
EUROPOS SĄJUNGOS JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ KONKURSO NACIONALINIO ETAPO 

BAIGIAMOJO TURO VERTINIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS  

2021-04-01 Nr. 2 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Vilnius 

 

Posėdis vyko 2021 m. balandžio 1 d. nuotoliniu būdu. 

Posėdyje dalyvavo vertinimo komisijos nariai: vertinimo komisijos pirmininkas prof. dr. Vladas 

Vansevičius (Vilniaus universitetas), dr. Vida Časaitė (Vilniaus universitetas), prof. habil. dr. 

Vincas Būda (Gamtos tyrimų centras), dr. Rima Stonkutė (Fizinių ir technologijos mokslų 

centras), dr. Ieva Šablevičiūtė-Visockienė (Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras), 

Janas Karolis (konkurso koordinatorius). 

 

Vienbalsiai pėdžio pirmininke išrinka dr. Ieva Šablevičiūtė-Visockienė, sekretoriumiu – Janas 

Karolis. 

DARBOTVARKĖ: 

Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinio etapo baigiamojo turo  dalyvių 

darbų vertinimas.  

SVARSTYTA:  

dėl Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinio etapo laimėtojų. Konkursui 

pateikti  39 darbai. Baigiamajame ture buvo pristatyta 15 darbų (1 priedas). 

Bendru vertinimo komisijos sprendimu 

NUTARTA: 

ES jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinio etapo pripažintas pirmosios vietos laimėtoju 

ir apdovanojamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos I laipsnio 

diplomu  

Dominykas Laibakojis (12 klasė), už darbą „Kalcio naudojimas – galimybė sumažinti sausros 

keliamą stresą žemės ūkio augalams“, Vilniaus Žirmūnų gimnazija, darbo vadovė Vilma 

Baužienė. 

ES jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinio etapo pripažinti antrosios vietos laimėtojais 

ir apdovanojami Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos II laipsnio 

diplomais šie mokiniai: 

Augustė Adomaitytė (12 klasė), už darbą „Skirtingų fitohormonų santykių maitinamojoje 

terpėje poveikis žiedinio kopūsto (Brassica oleracea var. Botrytis L.) eksplantų augimui ir 

vystymuisi mikrodauginimo metu“, Kauno tvirtovės VII fortas, darbo vadovė Gabija 

Vaitkevičiūtė; 

Gabrielė Strodomskytė  (11 klasė), už darbą „Biokuro pelenų įtaka sunkiųjų metalų kaupimuisi 

pupose (Vicia faba L.)“, Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija, darbo vadovė Vaidilutė 

Šepkauskienė. 



ES jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinio etapo pripažinti trečiosios vietos laimėtojais 

ir apdovanojami Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos III laipsnio 

diplomais šie mokiniai: 

Beata Kolesnikovaitė (12 klasė), už darbą „Laimo boreliozę sukeliančių Borrelia burgdorferi 

sensu lato bakterijų nustatymas Jonavos mieste surinktose Ixodes ricinus rūšies erkėse“, Kauno 

tvirtovės VII fortas, darbo vadovė Ugnė Meškauskaitė; 

Erika Simanavičiūtė (12 klasė), už darbą „Рааuglių fizinio аktyvumo kаitа „COVID-19“ 

раndеmijos kаrаntino mеtu“, Kauno „Santaros“ gimnazija, darbo vadovė Sada Bukšnienė. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pagyrimo raštais apdovanojami: 

 

Edas Kačerginskis  ir Kamilė Balžekaitė (11 klasė), už darbą „Medicininėse kaukėse 

naudojamų audinių funkcionalumo pagerinimas panaudojant metalų / metalų oksidų 

nanoklasterius“, LSMU gimnazija, darbo vadovas Darius Milčius; 

Titas Jasaitis (10 klasė), už darbą „Dvitakčio vidaus degimo variklio efektyvumo didinimas“, 

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija, darbo vadovė Irena Skamarakienė. 

Dalyvauti tarptautinėje gamtos tyrimų savaitėje Šveicarijoje siūloma Gabrielei 

Strodomskytei. (11 klasė) „Biokuro pelenų įtaka sunkiųjų metalų kaupimuisi pupose (Vicia faba 

L.)“, Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija, darbo vadovė Vaidilutė Šepkauskienė. 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio  pirmininkė            dr. Ieva Šablevičiūtė-Visockienė 

 

 

 

Posėdžio sekretorius      Janas Karolis 

 

 

 

 

 


