti. 

8.  Lietuvos pilys, dvarai, 
rūmai 

Rasa Butvilaitė, 
Raimondas Paknys 

R. Paknio leidykla 
M. K. Čiurlionio g. 18 
LT-03104 Vilnius 
Tel. (8 5) 262 9950 

2014 Pažintinė, reprezentacinė knyga-albumas "Lietuvos pilys, dvarai, rūmai", 
supažindinantis su savitu Lietuvos kultūros ir istorijos paveldu, miestietiškąja 
ir aristokratiškąja architektūra, – pilimis, dvarais ir rūmais. 
Įžangoje pateikiama istorinių žinių, apibūdinama pilių, rūmų ir dvarų istorija 
bei tipologija, pasakojama apie šių architektūros ir istorijos paminklų raidą. 
Albumo dalyje pateikiama viena ar kelios kiekvieno pristatomo objekto 
nuotraukos ir jo apibūdinimas. Tekstų autorė – dr. Rasa Butvilaitė, tęstinio 
mokslinių tyrimų bei leidybos projekto „Lietuvos dvarų sodybos: atlasas“ 
vadovė, daugelio publikacijų dvarų tema autorė. 
Svarbus leidinio komponentas yra nuotraukos, kurių autorius – didelę patirtį 
turintis kraštovaizdžio ir architektūros fotografas Raimondas Paknys. Buvo 
fotografuojama visa dvaro pastatų įvairovė, senųjų parkų likučiai. Stengtasi 
atskleisti konstrukcijos, faktūros, detalės grožį, per detalę parodyti pastato 
istoriją. Daugelis pilių, rūmų, kai kurios dvarų sodybos tvarkomos ir 
prižiūrimos pavyzdingai, kitos sodybos, dažniausiai nutolusios nuo 
didmiesčių, nepastebėtos nyksta. 
Apie šį vertingą paveldo klodą visuomenė žino dar nepakankamai. Tad šiuo 
leidiniu siekiama priminti unikalų Lietuvos kultūros paveldą, sužadinti norą 
pažinti ir puoselėti dvarų sodybas ir dvarų kultūros vertybes, skatinti mintis 
apie jų apsaugą, atgaivinimą ir taip prisidėti prie šio palikimo išsaugojimo ir 
vertės atkūrimo. 
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7. Socialinės paslaugos 
(Vaikų priežiūra ir paslaugos jaunimui; Socialinis darbas ir konsultavimas) 

Eil. 
Nr. 

Literatūros pavadinimas Autorius(-ai) Leidyklos pavadinimas,  
adresas 

Išleidimo 
 metai 

Anotacija 

1. Kad pamatytų šitą 
pasaulį 

Vanda Juknaitė, 
Arūnas Baltėnas 

Mykolo Romerio 
universitetas 
Ateities g. 20  
LT-08303 Vilnius 
Tel. (8 5) 271 4625 
Faks. (8 5) 267 6000  
El. p. roffice@mruni.eu 
www.mruni.eu 

2014 Knyga padeda suprasti, kaip į pasaulį atėjęs neįgalus asmuo tampa ir 
dovana, ir iššūkiu ne tik šeimai, bet ir visuomenei.  
Knyga „Kad pamatytų šitą pasaulį“ moko mus suprasti, pažinti neįgaliųjų 
pasaulį – ne kitą, o „šitą“ kuris yra visada jaukus, atviras ir nuoširdus. 
Fotomenininkas Arūnas Baltėnas pagrindinę knygos mintį perteikė taip: „ ne 
neįgalieji turi integruotis į visuomenę, o mes, sveikieji, turime integruotis į jų 
pasaulį“. 

2. Dėmesio: paauglystė Linas Slušnys, 
Daiva Šukytė 

Tyto alba 
J. Jasinskio g. 10 
LT- 01112 Vilnius 
Tel. (8 5) 277 9055; 
(8 5) 249 7598 
El. p. info@tytoalba.lt 

2014 Knygoje kalbama apie tai, kaip sėkmingai kurti tarpusavio santykius 
namuose, ką reiktų daryti konfliktų metu. Paliestos ir temos apie kurias 
dažnai nutylima: kaip ir ką kalbėti apie narkotikus, seksualinius santykius, 
prievartą. Čia yra ir daugeliui paauglių tėvų skausminga tema - internetas ir 
jo naudojimas. 

3. Psichoanalizė: 
intersubjektyvusis 

požiūris 

Raimundas 
Milašiūnas 

Vaistų žinios 
Lakūnų g. 6 
LT - 09108 Vilnius 
Tel.(8 5) 270 0387 
El. p. office@pharminfo.lt 
www.imed.lt 

2014 Produktyvaus psichoanalizės srities autoriaus, praktiko ir mokytojo 
Raimundo Milašiūno knygoje „Psichoanalizė: intersubjektyvusis požiūris“ 
aptariama daugiau kaip 100 metų psichoanalizės teorijų ir praktikos raida, 
aprašomos sudėtingos  šio proceso problemos, ypač pacientų patologijos 
kaita kintant visuomenės vertybėms, normoms ir taisyklėms. 
Toje istorijoje išskiriamas vienas šiam veikalui reikšmingas aspektas – 
ankstyvosios vaikystės patirties poveikis pačių psichoanalizės teoretikų 
asmenybėms ir jų teorijoms. Kartu parodoma, kaip kito per šį laikotarpį 
psichoanalitikų ir pačių įvairių psichikos problemų turinčių žmonių suvokimas, 
kokia turėtų būti pagalba jiems. 
Ši knyga savo turiniu ir dėstymo forma daugiau skirta profesionalams: 
psichoanalitikams, psichoterapeutams, psichologams, psichiatrams. 

4. Langas į vaiko pasaulį Violet Oaklander Žmogaus psichologijos 
studija 
Gedimino g. 30 
LT - 44298 Kaunas 
Tel. (+370) 610 45805 
http://zps.lt 

2014 Knygoje „Langas į vaiko pasaulį" pateikiama daug praktinių pavyzdžių, kaip 
galime pažvelgti į paslaptingą vaiko pasaulį, jį suprasti, padėti išgyventi 
krizes, įveikti sunkumus, paskatinti augimą. Tam svarbu nuoširdžiai domėtis 
vaiku, priimti jį tokį, koks yra, būti greta. 
Autorė Violet Oaklander kūrybiškai panaudoja įvairias meno, saviraiškos 
priemones, pateikia daugybę idėjų, galinčių padėti tiek su vaikais dirbantiems 
specialistams (psichologams, mokytojams, auklėtojams), tiek tėvams. 
„Nors apie vaikystę paprastai kalbama kaip apie šviesų, nerūpestingą ir 
laimingą gyvenimo laikotarpį, dažnam vaikui šeimoje, mokykloje tenka 
susidurti su priešiška aplinka, negeranoriškais ar tiesiog nepakankamai 
supratingais suaugusiais, patirti baimę, kaltę, vienatvę, netektis. Šie 
patyrimai gali sukelti įvairių psichologinių simptomų, trikdyti sklandžią vaiko 
asmenybės raidą. Tokiomis situacijomis išeiti iš aklavietės vaikui gali padėti 

mailto:roffice@mruni.eu
http://www.mruni.eu/
mailto:info@tytoalba.lt
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kvalifikuotas psichoterapeutas – žmogus, mokantis įvertinti vaiko sunkumus 
ir profesionaliai taikyti tinkamus psichoterapijos metodus, o svarbiausia – 
sugebantis būti su vaiku jo patyrimo erdvėje, jį išklausyti, suprasti. 
Geštalto psichoterapijos atstovė Violet Oaklander nuostabioje knygoje 
„Langas į vaiko pasaulį“, remdamasi savo ilgamete patirtimi, labai paprastai, 
tačiau giliai ir teoriškai pagrįstai aprašo vaikų psichoterapijos metodus ir jų 
taikymo ypatumus įveikiant tokius sunkumus, kaip hiperaktyvumas, stresas, 
būklės po traumuojančių išgyvenimų, nesaugumo jausmas, žemas savęs 
vertinimas ir kita. 
Knygoje gausu pavyzdžių, kaip psichoterapeutė kūrybiškai panaudoja 
piešimą, lipdymą, pasakojimų kūrimą, vaidinimą, padėdama vaikams 
įsisąmoninti savo patyrimą, įveikti slogius išgyvenimus ir atrasti takelį vidinės 
laisvės bei savo galimybių įgyvendinimo link. 
„Langas į vaiko pasaulį“ turėtų sudominti pirmiausia vaikų psichologus bei 
psichoterapeutus, tačiau jos skaitytoju gali tapti bet kas, kam smalsu 
žvilgterėti pro išminties langą į vaikystę – ir savo, ir apskritai žmogaus.“ 

5. Ugdymo vertybių 
samprata šeimoje - "Aš 
ir Tu" bendruomenėje 

Kęstutis Ralys Lietuvos edukologijos 
universitetas 
T. Ševčenkos g. 31  
LT-03111 Vilnius 
Tel. (8 5) 233 3593 
Faks. (8 5) 2333842 
El. p. leidykla@leu.lt 
www.vpu.lt 

2014 Metodinė priemonė Socialinės pedagogikos studijų programos studentams, 
šeimoms. 

 
 

8. Sveikatos priežiūra 
 (Sveikatos priežiūra; Slauga ir priežiūra) 

Eil. 
Nr. 

Literatūros pavadinimas Autorius(-ai) Leidyklos pavadinimas,  
adresas 

Išleidimo 
 metai 

Anotacija 

1. Reabilitacijos pagrindai 
(2-oji laida) 

Aleksandras 
Kriščiūnas 

Vitae Litera 
Kurpių g. 5-3  
LT-44280 Kaunas 
Tel./Faks. (8 37) 202606 
El. p. info@tuka.lt  
www.bpg.lt 

2014 Antrasis vadovėlio „Reabilitacijos pagrindai“ leidinys papildytas naujausiomis 
žiniomis ne tik iš fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo, bet ir 
kineziterapijos, ergoterapijos, logoterapijos, socialinio darbuotojo pozicijų. 
Vadovėlyje „Reabilitacijos pagrindai“ pateikiama šiuolaikinė reabilitacijos 
samprata, aprašoma reabilitacijos sistema, metodai bei priemonės. Jis skirtas 
aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems kinezitera- piją, ergoterapiją, 
socialinį darbą. Manome, kad vadovėlis sudomins ir medicinos fakulteto 
studentus bei gydytojus, kineziterapeutus, ergoterapeutus, slaugytojus ir kitus 
reabilitacijos komandos specialistus, dirbančius praktinį darbą. 

2. Padidėjęs kraujospūdis: 
kaip išsaugoti sveikatą 

- Dajalita 
Taikos pr. 116 
 LT-51152 Kaunas 

2014 Viena labiausiai paplitusių lėtinių ligų - padidėjęs kraujospūdis (hipertenzija) - 
pradinėje stadijoje nesukelia jokių negalavimų, tačiau ilgainiui lemia rimtų 
sveikatos sutrikimų: žmogų gali ištikti insultas, miokardo infarktas, širdies 

mailto:leidykla@leu.lt
http://www.manoimone.lt/scripts/website_click.php?data=JUQ2JUUzJUQ1JUQ5JUQ0JThFJUUyJUIwVCU5MVUlOTYlQTElODklRTQlRDYlRDUlQUIlQ0YlOTQlREYlRDUlQjNPJTk1JUU2JUU5JTk3JUEyJURCJUU4JUU5JThEJUQxJUUy


19 

 
Tel./ Faks. (8 37) 473838 
El. p. dajalita@takas.lt 

nepakankamumas, gali būti pažeidžiama kojų kraujotaka. 
Knygoje „Padidėjęs kraujospūdis: kaip išsaugoti sveikatą“ gausu informacijos ir 
patarimų, kaip susidoroti su padidėjusiu kraujospūdžiu. 

3. Ne tik kūnui, bet ir sielai - Dajalita 
Taikos pr. 116 
 LT-51152 Kaunas 
Tel./ Faks. (8 37) 473838 
El. p. dajalita@takas.lt 

2014 Knyga „Ne tik kūnui, bet ir sielai“ - apie tai, kaip išsaugoti gerą sveikatą, 
sumažinti kasdienio gyvenimo įtampą, stresą, išmokti kontroliuoti mintis, 
pakeisti netinkamą maistą. 
Knygoje „Ne tik kūnui, bet ir sielai“ primenama, ką reikia žinoti prieš gydantis 
augaliniais vaistais, kokie augalai nevartotini, kaip pasigaminti tepalus, 
tinktūras, nuovirus. 
Sužinosite apie gydomąją vandens galią, pirties naudą, išmoksite kontroliuoti 
savo mintis ir kt. 

4. Mano mamos sveikatos 
knygelė 

Nijolė Degutienė Arka 
S. Moniuškos g. 10-10 
LT-08121 Vilnius 
Tel. 8 686 87779 
El. p. Nijole.de@takas.lt  

2014 Tai trečias, ženkliai papildytas knygos „Mano mamos sveikatos knygelė“ 
leidimas. Jame 1,5 karto daugiau teksto nei pirmajame, 2010 metų leidime. 
Knygoje surašyta autorės mamos Taisijos Lazdynienės ilgo gyvenimo patirtis, 
patarimai, žinios apie negalavimų gydymą, vaistines žoles, naudingą sveikatai 
maistą. Tai yra mamos per gyvenimą sukauptos žinios bei daugelio metų 
stebėjimai ir  praktika. 
Visi receptai yra išbandyti, nėra nieko, kas būtų įrašyta be panaudojimo sau ar 
giminėms, draugams, pažįstamiems. Knygos kalba aiški, paprasta ir konkreti, 
žinios pateikiamos koncentruotai ir glaustai. 

5. 10 žingsnių įveikti 
stresą 

Neil SHAH Tyto alba 
J. Jasinskio g. 10 
LT- 01112 Vilnius 
Tel. (8 5) 277 9055; 
(8 5) 249 7598 
El. p. info@tytoalba.lt 

2014 Negrožinė knyga. Skiriama visiems, patiriantiems stresą ir norintiems jį 
suvaldyti. Pristatoma dešimties žingsnių programa surašyta nesudėtinga 
kalba, be jokio profesinio žargono ar sudėtingos terminologijos. Be pagrindinės 
informacijos apie stresą, čia rasite praktinių patarimų, kaip keisti mitybą, poilsį, 
gyvenimo būdą, taip pat įvairių metodų, kuriuos įvaldę vėl galėsite kontroliuoti 
savo gyvenimą. Stilius lengvas, patrauklus, be jokių sudėtingų terminų. 
Skaitytojui suteikiama daug naudingos tiek teorine, tiek praktine prasme ir 
įdomios informacijo. Visiems, kam įdomu elgsenos, ir gyvenimo kokybės 
dalykai, kas susiduria su stresu, kas nori išmokti sveikai ir laimingai gyventi. 

6. Kūno derinimas: 
malonus gyvenimas be 

vaistų. Filomenos 
Taunytės mokinio 

patarimai 

Samuelis Tacas, 
Inga Liutkevičienė 

Mažoji leidykla 
Lapų g. 8-6 
LT-02101 Vilnius 
Tel. 8 699 92525 

2014 Tai žinomo Niujorko kineziterapeuto, pasaulio garsenybių gydytojo Samuelio 
Taco (Shmuel Tatz) ir žurnalistės, knygų autorės ir bendraautorės Ingos 
Liutkevičienės knyga apie tai, kaip natūraliais būdais, be vaistų ir operacijų  
puikiai jaustis ir laisvai judėti, būti geros nuotaikos, ką tinkamiausia savo kūno 
sveikatai pasirinkti iš viso to, kas siūloma, o dažnai brukte brukama.  S. Tacas 
ragina nepamiršti, kad tradicinė medicina ir farmacija yra verslas, tad būtina 
žinoti ir kitus būdus, kaip sau padėti.  Įspėja nepulti mokytis  stovėti ant galvos, 
atlikti sudėtingų jogos pratimų  ar bėgti maratonų, nes tai labiau kenkia 
sveikatai negu padeda. 

7. Gydantis burokėlis Borisas Pokrovskis Obuolys 
Butrimonių g. 9  
LT-50220 Kaunas 
Tel. (8 37) 71 3275  
Faks. (8 37) 71 3274 
www.obuolys.lt 

2014 Unikali ir per mažai vertinama daržovė, kurios vitaminų, karotinoidų ir folio 
rūgšties rinkinio nesunaikina netgi ilgas laikymas ir aukšta temperatūra. 
Apie raudonuosius burokėlius, jų šakniavaisius žinojo jau senovės arabai ir 
persai – tai natūrali gydomoji priemonė. Burokėlis vertingas tuo, kad turi 
unikalų vitaminų derinį, kalio, jodo, geležies, folio ir pantoteno rūgšties, 
karotinoidų, baltymų ir ląstelienos. Nuostabios stebuklingos daržovės ypatybės 

mailto:info@tytoalba.lt
http://www.obuolys.lt/
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neapsiriboja tik išskirtiniu skoniu. 
Burokėlio šakniavaisis ir jauni jo lapai pasižymi daugeliu gydomųjų ypatybių, 
žmonijos žinomų nuo senų laikų. Dar Hipokratas pripažino jį naudingu gydant 
ligonius ir įtraukė į daugiau nei dešimtį receptų. Galenas, Dioskoridas, 
Avicena, Paracelsas ir kiti garsūs senovės gydytojai vertino burokėlį kaip 
nuostabią priemonę nuo mažakraujystės, karštligės, virškinamojo trakto ir 
limfagyslių ligų, naudojo pūlingoms ir piktybinėms opoms gydyti. Šiandien 
fitoterapeutai ir natūralios mitybos specialistai pabrėžia burokėlių naudą 
gydant: 
Onkologines ligas 
Kvėpavimo sistemos ligas 
Aterosklerozę 
Cukrinį diabetą 
Impotenciją ir prostatos adenomą 
Kepenų ir tulžies ligas 
Hepatitą ir įvairias alergijas 
Skrandžio ir vidurių ligas 
Kraujo ir kraujagyslių ligas 
Paradontozę ir dantų skausmą 

8. Gyvenki ilgai sveikas, 
darbingas ir laimingas 

Juozas 
Skernevičius 

Lietuvos edukologijos 
universitetas 
T. Ševčenkos g. 31  
LT-03111 Vilnius 
Tel. (8 5) 233 3593 
Faks. (8 5) 2333842 
El. p. leidykla@leu.lt 
www.vpu.lt 

2014 Juozas Skernevičius - lengvosios atletikos, slidinėjimo, baidarių meistras, 
Lietuvos slidinėjimo rinktinės vyr. treneris (1956-1985 m.), biomedicinos ir 
socialinių mokslų daktaras, profesorius. Jis yra baidarių ir kanojų sporto, 
šiuolaikinės penkiakovės, irklavimo, sportinio ėjimo, moterų dviračio treko 
olimpinių rinktinių rengimo mokslinis vadovas. 
Leidinyje, remiantis ilgalaike pedagoginio darbo patirtimi, mokslinių tyrimų, 
asmeninių ir kitų tyrinėtojų duomenimis, artimų žmonių ir savo gyvensenos 
analize, pateikiama apibendrintų minčių ir konkrečių duomenų apie žmogaus 
prasmingo gyvenimo formavimosi pagrindus. Daugiausia dėmesio skiriama 
psichinei ir fizinei sveikatai, darbingumui, ilgo laimingo gyvenimo veiksniams. 
Be to, pateikiama medžiagos apie racionalią, saikingą mitybą, jos derinimą su 
fiziniu aktyvumu. 
Atkreipiamas dėmesys į žalingus įpročius, priklausomybę ir jų poveikį 
organizmui. 
Leidinys skiriamas plačiam skaitytojų ratui, jame naudingos medžiagos ras 
studijuojantieji dalykus, liečiančius žmogaus sveikatinimo, fizinio aktyvumo, 
gyvenimo būdo problemas. 

9.  12 žolininko linkėjimų ir 
1000 patarimų 

Juozas 
Vasiliauskas 

Alma littera 
Ulonų g. 2 
LT-08245 Vilnius 
Tel. (+370 5) 263 88 77 
Faks. (+370 5) 272 80 26 
El. p. post@almalittera.lt 
www.almalittera.lt 

2014 Žinomas knygų autorius gydytojas fitoterapeutas doc. Juozas Vasiliauskas, 
visą gyvenimą atsidėjęs moksliniams augalų gydomųjų savybių tyrinėjimams ir 
natūraliems gydymo metodams, šią knygą skiria sveikatos klausimams, kurių 
iškyla kiekvienam: turbūt nerasime žmogaus, kuris nežinotų, kas yra 
nuovargis, skausmas, miego ar virškinimo sutrikimai, kuriam nerūpėtų 
gyvenimo kokybė ir galimybės apsiginti nuo pavojingų sveikatos sutrikimų. 
Į visus šiuos klausimus knygos autorius atsako aiškindamas, kaip padėti 
organizmui atlaikyti šių dienų tempą, žalingus aplinkos veiksnius, kaip gelbėtis 

mailto:leidykla@leu.lt
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nuo ligų – ir nesergant, ir jau susirgus. Autorius siūlo natūralius, 
nekenksmingus, moksliškai pagrįstus metodus – jų nesunku laikytis, kad visais 
metų laikais, visais amžiaus tarpsniais kasdien galėtume džiaugtis puikia 
sveikata.  
Knyga ne tik moko, kaip būti sveikiems, bet ir optimistiškai nuteikia, įkvepia 
pasirūpinti savo dvasine ir fizine gerove. 
Versdami skyrių po skyriaus sužinosite: 
* Ar sveika labai uoliai tvarkytis namus 
* Kodėl gydytojas pataria išmesti per garsiai skambantį žadintuvą 
* Kodėl valgis turi būti atskiras darbas 
* Ar saikas – dorybė ne tik valgant, bet ir mankštinantis 
Rasite daug kitų naudingų žinių bei šimtus patarimų, kurie padės išsipildyti 
dvylikai autoriaus linkėjimų! 

10. Sporto fiziologijos 
tyrimų metodologija 

Kazys Milašius Lietuvos edukologijos 
universitetas 
T. Ševčenkos g. 31  
LT-03111 Vilnius 
Tel. (8 5) 233 3593 
Faks. (8 5) 2333842 
El. p. leidykla@leu.lt 
www.vpu.lt 

2014 Leidinyje "Sporto fiziologijos tyrimų metodologija kūno kultūros ir sporto 
magistro studijoms" apibendrintai ir nuosekliai išdėstytos sporto fiziologijos 
tyrimų metodologijos žinios kaip vientisa, moksliškai pagrįsta sistema, 
leidžianti visapusiškai pažinti procesus, vykstančius organizmui atliekant 
fizinius krūvius, ir tinkamai juos diagnozuoti. 

 
9. Transporto paslaugos 

(Transporto paslaugos; Aplinkosauga (Plačiosios programos); Aplinkosaugos technologijos; Gamtinė aplinka ir laukiniai gyvūnai; Sanitarijos ir 
higienos tarnybos; Saugos paslaugos; Asmenų ir nuosavybės apsauga; Profesinė sveikata ir darbo sauga; Ginkluotosios pajėgos ir gynyba) 

Eil. 
Nr. 

Literatūros pavadinimas Autorius(-ai) Leidyklos pavadinimas,  
adresas 

Išleidimo 
 metai 

Anotacija 

1. Krovininis transportas Andrius 
Jaržemskis, 

Vytautas 
Jaržemskis 

Technika 
Saulėtekio al. 11 
LT-10223 Vilnius 
Tel. (+370 5) 274  5038 
http://leidykla.vgtu.lt 

2014 Vadovėlyje "Krovininis transportas" pateikta krovinių vežimo įvairių rūšių 
transportu teorija ir geriausi praktiniai jos taikymo pavyzdžiai. Leidinyje 
susistemintai pateikta krovinių klasifikacija, pakavimo, ženklinimo, krovos, 
vežimo technologiniai ir loginiai bei priežastiniai aspektai. Atskleistos krovinių 
vežimo įvairių rūšių transportu technologijos ir jų raida, transporto priemonės, 
vežimo organizavimo schemos, teisinis reguliavimas. 
Leidinys "Krovininis transportas" skirtas pirmosios ir antrosios pakopos 
transporto ir logistikos specialybių studentams, taip pat gali būti naudingas 
kitiems transporto srities specialistams. 

2. Radionuklidai 
augaluose 

Donatas Butkus, 
Benedikta 
Lukšienė,  

Ingrida Pliopaitė-
Bataitienė 

Technika 
Saulėtekio al. 11 
LT-10223 Vilnius 
Tel. (+370 5) 274  5038 
http://leidykla.vgtu.lt 

2014 Knygoje "Radionuklidai augaluose" nagrinėjama radionuklidų kilmė ir 
pasiskirstymas aplinkoje bei galimas kaupimasis atskiruose jos sanduose. 
Suteikiama žinių apie radionuklidų kilmę ir nustatymo metodus bei įrangą. 
Parodomi radionuklidų sklaidos barjerai, sukeliantys jų kaupimąsi atskirose 
aplinkos vietose. 
Gamtinės kilmės radionuklidai, susikaupę aplinkos sanduose, tampa tarytum 
nauji jonizuojančiosios apšvitos šaltiniai. Monografijoje nagrinėjami ne tiktai 

mailto:leidykla@leu.lt
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aerozoliniai, bet ir dujiniai radionuklidai, iš kurių globaliu mastu reikšmę turi 
ilgaamžis radioaktyviųjų inertinių dujų atstovas – 85Kr. Nepaisant to, kad šis 
radionuklidas yra inertinės dujos, galima jo sąveika su aplinkos objektais. 
Radionuklidai patenka į skirtingas trofines grandis, taip pat vyksta radionuklidų 
apykaita tarp gamtinės aplinkos sistemų, pvz., atmosfera ? dirvožemis ir pan. 
Augalai, šiuo atveju žolės ir medžiai, yra radionuklidų pernašos gamtinis 
barjeras. Radionuklidų pernaša į augaliją turi dvejopą reikšmę: radionuklidų 
sklaidos aplinkoje pasikeitimas ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių 
persiskirstymas. 
Šioje monografijoje "Radionuklidai augaluose" esminis dėmesys skirtas 
radionuklidų sklaidos kaitai dėl jų kaupimosi augaluose. Įvertintas radionuklidų 
pasiskirstymas ir pačiame augale. Išryškinami radionuklidų pernašos į augalus 
skatinantys ir trukdantys veiksniai. 
Daug dėmesio skiriama galingiems radionuklidų aplinkoje kaupikliams – 
medžiams. Atkreipiamas dėmesys, kad radionuklidų susikaupimas medyje gali 
būti radioaktyviosios aplinkos užtaršos, buvusios praeityje, atspindys. 
Monografija "Radionuklidai augaluose" skiriama moksliniams aplinkos 
apsaugos bei radiacinės saugos specialistams. 

3. Pramonės objektų 
rizika: vertinimas ir 

valdymas 

Egidijus Rytas 
Vaidogas 

Technika 
Saulėtekio al. 11 
LT-10223 Vilnius 
Tel. (+370 5) 274  5038 
http://leidykla.vgtu.lt 

2014 Vadovėlyje "Pramonės objektų rizika: vertinimas ir valdymas" rašoma apie 
pramoninę saugą ir pramonės objektų keliamą riziką. Dėstoma rizikos 
vertinimo ir valdymo metodologija. Aiškinama, kaip numatyti galimus 
pramoninių avarijų scenarijus ir pasekmes bei vertinti tų pasekmių 
pasireiškimo tikėtinumą. Detaliai dėstomi kokybinio ir kiekybinio rizikos 
vertinimo metodai. Gvildenama pramoninių avarijų prigimtis ir mechanizmai. 
Aprašomos praeityje vykusios stambios pramoninės avarijos. Pateikiama 
informacija apie duomenų, būtinų rizikai vertinti, šaltinius. Rizikos valdymo 
tema atskleidžiama telkiant dėmesį į inžinerines ir vadybines rizikos mažinimo 
priemones. Pateikiamas gana išsamus aiškinamasis rizikos terminų žodynas. 
Vadovėlis "Pramonės objektų rizika: vertinimas ir valdymas" skirtas įvairių 
inžinerinių ir vadybinių specialybių studentams, kuriems gali tekti projektuoti, 
statyti ir eksploatuoti pavojinguosius pramonės objektus arba užsiimti pavojus 
keliančia gamybos, gavybos arba transporto veikla. Knyga galės naudotis ir 
specialistai, vertinantys riziką, keliamą pavojingųjų Lietuvos pramonės objektų, 
kurių veiklą reglamentuoja Europos Sąjungos Seveso III direktyva. 
Ši knyga "Pramonės objektų rizika: vertinimas ir valdymas" gali būti įdomi ir 
draudikams, kurie užsiima pramonės objektų draudimu nuo įvairaus masto 
technogeninių avarijų. 

4. Geležinkelių valdymas 
ir eismo organizavimas 

Inesa Gailienė Technika 
Saulėtekio al. 11 
LT-10223 Vilnius 
Tel. (+370 5) 274  5038 
http://leidykla.vgtu.lt 

2014 Šioje mokomojoje knygoje "Geležinkelių valdymas ir eismo organizavimas" 
pateikiami geležinkelių valdymo ir eismo organizavimo pagrindai ir principai. 
Didelis dėmesys skiriamas Lietuvos geležinkeliu tinklo analizei bei valdymo 
struktūrai. Siekiama supažindinti skaitytoją su geležinkelio stočių schemomis, 
jų klasifikavimu, funkcijomis, pagrindiniais eismo organizavimo ir valdymo 
principais. 
Taip pat aptariama signalizacijos, centralizacijos ir blokuotės įrenginių svarba, 
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siekiant užtikrinti saugų traukinių eismą tarpstočiais ir stočių keliais. 
Knygoje pateikiami nurodymai, kaip sudaryti traukinių eismo grafiką ir traukinių 
eismo grafikų klasifikaciją. 
Leidinys "Geležinkelių valdymas ir eismo organizavimas" skirtas kelių ir 
geležinkelių inžinerijos bakalaurų studijų programos studentams, taip pat 
civilinės inžinerijos studijų magistrantams. 

 
10. Verslas ir administravimas 

(Didmeninė ir mažmeninė prekyba; Marketingas ir reklama; Finansai, bankininkystė, draudimas; Buhalterinė apskaita ir apmokestinimas; Valdymas 
ir administravimas; Sekretorių ir kontoros darbas; Darbo organizavimas) 

Eil. 
Nr. 

Literatūros pavadinimas Autorius(-ai) Leidyklos pavadinimas,  
adresas 

Išleidimo 
 metai 

Anotacija 

1. Buhalterinės apskaitos 
praktinės užduotys 

Aldona 
Dulinskienė, 

Jadvyga 
Jurevičienė,  

Vilija Kolaitienė 

Ciklonas 
Jasinskio g. 15 
LT- 01111 Vilnius 
Tel. (+370 5) 249 1060 
Faks. (+370 5) 249 7480 
El. P. Info@ciklonas.lt 
www.spaudoscentras.lt 

2014 "Buhalterinės apskaitos praktinės užduotys" skirtos studijuojantiems 
finansus, buhalterinę apskaitą, ekonomiką bei verslo vadybą. 
Leidinyje "Buhalterinės apskaitos praktinės užduotys" pateiktos įmonėse 
dažniausiai vykstančios ūkinės veiklos operacijos, naudojami pirminiai 
apskaitos dokumentai, apskaitos registrai ir finansinės atskaitomybės 
ataskaitos. 
Praktinių užduočių sprendimas ne tik leis suprasti buhalterinės apskaitos 
organizavimo nuoseklumą, bet ir padės pritaikyti įgytas buhalterinės 
apskaitos žinias vertinant įmonės finansinę būklę, apskaičiuojant mokėtinus 
mokesčius, nagrinėjant konkrečias verslo situacijas bei apdorojant duomenis 
pasirinkta kompiuterine buhalterinės apskaitos programa. 

2.  Pradėjau verslą Tomas Senūta - 2014 Knyga „Pradėjau verslą“ Nemokamoje e-knygoje „Pradėjau verslą“ rasite 
daug įdomių, kritiškų interviu ne tik su verslumo ugdymo projekto START, 
vykusio 2011-2013 metais, dalyviais, bet ir su lektoriais, verslo konsultantais, 
viešųjų ryšių specialistais, mentoriais, verslininkais, darbdaviais, tiesiogiai 
dalyvavusiais šiame projekte ar tiesiog neabejingais jaunimo verslumui. Taip 
pat pateikiamos projekto dalyvių ir kitų jaunųjų verslininkų sėkmės istorijos 
bei praktiniai patarimai pradedančiajam verslą. Taip pat rasite pasvarstymų 
apie tai, ar Lietuvos jaunimas (ne)verslus, kaip padėti pradedančiam 
verslininkui, kaip siekti karjeros, į ką atkreipti dėmesį studijuojant, kad 
pabaigus studijas nekiltų noras lengvesnės duonos kąsnio ieškoti užsienyje 
dirbant nekvalifikuotą darbą. Šios ir kitos temos, tikimės, gali būti įdomios ne 
tik mąstantiems apie savo verslą ar jį pradėjusiems, bet ir visiems kas domisi 
verslo, darbo rinkos ir ekonomikos situacija bei galimybėmis Lietuvoje. 
http://tavoknygos.lt/amatai-ir-pomegiai/pradejau-versla-p101432.html 

3. Verslo plano 
ekonominių skaičiavimų 

pagrindai 

Laima Šapalienė, 
Sigita 

Valentukevičienė, 
Jūratė Zakarienė 

Ciklonas 
Jasinskio g. 15 
LT- 01111 Vilnius 
Tel. (+370 5) 249 1060 
Faks. (+370 5) 249 7480 
El. P. Info@ciklonas.lt 

2014 Atsigaunant Lietuvos ekonomikai, gerėjant verslumo rodikliams šalyje 
dažnas iš mūsų pradeda galvoti apie verslo kūrimą. Fizinis asmuo gali 
užsiimti individualia veikla (tai veikla įsigijus verslo liudijimą ar individualios 
veiklos pažymėjimą) arba steigti juridinio asmens teises turinčias įmones. 
Įmonių veiklos tipų pasirinkimas gana platus – nuo mažųjų bendrijų iki 
akcinių bendrovių, nuo individualių iki užsienio kapitalo įmonių, tačiau bet 
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www.spaudoscentras.lt kuriuo atveju verslo pradžiamokslis yra tas pats: reikia nustatyti, kiek kainuos 

numatoma įgyvendinti verslo idėja. 
Ši mokomoji knyga "Verslo plano ekonominių skaičiavimų pagrindai" yra 
skirta socialinių mokslų studijų krypčių ekonomikos studijų studentams 
(besimokantiems pagal neuniversitetinių studijų programą), rašantiems 
verslo planus, asmenims, planuojantiems pradėti verslą, bei tiems, kurie 
domisi ekonominiu ir finansiniu verslo prognozavimu. 
Verslo idėjai įgyvendinti reikia turėti nemažai teisės, ekonomikos, vadybos 
mokslų žinių. Pagrindiniai verslo planavimo tikslai yra: analizuoti ir vertinti 
verslo aplinkoje vykstančius ekonominius pokyčius, nustatyti verslo 
finansavimo poreikį ir šaltinius, numatomus finansinius sprendimus pagrįsti 
ekonominiais skaičiavimais. Tik tada galima parengti nuoseklų, išsamiais 
skaičiavimais pagrįstą verslo planą. Jis dažniausiai rengiamas 3–5 metams, 
pirmus veiklos metus išdėstant ketvirčiais ar mėnesiais. 
Šioje mokomojoje knygoje "Verslo plano ekonominių skaičiavimų pagrindai" 
daugiau dėmesio skiriama ekonominiams verslo plano skaičiavimams, 
pateikiami kalendorinio pusmečio pavyzdžiai ir duomenys. Ekonominiai 
skaičiavimai atliekami naujai uždarajai akcinei bendrovei steigti, bet 
medžiagoje pateikiama nemažai patarimų ir jau veikiančiai įmonei. 

4. Finansinių sprendimų 
modeliavimas: 
kompiuterizuoti 

skaičiavimai 

L. Urbšienė, P. 
Dubinskas, S. 
Stungurienė 

Ciklonas 
Jasinskio g. 15 
LT- 01111 Vilnius 
Tel. (+370 5) 249 1060 
Faks. (+370 5) 249 7480 
El. P. Info@ciklonas.lt 
www.spaudoscentras.lt 

2014 Knygoje "Finansinių sprendimų modeliavimas: kompiuterizuoti skaičiavimai" 
sujungiama kompiuterinių modelių rengimo metodika su konkrečiais 
finansinių skaičiavimų pavyzdžiais, pateikiama daug praktiškų sprendimų 
pavyzdžių. 
Finansų krypties studijų programų studentams naudinga susipažinti su 
elektroninės skaičiuoklės Excel finansinių funkcijų naudojimo ypatumais, 
papildomai gilinant su skolos finansinėmis priemonėmis susijusias žinias, ir 
išteklių optimalaus paskirstymo uždaviniais, kurie sprendžiami naudojant 
sprendimo priedą Solver. 
Knyga "Finansinių sprendimų modeliavimas: kompiuterizuoti skaičiavimai" 
skirta įvairių studijų pakopų studentams. Kai kurie skyriai gali būti naudingi 
verslo praktikams, kurie domisi finansinių sprendimų paieškos taikant įvairius 
matematinius metodus (tiesinį, netiesinį, sveikaskaitį ir stochastinį 
programavimą, Monte Karlo imitacinį modeliavimą) klausimais. 

5. Pramonės objektų 
rizika: vertinimas ir 

valdymas 

Egidijus Rytas 
Vaidogas 

Technika 
Saulėtekio al. 11 
LT-10223 Vilnius 
Tel. (+370 5) 274  5038 
http://leidykla.vgtu.lt 

2014 Vadovėlyje "Pramonės objektų rizika: vertinimas ir valdymas" rašoma apie 
pramoninę saugą ir pramonės objektų keliamą riziką. Dėstoma rizikos 
vertinimo ir valdymo metodologija. Aiškinama, kaip numatyti galimus 
pramoninių avarijų scenarijus ir pasekmes bei vertinti tų pasekmių 
pasireiškimo tikėtinumą. Detaliai dėstomi kokybinio ir kiekybinio rizikos 
vertinimo metodai. Gvildenama pramoninių avarijų prigimtis ir mechanizmai. 
Aprašomos praeityje vykusios stambios pramoninės avarijos. Pateikiama 
informacija apie duomenų, būtinų rizikai vertinti, šaltinius. Rizikos valdymo 
tema atskleidžiama telkiant dėmesį į inžinerines ir vadybines rizikos 
mažinimo priemones. Pateikiamas gana išsamus aiškinamasis rizikos 
terminų žodynas. 
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Vadovėlis "Pramonės objektų rizika: vertinimas ir valdymas" skirtas įvairių 
inžinerinių ir vadybinių specialybių studentams, kuriems gali tekti projektuoti, 
statyti ir eksploatuoti pavojinguosius pramonės objektus arba užsiimti 
pavojus keliančia gamybos, gavybos arba transporto veikla. Knyga galės 
naudotis ir specialistai, vertinantys riziką, keliamą pavojingųjų Lietuvos 
pramonės objektų, kurių veiklą reglamentuoja Europos Sąjungos Seveso III 
direktyva. 
Ši knyga "Pramonės objektų rizika: vertinimas ir valdymas" gali būti įdomi ir 
draudikams, kurie užsiima pramonės objektų draudimu nuo įvairaus masto 
technogeninių avarijų. 

6.  Tarptautinis verslas: 
inovacijos ir žinių 

ekonomikos kūrimas 

Borisas Melnikas Technika 
Saulėtekio al. 11 
LT-10223 Vilnius 
Tel. (+370 5) 274  5038 
http://leidykla.vgtu.lt 

2014 Vadovėlyje "Tarptautinis verslas: inovacijos ir žinių ekonomikos kūrimas" 
pateikiama verslo, vadybos, ekonomikos, inžinerinio, humanitarinio profilio ir 
kitoms universitetinėms studijoms skirta medžiaga tarptautinio verslo bei jo 
plėtros ir inovacijų sklaidos, inovacinės veiklos aktyvinimo, žinių visuomenės 
bei žinių ekonomikos kūrimo tematika. 
Leidinio "Tarptautinis verslas: inovacijos ir žinių ekonomikos kūrimas" 
paskirtis – suteikti studentams ir kitiems skaitytojams kompleksinių žinių apie 
naujausias tarptautinio verslo raidos tendencijas, šiuolaikinius globalizacijos 
procesus ir jų apraiškas tarptautiniame versle, apie žinių visuomenės bei 
žinių ekonomikos kūrimą ir tarptautinio verslo ypatumus žinių ekonomikos 
kūrimo kontekste. Daugiausia dėmesio skiriama inovacijų sklaidos, 
inovacinės veiklos aktyvinimo bei mokslo ir technologijų pažangos, kaip 
esminių verslo internacionalizacijos bei tarptautinio verslo plėtros ir 
efektyvinimo veiksnių, prasmei ir reikšmingumui atskleisti. Leidinyje 
nuodugniai apibūdinami šiuolaikiniam tarptautiniam verslui, jo plėtrai, 
inovacinei veiklai ir jos aktyvinimui, žinių visuomenės bei žinių ekonomikos 
kūrimui būdingi reiškiniai ir dėsningumai, perspektyvūs teoriniai modeliai ir 
nauji požiūriai, taikytini aktyvinant technologiškai orientuoto verslo 
internacionalizaciją bei kryptingai plėtojant mokslinius tyrimus, skirtus 
tarptautiniam verslui bei mokslo ir technologijų pažangai. 
Leidinys "Tarptautinis verslas: inovacijos ir žinių ekonomikos kūrimas" yra 
naujas ir unikalus tuo, kad jame pirmą kartą tarptautiniam verslui ir žinių 
visuomenės bei žinių ekonomikos kūrimui inovacijų vadybos ir inovacinės 
veiklos tematikos vadovėlių rengimo ir leidybos praktikoje pateikiama 
kompleksinio pobūdžio medžiaga, atspindinti sąsajas ir bendrumą tarp 
tarptautinio verslo, jo raidos ir plėtros bei tarp žinių visuomenės, žinių 
ekonomikos kūrimo, inovacijų sklaidos, vadybos, inovacinės veiklos procesų, 
reiškinių ir dėsningumų. 

7.  Darnus vadovavimas. 
Praktinis vadovas 

Ligita Šimanskienė, 
Erika Župerkienė 

Klaipėdos universiteto 
leidykla 
Herkaus Manto g. 84 
LT-92294 Klaipėda 
Tel./faks. (8 46) 39 8891; 
(8 46) 39 8999 

2014 Metodinėje mokomojoje knygoje "Darnus vadovavimas. Praktinis vadovas" 
išdėstyta darnaus vadovavimo samprata, pateikiami būdai, galintys padėti 
siekti darnaus vadovavimo, pateikiant galimas tyrimo metodologijas ir 
klausimynus kiekvienai sudedamajai daliai. Darnų vadovavimą įgyvendinti 
nelengva - tai priklauso ne tik nuo vadovo gebėjimų ir pasiryžimo, svarbu 
išlaikyti nuolatinį dėmesį ir sutelkti pastangas siekiant pažangos, 
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El. p. leidykla@ku.lt atsižvelgiant į organizacijos ir visuomenės poreikius. 

Metodinė mokomoji knyga skirta aukštųjų mokyklų studentams, verslo ir 
valstybinių institucijų vadovams (darbuotojams), kuriems rūpi tinkamas 
darbuotojų nukreipimas įgyvendinti norimus tikslus, siekiant vadovavimo 
darnos. 

8.  Veiksmingos vadybos 
gairės: teorinės 
įžvalgos ir Lietuvos 
organizacijų atvejai 

- Mykolo Romerio 
universitetas 
Ateities g. 20  
LT-08303 Vilnius 
Tel. (8 5) 271 4625 
Faks. (8 5) 267 6000  
El. p. roffice@mruni.eu 
www.mruni.eu 

2014 Šiuolaikinės organizacijos patiria nuolatinius iššūkius dėl ekonominės, 
technologinės, demografinės kaitos pasaulyje. Organizacijos privalo 
atsižvelgti į daugybę kintamųjų, jei nori sėkmingai plėtoti savo veiklą ilgą 
laiką. Kuo remdamosi organizacijos fiksuoja valdymo pokyčių būtinybę? 
Kokie sprendimai leidžia vienoms organizacijoms teigiama prasme išsiskirti 
kitų tarpe? Kodėl kai kurios organizacijos išlieka avangarde, o pokyčius 
įgyvendina sėkmingiau nei kitos? Kokios prielaidos ir vadybiniai sprendimai 
leidžia pasiekti organizacijos tvarumo? Kokius kintamuosius organizacijos 
laiko svarbiausiais savo veiklos sėkmės veiksniais?  
Mokslo studijoje „Veiksmingos vadybos gairės: teorinės įžvalgos ir Lietuvos 
organizacijų atvejai“ ieškoma atsakymų į šiuos klausimus, o atsakymai 
iliustruojami išplėtotais Lietuvos organizacijų pavyzdžiais.  
Knyga "Veiksmingos vadybos gairės: teorinės įžvalgos ir Lietuvos 
organizacijų atvejai" skirta aukštųjų mokyklų dėstytojams, aukštesniųjų 
pakopų studentams, įmonių vadovams ir konsultantams. Mokslo studijoje 
pristatyti realių organizacijų vadybos atvejai leidžia pagilinti ir padeda 
susisteminti žinias apie organizacijų valdymą. 

9.  Įmonės finansų 
valdymo pagrindai 

Gintaras Černius Mykolo Romerio 
universitetas 
Ateities g. 20  
LT-08303 Vilnius 
Tel. (8 5) 271 4625 
Faks. (8 5) 267 6000  
El. p. roffice@mruni.eu 
www.mruni.eu 

2014 Vadovėlyje „Įmonės finansų valdymo pagrindai“ išsamiai išnagrinėti verslo 
įmonių finansų valdymo teoriniai ir praktiniai pagrindai. Kiekvienas įmonės 
finansininkas, vadovas, taip pat savininkas turėtų gerai suvokti dvejybinio 
įrašo pagrindu suformuotą įmonės finansinį modelį ir gebėti jį taikyti 
praktiškai valdant įmonės finansus. 
Vadovėlis „Įmonės finansų valdymo pagrindai“ skirtas studentams, 
studijuojantiems finansų valdymą, įmonių vadovams ir įmonių savininkams, 
siekiantiems ne tik suvokti įmonių finansinio valdymo pagrindus, bet ir juos 
pritaikyti praktikoje. 

10. Vadybos pratybų 
metodiniai nurodymai 

Violeta Grublienė Klaipėdos universiteto 
leidykla 
Herkaus Manto g. 84 
LT-92294 Klaipėda 
Tel./faks. (8 46) 39 8891; 
(8 46) 39 8999 
El. p. leidykla@ku.lt 

2014 Metodinėje knygoje "Vadybos pratybų metodiniai nurodymai" pateikta 
informacija iš pagrindinių dalyko sando temų, suformuluotos praktinės 
užduotys, pateikti savikontrolės klausimai ir testai pagal atskiras temas.  
Pateiktos užduotys ir testai padės studentams įtvirtinti teorines žinias bei 
įsigyti praktinių įgūdžių taikant vadybos teoriją.  

11.  Nacionalinės vadybos 
sistemos: kultūra, 

institucijos, inovacijos 

Giedrius Jucevičius Technologija 
K. Donelaičio g. 73  
LT-3006 Kaunas  
Tel. (8 37) 30 0091;  
(8 5) 30 0090  
Faks. (8 37) 30 0685 

2014 Monografijoje "Nacionalinės vadybos sistemos: kultūra, institucijos, 
inovacijos" nagrinėjami įvairių šalių modeliai, jų panašumai ir skirtumai. Ypač 
svarbūs – kultūriniai skirtumai. 
Vadybos modeliai tampriai siejasi su inovacijų kūrimo ir valdymo kultūra bei 
praktikomis, todėl svarbi monografijos dalis skirta inovacijų modeliams ir jų 
ryšiui su vadybine praktika. 

mailto:roffice@mruni.eu
http://www.mruni.eu/
mailto:roffice@mruni.eu
http://www.mruni.eu/


27 

 
El. p. leidykla@ktu.lt Pagrindinėse monografijos dalyse nagrinėjama nacionalinės vadybos 

sistemos ir jų įvairovė, sistemose egzistuojančios įtampos ir kitos problemos, 
pateikiami šių sistemų vertinimo kriterijai, aptariami besiformuojantys 
vadybos modeliai Lietuvoje, instituciniai ir kultūriniai inovacijų sistemos 
parametrai. 

12. Prekės valdymas: 
pateiktys ir praktinės 

užduotys, II pataisyta ir 
papildyta laida 

Renata Žvirelienė, 
Daiva Žostautienė, 

Rita Kuvykaitė 

Technologija 
K. Donelaičio g. 73  
LT-3006 Kaunas  
Tel. (8 37) 30 0091;  
(8 5) 30 0090  
Faks. (8 37) 30 0685 
El. p. leidykla@ktu.lt 

2014 Mokomoji knyga "Prekės valdymas: pateiktys ir praktinės užduotys" skirta 
aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų studentams, studijuojantiems rinkodarą. 
Leidinyje "Prekės valdymas: pateiktys ir praktinės užduotys" siekiama 
patraukliau pateikti vieno iš pagrindinių rinkodaros elementų – prekės – 
mokomąją medžiagą, sudarant galimybę paskaitose kelti probleminius 
klausimus ir diskutuoti, lengviau suvokti ir įsisavinti prekių valdymo teorines 
žinias, nes teorinių žinių pateikimas yra pagrįstas praktiniais pavyzdžiais. 

13. Verslo finansų 
valdymas 

Olga Buckiūnienė Ciklonas 
Jasinskio g. 15 
LT- 01111 Vilnius 
Tel. (+370 5) 249 1060 
Faks. (+370 5) 249 7480 
El. P. Info@ciklonas.lt 
www.spaudoscentras.lt 

2014 Mokomoji knyga „Verslo finansų valdymas“ skiriama socialinių mokslų 
krypčių studentams, verslo, ūkio subjektų bei viešojo sektoriaus 
darbuotojams. Leidiniu galės naudotis ir tie skaitytojai, kurie nori įgyti 
daugiau verslo finansų žinių, geriau suvokti vykstančius procesus verslo 
įmonėje ir gebėti priimti tinkamus ekonominius sprendimus. 
Mokomosios knygos „Verslo finansų valdymas“ tikslas – suteikti verslo 
finansų organizavimo, rizikos valdymo ir kapitalo formavimo žinių. 

14. Dokumentų valdymas. 
Veiklos, personalo ir 

elektroniniai 
dokumentai 

Rasa Grigonienė, 
Aušra Žemienė 

Mykolo Romerio 
universitetas 
Ateities g. 20  
LT-08303 Vilnius 
Tel. (8 5) 271 4625 
Faks. (8 5) 267 6000  
El. p. roffice@mruni.eu 
www.mruni.eu 

2014 Vadovėlis "Dokumentų valdymas. Veiklos, personalo ir elektroniniai 
dokumentai" yra skirtas Lietuvos aukštųjų mokyklų įvairių studijų krypčių ir 
programų studentams, studijuojantiems kaip laisvai pasirenkamąjį dalyką 
dokumentų valdymą ar dalykinę komunikaciją. Be to, vadovėlis yra aktualus 
visiems, kurie savo darbe neišvengiamai susiję su vadovavimo, 
administravimo, personalo valdymo funkcijomis. 

 
 

11. Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 
(Augalininkystė ir gyvulininkystė; sodininkystė; miškininkystė, žuvininkystė) 

Eil. 
Nr. 

Literatūros pavadinimas Autorius(-ai) Leidyklos pavadinimas,  
adresas 

Išleidimo 
 metai 

Anotacija 

1. Žemės teisė ir 
administravimas  

Eduardas 
Monkevičius 

Registrų centras 
V. Kudirkos g. 18 
 LT-03105 Vilnius 
Tel. (8 5) 2688399; (8 5) 
2688265;(8 5) 2662170 
www.registrucentras.lt 
 

2014 Vadovėlyje "Žemės teisė ir administravimas", atsižvelgiant į Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos nuostatas ir Konstitucinio Teismo doktriną, taip pat 
į pastaruoju metu įvykusius esminius žemės santykių teisinio reguliavimo 
pokyčius, sistemingai ir nuosekliai aiškinami žemės teisės kaip nacionalinės 
teisės šakos pagrindiniai teisiniai institutai, jų funkciniai ryšiai su konstitucine 
, administracine, civiline teise, Lietuvos ir Europos Sąjungos aplinkos teise.  
Aiškinamos žemės ir gamtinės aplinkos santykių teisinio reguliavimo ir 
administravimo, viešojo ir privataus interesų konfliktų derinimo problemos bei 
jų sprendimo galimybės globalizacijos sąlygomis. Pateikiama žemės 
nuosavybės ir naudojimo pažeidimų prevencijos, teisinės atsakomybės 

mailto:leidykla@spaustuve.ktu.lt
mailto:leidykla@spaustuve.ktu.lt
mailto:Info@ciklonas.lt
mailto:roffice@mruni.eu
http://www.mruni.eu/
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taikymo ir ginčų sprendimo administracinės bei teismų praktikos apžvalga. 
Vadovėlis "Žemės teisė ir administravimas" skiriamas žemės teisės ir kitų 
studijų programų studentams, taip pat darbuotojams, sprendžiantiems žemės 
santykių teisinio reguliavimo bei administravimo problemas. 

2.  12 žolininko linkėjimų ir 
1000 patarimų 

Juozas 
Vasiliauskas 

Alma littera 
Ulonų g. 2 
LT-08245 Vilnius 
Tel. (+370 5) 263 88 77 
Faks. (+370 5) 272 80 26 
El. p. post@almalittera.lt 
www.almalittera.lt 

2014 Žinomas knygų autorius gydytojas fitoterapeutas doc. Juozas Vasiliauskas, 
visą gyvenimą atsidėjęs moksliniams augalų gydomųjų savybių tyrinėjimams 
ir natūraliems gydymo metodams, šią knygą skiria sveikatos klausimams, 
kurių iškyla kiekvienam: turbūt nerasime žmogaus, kuris nežinotų, kas yra 
nuovargis, skausmas, miego ar virškinimo sutrikimai, kuriam nerūpėtų 
gyvenimo kokybė ir galimybės apsiginti nuo pavojingų sveikatos sutrikimų. 
Į visus šiuos klausimus knygos autorius atsako aiškindamas, kaip padėti 
organizmui atlaikyti šių dienų tempą, žalingus aplinkos veiksnius, kaip 
gelbėtis nuo ligų – ir nesergant, ir jau susirgus. Autorius siūlo natūralius, 
nekenksmingus, moksliškai pagrįstus metodus – jų nesunku laikytis, kad 
visais metų laikais, visais amžiaus tarpsniais kasdien galėtume džiaugtis 
puikia sveikata.  
Knyga ne tik moko, kaip būti sveikiems, bet ir optimistiškai nuteikia, įkvepia 
pasirūpinti savo dvasine ir fizine gerove. 
Versdami skyrių po skyriaus sužinosite: 
* Ar sveika labai uoliai tvarkytis namus 
* Kodėl gydytojas pataria išmesti per garsiai skambantį žadintuvą 
* Kodėl valgis turi būti atskiras darbas 
* Ar saikas – dorybė ne tik valgant, bet ir mankštinantis 
Rasite daug kitų naudingų žinių bei šimtus patarimų, kurie padės išsipildyti 
dvylikai autoriaus linkėjimų! 

3. 365 dienos sode, darže, 
gėlyne. Patarimai 
taupantiems laiką 

Lina Kaminskienė Alma littera 
Ulonų g. 2 
LT-08245 Vilnius 
Tel. (+370 5) 263 88 77 
Faks. (+370 5) 272 80 26 
El. p. post@almalittera.lt 
www.almalittera.lt 

2014 Ne tik pradedantiesiems, bet ir patyrusiems sodo, daržo ar gėlyno 
mylėtojams kartais pasitaiko, kad sėklos nesudygsta, daigai staiga nulinksta, 
gėlės sukrauna menkus žiedus, sode nukrinta ką tik užsimezgę obuoliukai ir 
nusiskinate vos kelias šilauoges ar avietes. Aistringa gamtos mylėtoja, 
praktikė Lina Baužaitė-Kaminskienė dalijasi savo solidžia patirtimi ir siūlo 
tikrų tikriausią Lietuvoje išbandytų daržo, sodo ir gėlyno patarimų aruodą. 
Negaiškite laiko vartydami žurnalus ar ieškodami naudingos informacijos 
interneto platybėse! Viskas, ką žinojote, bet primiršote, ką girdėjote, bet 
neužsirašėte ir ko visai negirdėjote, sudėta „365 dienos darže, sode ir 
gėlyne“. 
Knygoje darbai išdėlioti pamėnesiui. Daugybė informacijos patogiai sudėta į 
lenteles, papildyta piešiniais. 
Sužinosite: 
Kad medžių pelenai – augalams ir trąša, ir vaistas; 
Kodėl šalia vynmedžio patartina auginti rožę; 
Kokie augalų lapai – jauni ar seni – rodo, kad trūksta makroelementų arba 
mikroelementų; 
Kodėl naudingiau pirkti birias, o ne skystas trąšas; 
Kad vaismedžius reikėtų išgenėti taip, jog jie nemestų šešėlio; 

mailto:post@almalittera.lt
mailto:post@almalittera.lt
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Kad agurkų spygliukai parodo, ar vaisius galima marinuoti, ar valgyti tik 
šviežius; 
Kodėl bulvių gumbuose ir burokėliuose kartais susidaro tuštumos; 

4. Gamtinė žemdirbystė Saulius Jasionis Alma littera 
Ulonų g. 2 
LT-08245 Vilnius 
Tel. (+370 5) 263 88 77 
Faks. (+370 5) 272 80 26 
El. p. post@almalittera.lt 
www.almalittera.lt 

2014 Saulius Jasionis – gamtinės žemdirbystės Lietuvoje pradininkas ir 
propaguotojas. Skaito paskaitas apie gamtinę žemdirbystę ir tikrąją ekologiją, 
veda daržininkystės ir sodininkystės seminarus,užsiima sodų ir gamtinių ūkių 
projektavimu ir įrengimu, taip pat konsultuoja ir užsiima senovinėmis, 
genofondinėmis veislėmis ir jų saugojimu. Pats augina senovines 
vaismedžių, uogakrūmių ir daržovių veisles, augina nykstančių veislių 
naminius paukščius. 
Atsisakykite tradicinių ir bereikalingų žemės darbų, nešvaistykite daugiau 
energijos, negu gaunate naudos ir pereikite prie populiarėjančio ekologinio 
ūkininkavimo būdo! 
Žemdirbystės mitų griovėjas Saulius Jasionis pristato pirmąją lietuvišką 
knygą apie gamtinę žemdirbystę! 
Gamtinė žemdirbystė nėra kokia nauja religija ar auksinių taisyklių rinkinys, 
tai netgi ne „žemės dirbimas“, o natūraliai vykstantys dirvodaros procesai. 
Darbą nudirba pati gamta. 
- Jeigu daržovės puikiai auga neariamoje ir neperkasinėjamoje dirvoje, kam 
ją arti ir perkasinėti? 
- Jeigu mes galime gauti gerą derlių be trąšų, o daržų bei sodų derlingumas 
kasmet didėja, kam pirkti trąšas? 
- Jeigu mokame sukurti tokią aplinką, kurioje augalų ligos ir kenkėjai 
nepadaro žalos, kam tuomet rūpintis profilaktika ir gydymu? 
- Jeigu dažnai aplinka jau yra sukurta arba kuriama pačios gamtos be mūsų 
įsikišimo, kam tą aplinką kurti? 
Šie ir dar daugiau knygoje aptariamų neįtikėtinų „jeigu“, teorija ir praktika su 
vaizdžiomis iliustracijomis, įrodys jums, kad išmėginti šį ūkininkavimo būdą, 
užsiauginti kokybiškų gėrybių išsaugant sveiką ir švarią aplinką, neabejotinai 
verta. 
Ūkininkaukite ne pagal agronomų, o gamtos sukurtą planą! 

5. Vaistiniai augalai iš 
savo sodo 

Tammi Hartung Algarvė 
Algirdo g. 37 
LT-03217 Vilnius 
Tel. (8 5)  272 5910 
Faks. (8 5)  272 1462 
El. p. algarve@takas.lt 

2014 Knyga "Vaistiniai augalai iš savo sodo" - tai išsamus vadovas, kaip 
auginti, naudoti ir gėrėtis daugiau kaip 100 vaistinių augalų.  
 
Ši knyga išmokys sėti, prižiūrėti, auginti daugiau kaip 100 augalų, patars kaip 
rinkti derlių, jį džiovinti ir vartoti, parodys, kaip sode auginti sveikus produktus 
ir iš jų pasigaminti vaistų. Knygos autorė  
Tammi Hartung dirba su vaistiniais augalais jau 30 metų, dažnai skaito 
pranešimus vaistinių augalų ir sodininkystės konferencijose. Savo 
ekologiniame ūkyje Kolorado valstijoje ji augina daugiau nei 500 rūšių 
vaistinių žolynų.  
Štai keli Tammi Hartung sumanymai, kaip panaudoti išaugintus vaistinius 
augalus:  
- ruoškite žolelių mišinius atpalaiduojančiai voniai ir mirkalams,  

mailto:post@almalittera.lt
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- maišykite prieskonius savo mėgstamiausiems valgiams pagardinti,  
- pasigaminkite gydomųjų tinktūrų, tepalų ir eliksyrų,  
- šviežiais džiovintais augalais puoškite įvairius patiekalus - salotas, sriubas, 
makaronus, daržoves, kiaušinius,  
- atsižvelgdami į vaistinių augalų gydomąsias savybes ir kvapus, kurkite jums 
tinkamus kūno kremus,  
- dovanokite žolelėmis pagardintus actus ir užtepus,  
- prikimškite pagalvėles raminamųjų savybių turinčius augalus,  
- pripildykite namus nuostabiai atrodančiais ir ilgai kvepiančiais žolelių 
kamuoliukais ir aromatiniais mišiniais.  
Knyga "Vaistiniai augalai iš savo sodo" moko mus "galvoti kaip augalai", kai 
sodininkaujame.  

6. Bitininkystės pagrindai Algirdas Amšiejus, 
Aurelija Šaluchaitė, 
Algimantas Žiogas 

Aleksandro Stulginskio 
universitetas 
Studentų g. 11, Akademija 
LT- 53361 Kauno r. 
Tel. (8 37) 752300 
El. p. asu@asu.lt 
 

2014 Knygoje "Bitininkystės pagrindai" išsamiai aprašytas bendruomeninis bičių 
gyvenimas, tarpusavio ryšiai, bitininkavimo būdai ir ypatybės. Daug dėmesio 
skiriama bičių bonitavimui ir selekcijai, veislinės medžiagos ir motinėlių 
auginimui, bičių sveikatos klausimams ir bičių saugai. 
Knyga "Bitininkystės pagrindai" skirta studentams, pasirinkusiems studijų 
dalyką apie bitininkystę, taip pat visiems, kurie domisi bitininkyste, mėgėjams 
ir profesionalams, taip pat gamtos bičiuliams, moksleiviams, entomologams, 
ekologams. 

 
12. Kita 

Eil. 
Nr. 

Literatūros pavadinimas Autorius(-ai) Leidyklos pavadinimas,  
adresas 

Išleidimo 
metai 

Anotacija 

1. Pasiekimų vertinimas ir 
įsivertinimas 

Valdonė 
Indrašienė, 

Gintautė Žibėnienė 

Mykolo Romerio 
universitetas 
Ateities g. 20  
LT-08303 Vilnius 
Tel. (8 5) 271 4625 
Faks. (8 5) 267 6000  
El. p. roffice@mruni.eu 
www.mruni.eu 

2014 Vadovėlis „Pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas“ skirtas studentams plačiau 
susipažinti su pasiekimų ir pažangos vertinimo ypatumais, mokytis praktiškai 
taikyti vertinimo ir įsivertinimo metodus. Jis taip pat bus naudingas 
mokytojams ir kitiems švietimo sistemos darbuotojams, siekiantiems tobulinti 
ugdomąją veiklą. Šiuo vadovėliu gali pasinaudoti ir dėstytojai, taikydami 
vertinimo principus studijų procese, o pateiktus metodus pritaikydami 
studentų ir savo veiklai bei pasiekimams vertinti. Pirmuose skyriuose 
analizuojama vertinimo samprata ir prasmė, aptariami vertinimo tikslai ir 
principai. Daug dėmesio vadovėlyje skirta pasiekimų ir pažangos įsivertinimui 
ir grįžtamajam ryšiui kaip padedančio mokytis vertinimo pagrindui. Vertinimas 
ir įsivertinimas yra planuojama ugdymo proceso dalis, todėl ir šiame 
vadovėlyje apžvelgiami pagrindiniai vertinimo planavimo aspektai. Aptariami 
vertinimo būdai ir tipai, trumpai pateikiami vertinimo ypatumai aukštosiose 
mokyklose. Vadovėlyje taip pat pristatomi įvairūs pasiekimų ir pažangos 
vertinimo bei įsivertinimo metodai ir strategijos. 
http://www.e-shop.mruni.eu/pasiekimu-vertinimas-ir-isivertinimas 

2.  Šiaurės žemaičiai 
telšiškiai.  

Mokomoji knyga 

- Lietuvių kalbos institutas 
P. Vileišio g. 5 
LT-10308 Vilnius 

2014 „Šiaurės žemaičiai telšiškiai“ – tai septintoji serijos „Lietuvių kalbos tarmės 
mokyklai“ mokomoji knyga su kompaktine plokštele. Šiame leidinyje 
aptariamos svarbiausios šiaurės žemaičių telšiškių ypatybės, pateikiama 
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Tel. (+370 5) 234 60 58, 
Faks. (+370 5) 263 80 55 
El. p. lki@lki.lt 
www.lki.lt/ 

vaizdingų tarminių pasakojimų ir poezijos, tekstų apie žemaičius ir kitas 
tarmes, o kompaktinėje plokštelėje – garso įrašų. Mokiniams įtvirtinti naujas 
žinias padės įvairūs klausimai ir užduotys. 

3. Rūta Staliliūnaitė.  

Aš esu Barbora  

Svajūnas 
Sabaliauskas 

Obuolys 
Butrimonių g. 9  
LT-50220 Kaunas 
Tel. (8 37) 71 3275  
Faks. (8 37) 71 3274 
www.obuolys.lt 

2014 Fenomenali aktorė, scenos karalienė, sukūrusi nemirtingąjį Barboros 
Radvilaitės vaidmenį ir tapusi meilės Lietuvai simboliu. „Aš esu Barbora“ – 
neeilinis, intymus žvilgsnis į Lietuvos teatro primadonos Rūtos Staliliūnaitės 
gyvenimą jos draugų ir kolegų akimis. Kas iš tiesų buvo Rūta? Praskleiskime 
scenos uždangą... 
Būdama jautrios sielos, Rūta atsiskleisdavo tik patiems artimiausiems 
žmonėms, tad šie atsiminimai – galimybė giliau pažvelgti į legendinės 
aktorės gyvenimą. Tos, kuri buvo atidi kukliam kaimo žmogui, ir scenos 
karalienės, galėjusios dėl triukšmingų žiūrovų sustabdyti spektaklį. 
Knygoje surinkta daugiau nei 50 Rūtą Staliliūnaitę pažinojusių kolegų, 
rašytojų, režisierių, dailininkų, bendražygių, gimtinės žmonių atsiminimų apie 
vieną iškiliausių Lietuvos teatro ir kino aktorių. Mintimis dalijasi režisieriai 
Jonas Jurašas, Gytis Padegimas, Eimuntas Nekrošius, Rimas Tuminas, 
rašytojai Donaldas Kajokas, Sara Poisson, Grigorijus Kanovičius, teatrologė 
Audronė Girdzijauskaitė, aktoriai Regimantas Adomaitis, Jūratė Onaitytė, 
Petras Venslovas ir daugelis kitų. 
Tekstus papildo aktorės fotografijos iš spektaklių, susitikimų su gerbėjais, 
literatūrinių vakarų, gimtinės. 
+ CD Aktorė skaito poeziją ir Vytauto V. Landsbergio pasaką „Berniukas ir 
žuvėdros“. 

4. Kaip bendrauti su 
žiniasklaida 

Žygintas Pečiulis Tyto alba 
J. Jasinskio g. 10 
LT- 01112 Vilnius 
Tel. (8 5) 277 9055, 
(8 5) 249 7598 
El. p. info@tytoalba.lt 

2014 Principai, patarimai, pavyzdžiai. 

5. Istorijos užduotys Jūratė Litvinaitė Šviesa 
E. Ožeškienės g. 10   
LT- 44252 Kaunas   
Tel. (8 37) 40 91 26 
Faks. (8 37) 34 20 32 
El. p. mail@sviesa.lt 

2014 Praktiniam darbui skirtoje knygoje pateikiama greitojo išmokimo žinių 
lentelių, užduočių (testų ir šaltinių). 
Kartojantis pravers Priedai – svarbių istorinių asmenų ir datų sąrašai, 
patarimai, kaip atlikti užduotis, taip pat bendrųjų sąvokų žodynas. 
Knygos gale duodami testų ir užduočių atsakymai. 

6. Trumpas istorijos 
kursas 

Jūratė Litvinaitė Šviesa 
E. Ožeškienės g. 10   
LT- 44252 Kaunas   
Tel. (8 37) 40 91 26 
Faks. (8 37) 34 20 32 
El. p. mail@sviesa.lt 

2014 Abiturientų patogumui populiarus leidinys padalytas į dvi dalis. Šioje knygoje 
pateikiamas pagrindinių istorijos žinių sąvadas ir bandomieji egzaminai. 
Kartojantis pravers Priedai – svarbių istorinių asmenų ir datų sąrašai, 
patarimai, kaip atlikti užduotis. Knygos gale duodami bandomųjų egzaminų 
atsakymai. 
Kita dalis – „Istorijos užduotys“ – praktinė. Joje mokiniai ras žinių lentelių, 
testų, darbo su šaltiniais užduočių, taip pat testų bei užduočių atsakymus. 

mailto:lki@lki.lt
http://www.obuolys.lt/
mailto:info@tytoalba.lt
mailto:mail@sviesa.lt
mailto:mail@sviesa.lt
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7. Vokiečių kalbos 

gramatika 
Irena Marija 
Norkaitienė 

Šviesa 
E. Ožeškienės g. 10   
LT- 44252 Kaunas   
Tel. (8 37) 40 91 26 
Faks. (8 37) 34 20 32 
El. p. mail@sviesa.lt 

2014 Tai lietuviškai parašytas sisteminis gramatikos kursas, apimantis visą 
vokiečių kalbos morfologiją ir sintaksę. 
Gramatika labai informatyvi, glausta ir suprantama, kiekviena tema 
gvildenama išsamiai. Skiriama moksleiviams ir studentams, besimokantiems 
vokiečių kalbos. 

8. Kuo būti. Kokią 
specialybę pasirinkti 

2014 metais 

- Leidybos studija 
Parodos g. 26 - 307  
LT-44221 Kaunas 
Tel. (8 37) 75 0009 
Faks. (8 37) 75 0010 

2014 Tai jau ketvirtasis „Kuo būti“ leidinys, skirtas vyresniųjų klasių moksleiviams, 
o ypač abiturientams, apie profesijos pasirinkimą: „Kaip suprasti, koks 
darbas man labiausiai patiks?“, „Kur man geriausiai seksis?“, „Kaip 
pasirinkti?“. Į šiuos ir daugiau klausimų abiturientams padės atsakyti žurnalo 
ekspertai ir savo sričių profesionalai. 
Žurnale savo patirtimi dalijasi ir patarimus teikia verslo konsultantai, savo 
verslą įkūrę ir daug savo srityje pasiekę pašnekovai. 
„Kuo būti“ kalbinami savo sričių profesionalai dalijasi patirtimi bei atskleidžia, 
koks buvo jų kelias nuo pasirinkimo iki šiandieninės situacijos, ką jie gali 
patarti besirenkantiems profesiją? Leidinyje rasite ir profesionalių psichologų 
parengtus testus, padedančius pamatyti savo galimybes ir nurodančius 
kryptį. 

9. Vertybės kultūrų 
kontekstuose 

Bronislovas 
Kuzmickas 

Mykolo Romerio 
universitetas 
Ateities g. 20  
LT-08303 Vilnius 
Tel. (8 5) 271 4625 
Faks. (8 5) 267 6000  
El. p. roffice@mruni.eu 
www.mruni.eu 

2014 Teorinis sintetinis mokslo darbas "Vertybės kultūrų kontekstuose", skirtas 
vertybių tematikai. Pateikiami profesoriaus B. Kuzmicko 1996–2012 metų 
laikotarpiu mokslo leidiniuose skelbti tyrimų rezultatai. 
Pradedama platesniam teoriniam svarstymui skirtu straipsniu, parodančiu, 
kaip leidinio autorius supranta vertybes ir vertinimus, iš jų plaukiančias 
privalomybes ir normas. Aiškinama, jog vertybes ir vertinimus aptinkame 
visose žmonių santykių ir veiklos srityse, kur siekiama aukštų tikslų, 
remiamasi aiškiais kriterijais. Tai moralės, meno, tautiškumo, religijos sritys. 
Vertybių sričiai priskirtini ir tikslai bei siekiamybės, kurios iškyla konkrečiose 
istorinėse, politinėse situacijose. Apie tai kalbama atskiruose straipsniuose. 
Skelbiami straipsniai, skirti kultūrų ir religijų sandūroms, jų skirtumams ir 
bendrumams. Parodoma, kad globaliųjų tarpkultūrinių sąveikų kontekste 
ryškėja kiekvienos kultūros savitumo vertė, filosofinės refleksijos svarba 
tautinio tapatumo kaip vertybės savivokai. 
Darbas "Vertybės kultūrų kontekstuose" skiriamas filosofijos studijų 
studentams, humanitarinių ir socialinių mokslų darbuotojams, visiems, kam 
įdomios vertybių problemos. 

10. Ryšiai su visuomene Lina Kazokienė, 
Jurgita 

Stravinskienė 

Technologija 
K. Donelaičio g. 73  
LT-3006 Kaunas  
Tel. (8 37) 30 0091;  
(8 5) 30 0090  
Faks. (8 37) 30 0685 
El. p. leidykla@ktu.lt 

2014 Vadovėlyje "Ryšiai su visuomene" aptariami ryšių su visuomene veiklos 
teoriniai ir praktiniai klausimai. 
Daugiausia dėmesio skiriama procesiniams ryšių su visuomene aspektams 
išryškinti. 
Vadovėlis "Ryšiai su visuomene" skirtas studentams, studijuojantiems 
komunikacijos dalykus pirmojoje ir antrojoje studijų pakopose. Vadovėlio 
medžiaga suteiks galimybę ugdyti mokymosi įgūdžius tarpdalykinėje 
aplinkoje. Leidinio medžiaga yra naudinga tiek studentams, tiek plačiajai 
visuomenei. 

mailto:mail@sviesa.lt
mailto:leidykla@spaustuve.ktu.lt
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11. The science of 

communication 
Algis Mickunas, 
Joseph J. Pilotta 

 ir kt. 

Mykolo Romerio 
universitetas 
Ateities g. 20  
LT-08303 Vilnius 
Tel. (8 5) 271 4625 
Faks. (8 5) 267 6000  
El. p. roffice@mruni.eu 
www.mruni.eu 

2014 USA and Lithuanian scholars have collaborated to present a unified text 
addressing the issues of communication from the vantage point of 
phenomenology. The authors have contended phenomenology and its 
various developments, offered an in depth analysis of interrelated processes 
of awareness inclusive of languages, images, gesture, theoretical systems, 
expressions and institutions. The science of communication text presents the 
essential functions of experiences that are relevant to any scientific research 
in communicative theory, methodology and practice. 

12. Eureka! Dr Mike Goldsmith  Humanitas  
Butrimonių g. 9 
LT-50220 Kaunas 
Tel. (8 37) 220333 
Faks. (8 37) 423653  
www.humanitas.lt 

2014 This exciting, educational childrens book details the real-life stories of 
scientists throughout history who made discoveries that changed the way we 
think about the world. Read about Galileo and Marie Curie, who both in very 
different circumstances risked peril during their research, or about Alexander 
Fleming, who discovered the power of penicillin by accident. Packed with 
fascinating details of experiments and equipment, blunders and lucky 
escapes, Eureka! will appeal to children around the age of 9 and over with an 
interest in history, science and adventure. 

13. Gimę bėgti Christopheris 
McDougallas 

Obuolys 
Butrimonių g. 9  
LT-50220 Kaunas 
Tel. (8 37) 71 3275  
Faks. (8 37) 71 3274 
www.obuolys.lt 

2014 Neįtikėtinų veikėjų, stebėtinų atletinių pasiekimų, naujausių mokslo atradimų 
ir, svarbiausia – įkvėpimo kupina knyga Gimę bėgti yra įspūdingas nuotykis, 
prasidėjęs nuo paprasto klausimo: kodėl man skauda pėdą? 
Siekdamas rasti atsakymą Christopheris McDougallas iškeliauja ieškoti 
ištvermingiausių pasaulio bėgikų, ima aiškintis jų paslaptis ir įsitikina, kad 
viskas, ką žinojome apie bėgimą, yra netiesa. 
Izoliuoti atšiaurių Meksikos Vakarų Siera Madrės kalnų, Vario kanjone 
gyvena Bėgančiais Žmonėmis save vadinantys indėnai tarahumarai. 
Jie ilgus amžius išsaugojo bėgimo techniką, kuri leidžia įveikti šimtus mylių 
be poilsio ir persekioti elnią ar...olimpinio maratono bėgiką mėgaujantis 
kiekvienu kilometru. 
Ten bėga visi nuo jaunų vyrų iki močiučių ir išvengia to, kas persekioja 
šiuolaikinius žmones, – streso bei ligų. Padedamas Baltojo Žirgo, 
paslaptingo baltaodžio, gyvenančio tarp indėnų, autorius ne tik sugebėjo 
įminti tarahumarų paslaptis, bet ir atrado savyje ultraatletą ruošdamasis 
gyvenimo išmėginimui – 50 mylių lenktynėms per kalnuotą vietovę, kur 
indėnai varžėsi su geriausiu pasaulio ultramaratonininku, dailia 
banglentininke ir basakoju bėgiku. 

14. Jūrų ir vandenynų 
geografija 

Olegas 
Pustelnikovas 

Klaipėdos universiteto 
leidykla 
Herkaus Manto g. 84 
LT-92294 Klaipėda 
Tel./faks. (8 46) 39 8891; 
(8 46) 39 8999 
El. p. leidykla@ku.lt 

2014 Studijų knyga "Jūrų ir vandenynų geografija" apibendrina globalias žinias 
apie Pasaulio vandenyno raidą, geografinių atradimų ir jo tyrimų istoriją, jo 
duburio struktūros sąrangą, hidrosferos savybes ir sąveiką su kitomis Žemės 
sferomis. 

15. Jūrų ir vandenynų 
geografijos pratybos 

Olegas 
Pustelnikovas 

Klaipėdos universiteto 
leidykla 
Herkaus Manto g. 84 

2014 Jūrų ir vandenynų geografijos teorinio dalyko studijoms itin svarbios 
pratybos. Jos padeda studentams geriau suprasti dėstomojo dalyko teorinius 
klausimus, įgyti metodinių žinių ir pasirengti tobulai įvaldyti Pasaulinio 

http://humanitas.lt/?sbook=dr-mike-goldsmith
http://www.obuolys.lt/


34 

 
LT-92294 Klaipėda 
Tel./faks. (8 46) 39 8891; 
(8 46) 39 8999 
El. p. leidykla@ku.lt 

vandenyno gamtines, ekonomines ir socialines ypatybes jo panaudai ateityje. 

16. Šiuolaikinė kūno 
kultūros pamoka: 

žaidimai 

Audra Vilūnienė, 
Laima Trinkūnienė 

Lietuvos sporto 
universitetas 
Sporto g. 6 
LT-44221 Kaunas 
Tel./faks. (8 37) 302 621; 
(8 37) 204 515 
El. p. lsu@lsu.lt. 

2014 Studijų knygoje "Šiuolaikinė kūno kultūros pamoka: žaidimai" supažindinama 
su fizinio ugdymo(si) aktualijomis ir realijomis, teoriniais ir praktiniais 
šiuolaikinės kūno kultūros pamokos aspektais, pateikiama daug komandinių, 
porinių ir kolektyvinių žaidimų schemų bei aprašų, praktinių pavyzdžių. 
Kiekvienas knygos "Šiuolaikinė kūno kultūros pamoka: žaidimai" poskyris 
baigiamas diskusiniais klausimais. 
Skirta studentams, pasirinkusiems kūno kultūros studijų programas, fizinio 
ugdymo teorijos ir metodikos bei kūno kultūros pamokos didaktikos kursus, 
taip pat kūno kultūros mokytojams, treneriams, aukštųjų mokyklų 
dėstytojams, rengiantiems kūno kultūros ir sporto specialistus, mokyklų 
vadovams, mokinių tėvams ir visiems, kam rūpi vaiko sveikata bei fizinis 
aktyvumas. 

17. Susitikimai su Lietuva Aranka Laczhazi Lietuvių kalbos institutas 
P. Vileišio g. 5 
 LT-10308 Vilnius2014 
Tel./faks. (8 5) 234 64 72; 
(8 5) 234 72 00  
El. paštas lki@lki.lt 

2014 "Susitikimai su Lietuva" - vadovėlis aukštosioms mokykloms, skirtas 
pažengusiųjų lygį pasiekusiems studentams ir suaugusiems, norintiems 
praplėsti, gilinti ir praktiškai pritaikyti lietuvių kalbos žinias.  
Jame pateikiami tekstai ir užduotys padeda išmokti pagrindinių gramatikos ir 
žodyno dalykų, skatina mokinius bendrauti lietuviškai: išreikšti nuomonę, 
išdėstyti argumentus žodžiu ir raštu. 
Vadovėlis "Susitikimai su Lietuva" tinka ir tiems, kurie norės savarankiškai 
mokytis lietuvių kalbos. 

18. Terminologija. 
Terminografija. 

Terminija 

Angelė Kaulakienė Technika 
Saulėtekio al. 11 
LT-10223 Vilnius 
Tel. (+370 5) 274  5038 
http://leidykla.vgtu.lt 

2014 Knygoje "Terminologija. Terminografija. Terminija" surinkti ir pateikti 
straipsniai terminologijos temomis, autorės vienos ar su bendraautoriais per 
keletą dešimtmečių paskelbti įvairiuose mokslo leidiniuose ir bendrojoje 
periodikoje. 
Mokslo kalbos analizės straipsniuose svarstomi kai kurie terminologijos 
dalykai: lingvistiniai ir ekstralingvistiniai fizikos, kompiuterijos ir technikos 
terminų norminimo, vartosenos aspektai, terminų darybos ir vertybos 
klausimai, kuriems atsirasti vienokiu ar kitokiu būdu turėjo įtakos ir 
naujausios technologijos, skatinusios, o kartais net ir šiek tiek keitusios 
mokslo kalbos ypatumus. 
Leidinyje "Terminologija. Terminografija. Terminija", pasitelkiant profesorių A. 
Puodžiukyno, P. Brazdžiūno ir A. Žvirono mintis, diskutuojama, kokie turėtų 
būti terminų žodynai. Taip pat supažindinama su tuometiniais naujausiais 
terminų žodynais, pateikiamos įvairių terminų žodynų ar žinynų recenzijos. 
Skyriuje "Terminijos mažmožiai" pateikti straipsneliai iš periodinių žurnalų ar 
laikraščių apie atskirų terminų vartoseną. 
Tikimasi, kad vienoje vietoje surinkti aktualumo neprarandantys straipsniai ir 
straipsneliai bus naudingi skaitytojams, terminologijos tyrinėtojams, kalbos 
praktikams, nes iš jų išryškėja ir kai kurių terminų bei mokslo kalbos raidos 
aspektai. 

http://leidykla.vgtu.lt/
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Kad skaitytojams būtų lengviau susirasti tekste minimą (taisyklingą ar 
taisomą) terminą, knygos pabaigoje pateikiama terminų rodyklė. 

19.  Profesinė branda: 
teorijos ir tyrimai 

Julita Navaitienė Lietuvos edukologijos 
universitetas 
T. Ševčenkos g. 31  
LT-03111 Vilnius 
Tel. (8 5) 233 3593 
Faks. (8 5) 2333842 
El. p. leidykla@leu.lt 
www.vpu.lt 

2014 Monografijoje "Profesinė branda: teorijos ir tyrimai"pateikiama išsami 
profesinės brandos sampratų ir modelių analizė, pradedant nuo sukurtų 
praėjusiame amžiuje, kai profesinė branda buvo apibrėžiama kaip 
pasiruošimas profesijos pasirinkimo procesui, ir baigiant naujausiais - 
profesinio adaptyvumo, kuris apibrėžiamas kaip pasiruošimas įveikti 
profesinės raidos iššūkius ir pokyčius. 
Apžvelgiamos įvairių mokslininkų nustatytos profesinės brandos stadijos, 
dažniausiai moksliniuose tyrimuose naudojamos profesinės brandos 
diagnostinės priemonės. Pateikiami profesinės brandos tyrimų pasaulyje ir 
Lietuvoje rezultatai. Pristatomas specialus profesinės brandos ugdymo(si) 
modulis, kurio tikslas - didinti jį studijuojančiųjų profesinę brandą. 
Leidinys "Profesinė branda: teorijos ir tyrimai" skirtas profesinės karjeros 
konsultantams ir projektuotojams, studentams, psichologams, socialiniams 
pedagogams, tėvams ir kiekvienam žmogui, norinčiam suprasti savo 
profesinės raidos ypatumus ir sėkmingai atlikti profesinės raidos keliamas 
užduotis. 

 
Informavimo ir administravimo skyrius 
 (8 5) 249 7130   
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