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Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Vilnius
Pos÷dis vyko 2013 m. balandžio m÷n. 12 d.
Pos÷džio pirmininkas – vertinimo komisijos pirmininkas – prof. dr.Vladas Vansevičius,
Vilniaus universitetas.
Pos÷džio sekretorius – Jonas Karolis, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro
Komunikacijos skyriaus ved÷jas.
Dalyvavo:
prof. habil. dr. Vincas Būda,Gamtos tyrimų centras; Povilas Kavaliauskas, Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centras; prof. dr. Remigijus Noreika, Lietuvos edukologijos
universitetas; dr. Rolandas Meškys, Vilniaus universitetas; dr. Rima Stonkut÷, Fizinių ir
technologijos mokslų centras.
DARBOTVARKö:
1. Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinio etapo baigiamojo turo dalyvių
darbų vertinimas. Geriausių darbų atrinkimas į XXV Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų
konkursą Prohoje, Čekija.
SVARSTYTA: d÷l Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinio etapo
baigiamojo turo laim÷tojų. Konkursui pateikta 20 mokslo darbų.
NUTARTA:
1.1. ES jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinio etapo baigiamajame ture geriausių
pranešimų autoriais pripažinti ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos I
laipsnio diplomais bei Konkurso prizų fondo dovanomis apdovanoti šie mokiniai:
Akvil÷ Gintautait÷ ir Egl÷ Stonkut÷, Palangos senoji gimnazija, 12 kl. darbas „Pjuvenų kaip
sorbentų panaudojimas švino jonams pašalinti iš užteršto vandens“, vadov÷ Danguol÷
Baranauskien÷;
Pijus Žagrakalys ir Simonas Pranys, 10 kl., Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija, darbas
„Žemųjų dažnių virpesių įtaka s÷klų dygimui ir augalo vegetacijai“, vadov÷ Valentina
Rakužien÷;
Agn÷ Gudait÷, 12 kl., Kauno r. Akademijos Ugn÷s Karvelis gimnazija, darbas “Ar girnel÷s
forma turi įtakos girnel÷s kremzl÷s sudilimui?“, vadovas prof. dr. Rimtautas Gudas;

Edvinas Misiukevičius, 12 kl., Kauno Maironio universitetin÷ gimnazija, darbas
„Viendienių (Hemerocallis) selekcija ir s÷jinukų auginimas patalpoje“, vadov÷ Rita
Urbanavičien÷;
Aur÷ja Bačinskait÷, 11 kl., Kauno Maironio universitetin÷ gimnazija, Kauno moksleivių
aplinkotyros centras, darbas „Kvietin÷s duonos technologija pritaikant paprastąją garšvą
(Aegopodium podagraria L.) duonos gamybai ir mikrobiologinei saugai padidinti“, vadov÷
Jolanta Šernien÷.
1.2. ES jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinio etapo baigiamajame ture
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos II laipsnio diplomais bei Konkurso
prizų fondo dovanomis apdovanoti šie mokiniai:
Gerda Č÷snait÷, 12 kl.,Vilniaus Simono Daukanto gimnazija, darbas“ Ką slepia uogos?“,vadov÷
Birut÷ Radzevičien÷;
Egl÷ Kupetyt÷ ir Martynas Bučnius, 11 kl., Šilal÷s r. Laukuvos Norberto Veliaus gimnazija,
darbas „Laukuvos apylinkių ankstyvojo Paleozojaus paleofaunos rekonstrukcija“,vadovas
Stanislovas Šimkus;
Vytautas Kalašinskas, 12 kl., ir Violeta Kalašinskait÷, 11 kl., Taurag÷s „Versm÷s“ gimnazija,
darbas „Natūralių priemonių naudojimas bičių Apis mellifera erk÷tumui mažinti (kontrolei)“,
vadov÷ Vitalija Kalašinskien÷;
Aušrin÷ Norvilait÷, 8 kl., ir Gabriel÷ Bumbulyt÷, 10 kl., Palangos Baltijos pagrindin÷
mokykla, darbas “Augalinių ekstraktų panaudojimas aruodinio straubliuko (Sitophilus granarius
L.) atbaidymui“, vadov÷ Danguol÷ Baranauskien÷;
Greta Morkūnait÷ ir Migl÷ Čiurinskait÷, 12 kl., Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija,
darbas „S÷lenų įtaka duonos kokybei bei antioksidaciniam aktyvumui“,vadov÷ Laima
Sabaliauskien÷.
1.3. ES jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinio etapo baigiamajame ture
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos III laipsnio diplomais bei Konkurso
prizų fondo dovanomis apdovanoti šie mokiniai:
Karolis Vyčius, 11 kl., ir Kęstutis V÷ta, 12 kl., Panev÷žio Juozo Balčikonio gimnazija, darbas
„Daugiafunkcinio naudojimo roboto platformos konstravimas, testavimas ir valdymo programų
kūrimas“, vadov÷ Renata Burbait÷;
Agn÷ Dirg÷lait÷ ir Emilija Mikutyt÷, 11 kl., Šilut÷s r. Šv÷kšnos ,,Saul÷s“ gimnazija, darbas
„Vandens grybų reikšm÷ nukritusių lapų skaidyme Šv÷kšnal÷s up÷je, Kal÷s ir Vilk÷nų
tvenkiniuose“, vadov÷ Danguol÷ Šaulien÷;

Emilija Knyzelyt÷ ir Just÷ Narkut÷, 10 kl., Klaip÷dos moksleivių saviraiškos centras, darbas
„Sm÷linių krevečių (Crangon crangon) populiaciniai parametrai ir paros migracijos ypatumai
Baltijos jūros Lietuvos priekrant÷je“, vadov÷ Raimonda Kybrancien÷;
Ugn÷ Deksnyt÷ ir Viktorija Liustrovait÷, 11 kl., Palangos senoji gimnazija, darbas „ Ketaus
korozijos greitis fitoncidų aplinkoje“,vadov÷ Regina Burvien÷;
Žilvinas Barauskas, Kauno „Varpo“ gimnazijos 12 kl., ir Algimantas Gaubys, Kauno
technologijos universiteto gimnazijos 12 kl., darbas „Viešajame transporte aptinkamų
Staphylococcus aureus atsparumas antibiotikams“, vadov÷ Pran÷ Stankevičien÷.
1.4. ES jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinio etapo baigiamajame ture
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Pagyrimo raštais bei Konkurso
prizų fondo dovanomis apdovanoti šie mokiniai:
Paulius Vidžiūnas, 11 kl., Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija, darbas „Garsinių virpesių įtaka
vario nus÷dimo kinetiniams parametrams ir gautų vario dangų savyb÷ms“,vadov÷ Valentina
Rakužien÷;
Agn÷ Romeikait÷ ir Juozas Matas Paž÷ra, 10 kl., Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija, darbas
„Magnetinis vandens priemaišų šalinimo būdas“, vadov÷ Valentina Rakužien÷;
Gedvinas Vegis ir Eligijus Greviškis, 11 kl., Biržų ,,Aušros“ vidurin÷ mokykla, darbas
„Smegenų magnetinio lauko intensyvumo priklausomyb÷s nuo atliekamos veiklos tyrimas“,
vadovas Gediminas Girdžius;
Ligija Andrijauskait÷ ir Karolis Šikšnys, 10 kl., Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija, darbas
„ Išor÷s veiksnių įtaka pel÷sio susidarymui ir atsparumui n-tojoje kartoje“,vadov÷ Valentina
Rakužien÷;
Monika Vitkauskait÷ ir Akvil÷ Cvirkait÷, 10 kl., Vilnius Jeruzal÷s vidurin÷ mokykla, darbas
„Mokyklos patalpų oro mikroorganizmai ir prevencinių priemonių paieška“,vadov÷ Daiva
Paškevičien÷.
1.5. XXV ES jaunųjų mokslininkų konkurse, kuris vyks rugs÷jo 20–25 d. Prahoje,
Čekija, Lietuvai atstovauti kviečiami :
Akvil÷ Gintautait÷ ir Egl÷ Stonkut÷, 12 kl., Palangos senoji gimnazija, darbas“Pjuvenų kaip
sorbentų panaudojimas švino jonams pašalinti iš užteršto vandens“, vadov÷ Danguol÷
Baranauskien÷;
Agn÷ Gudait÷, 12 kl., Kauno r. Akademijos Ugn÷s Karvelis gimnazija, darbas „Ar girnel÷s
forma turi įtakos girnel÷s kremzl÷s sudilimui?“, vadovas prof. dr. Rimtautas Gudas;
Edvinas Misiukevičius, 12 kl., Kauno Maironio universitetin÷ gimnazija, darbas „Viendienių
(Hemerocallis) selekcija ir s÷jinukų auginimas patalpoje“, vadov÷ Rita Urbanavičien÷.

1.6. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pad÷kos raštais apdovanoti
vadovai, pad÷je pasirengti mokiniams ES jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinio
etapo baigiamajam turui:
Valentina Rakužien÷, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokytoja,
Danguol÷ Baranauskien÷, Palangos Baltijos pagrindin÷s mokyklos mokytoja,
Stanislovas Šimkus, Šilal÷s r. Laukuvos NorbertoVeliaus gimnazijos mokytojas,
Gediminas Girdžius, Biržų ,,Aušros“ vidurin÷s mokyklos mokytojas,
dr. Rimtautas Gudas, Lietuvos sveikatos mokslų universito profesorius,
Danguol÷ Šaulien÷, Šilut÷s r. Šv÷kšnos ,,Saul÷s“ gimnazijos mokytoja,
Rita Urbanavičien÷, Kauno Maironio universitetin÷s gimnazijos mokytoja,
Raimonda Kybrancien÷, Klaip÷dos moksleivių saviraiškos centro metodinink÷,
Vitalija Kalašinskien÷, Taurag÷s „Versm÷s“ gimnazijos mokytoja,
Regina Burvien÷, Palangos senosios gimnazijos mokytoja,
Jolanta Šernien÷, Kauno moksleivių aplinkotyros centro metodinink÷,
Laima Sabaliauskien÷, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytoja,
Pran÷ Stankevičien÷, Kauno „Varpo“ gimnazijos mokytoja,
Daiva Paškevičien÷,Vilnius Jeruzal÷s vidurin÷s mokyklos mokytoja,
Birut÷ Radzevičien÷, Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos mokytoja.

Vertinimo komisijos pirmininkas
Pos÷džio sekretorius

prof. dr.Vladas Vansevičius
Jonas Karolis

