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Pos÷džio pirmininkas – dr. Vladas Vansevičius 
Pos÷džio sekretor÷ – Irena Rimkut÷ 
Vertinimo komisijos nariai: dr. Ernestas Kutorga, Vilniaus universiteto profesorius; dr. Remigijus 
Noreika, Vilniaus pedagoginio universiteto profesorius; dr. Rolandas Meškys, Biochemijos insittuto 
vyresnysis mokslo darbuotojas, dr. Violeta Jonušien÷, Vilniaus universiteto mokslo darbuotoja; 
Jonita Stankevičiūt÷, Biochemijos instituto doktorant÷, dr. Aldona Jociut÷, Valstybinio aplinkos 
sveikatos centro Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo koordinavimo biuro ved÷ja; dr. Ramun÷ 
Čepulien÷, Vilniaus pedagoginio universiteto docent÷; dr. Vytautas Semaška, Vilniaus pedagoginio 
universiteto docentas; dr. Rita Makarskait÷-Petkevičien÷, Vilniaus pedaginio universiteto docent÷; 
dr. Elvyda Lazauskait÷, Lietuvos nacionalinio muziejaus Etnin÷s kultūros skyriaus ved÷ja, dr. Alma 
Ragauskait÷, Lietuvių kalbos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, Vincas Būda, Vilniaus 
universiteto Gamtos mokslų fakulteto profesorius.  
 
 DARBOTVARKö: 
 D÷l darbų gynimo. Geriausių darbų atrinkimas į Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų 
konkurso nacionalinio etapo baigiamąjį turą, vyksiantį 2010 m.  balandžio 22-23 d. Lietuvos 
mokinių informavimo ir technin÷s kūrybos centre. Nugal÷tojų apdovanojimas. 
  
 SVARSTYTA: 
 Darbų gynimas. Geriausių darbų atrinkimas į Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso 
nacionalinio etapo baigiamąjį turą, vyksiantį 2010 m. balandžio 22-23 d. Lietuvos mokinių 
informavimo ir technin÷s kūrybos centre. Nugal÷tojų apdovanojimas. 
  
 Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinio etapo II turui 70 darbų pristat÷ 
114 mokinių.  
Buvo dirbama 4 sekcijose ir išklausyta: 
Biomedicinos – 13, 
Socialinių ir humanitarinių mokslų – 20, 
Sveikatos –  20, 
Žem÷s ūkio – 15 pranešimų 
 

NUTARTA: 
 
1. Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinio etapo II ture geriausių 

pranešimų autoriais pripažinti, į Nacionalionio etapo baigiamąj į turą išrinkti, kviesti 
jame dalyvauti:  

 Povilą Kavaliauską, Kauno Vinco Kudirkos vidurin÷s mokyklos 10 klas÷s mokinį 
(Biomedicinos sekcija) už darbą „Naminių musių (Musca domestica) platinami pūlinių-uždegiminių 
infekcijų sukel÷jai ir jų atsparumas antimikrobiniams preparatams“, 
 Giedrę Banevičiūtę, Kauno „Santaros“ gimnazijos 12 klas÷s mokinę   ir 
 Rasą Smalinskaitę, Kauno „Santaros“ gimnazijos 11 klas÷s mokinę  (Biomedicinos sekcija), už 
darbą „ApoE geno polimorfizmo sąryšio su plazmos lipidais įvertinimas: Kauno miesto gyventojų 
ir šeimos narių“, 



 Guodą Radavičiūtę, VšĮ Kauno technologijos universiteto gimnazijos 12 klas÷s mokinę ir 
 Vaivą Radavičiūtę, VšĮ Kauno technologijos universiteto gimnazijos 12 klas÷s mokinę 
(Biomedicinos sekcija) už darbą „Piridino N-oksido dariniai – potencialūs antibakteriniai ir 
priešgrybeliniai vaistai“, 
 Ramintą Juškaitę, Vilniaus Žirmūnų gimnazijos 12 klas÷s mokinę (Biomedicinos sekcija) už 
darbą „Plazmid÷se esančių chinolonų klas÷s antibiotikams atsparumą lemiančių genų paieška 
Lietuvoje iš klinikinių ir veterinarinių šaltinių išskirtose Escherichia coli ir Klebsiella pneumoniae 
enterobakterijose“; 
  Laurą Lipinaitę, VšĮ Kauno technologijos universiteto gimnazijos 10 klas÷s mokinę ir 
  Liną Sprogytę, VšĮ Kauno technologijos universiteto gimnazijos 10 klas÷s mokinę  (Socialinių 
ir humanitarinių mokslų sekcija) už darbą „Interneto socialinių tinklų poveikis IX–XII klasių 
moksleivių socializacijai “ 
  Jorį Kazlauską, VšĮ Kauno VDU „Rasos“ gimnazijos 11 klas÷s mokinį (Socialinių ir 
humanitarinių mokslų sekcija) už darbą „Šiuolaikiniai naminių gyvūnų vardai Lietuvoje“, 
 Agnę Zakaravičiūtę, VšĮ Kauno „Ąžuolo“ katalikiškos gimnazijos 12 klas÷s mokinę (Socialinių 
ir humanitarinių mokslų sekcija) už darbą „Literatūrin÷s Pauliaus Juodišiaus pasakos „Puškutis ir 
žaliojo rutulio paslaptis“ savitumas“, 
 Greatą Balčiūnaitę, Joniškio rajono Žagar÷s gimnazijos 10 klas÷s mokinę, INFO klubo narę ir 
  Indrę Kukanauskaitę, Joniškio rajono Žagar÷s gimnazijos 10 klas÷s mokinę, INFO klubo narę 
(Socialinių ir humanitariniųmokslų sekcija) už darbą „Žagar÷s krašto senov÷s žaislai ir žaidimai“, 
  Medilę Jokubauskaitę, Palangos „Baltijos“ pagrindin÷s mokyklos 9 klas÷s mokinę ir 
  Akvil ę Gintautaitę, Palangos „Baltijos“ pagrindin÷s mokyklos 9 klas÷s mokinę   (Sveikatos 
sekcija) už darbą „Pajūrio klimato įtaka moksleivių savijautai ir jų atminčiai“, 
 Mildą Girdauskaitę, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos 3 klas÷s mokinę ir 
  Kristę Čebatoriūtę, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos 3 klas÷s mokinę (Sveikatos sekcija) už 
darbą „Akrilamidas. Greitas maistas – trumpas gyvenimas“, 
 Martyną Šalkauską, Panev÷žio rajono Smilgių vidurin÷s mokyklos 11 klas÷s mokinį ir 
 Ingridą Baltraitytę, Panev÷žio rajono Smilgių vidurin÷s mokyklos 12 klas÷s mokinę (Sveikatos 
sekcija) už darbą „Mokinių nerimo ir depresijos išreikštų požymių  dinamika 2009–2010 m.m. ir 
sąsajos su mokymosi rezultatais“, 
 Aur÷ją Bačinskaitę, Kauno moksleivių aplinkotyros centro 8 klas÷s mokinę (Žem÷s ūkio 
sekcija) už darbą „Augalų fungicidinių savybių tyrimai“, 
 Gintarę Proscevičiūtę, K÷dainių šviesiosios gimnazijos 2 klas÷s mokinę ir 
 Ronetą Bajorinaitę, K÷dainių šviesiosios gimnazijos 2 klas÷s mokinę (Žem÷s ūkio sekcija) už 
darbą „Kukurūzų ir žolių siloso kokyb÷s palyginimas“, 
 Domą Uogintą, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 12 klas÷s mokinį (Žem÷s ūkio sekcija) už 
darbą „Kultūrinio kraštovaizdžio dieninių drugių faunos pasiskirstymas agroekosistemose ir 
natūraliose buvein÷se“, 
 
 

2. Už gerą mokslo projektą, pristatytą Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso 
nacionaliaio etapo II ture, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos II 
laipsnio diplomais, Konkurso prizų fondo dovanomis apdovanoti: 

  Gediminą Vasiliauską, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos 12 klas÷s mokinį (Biomedicinos 
sekcija), 
  Andrių Jakovlevą, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos 12 klas÷s mokinį (Biomedicinos sekcija), 
 Aistę Baleišytę, VšĮ Kauno technologijos universiteto gimnazijos 12 klas÷s mokinę 
(Biomedicinos sekcija), 
 Agnę Vasiliauskaitę, Klaip÷dos rajono Gargždų „Vaivorykšt÷s“ gimnazijos 3 klas÷s mokinę 
(Socialinių ir humanitarinių mokslų sekcija), 
 Andrių Žemgulį, Klaip÷dos rajono Gargždų „Vaivorykšt÷s“ gimnazijos 4 klas÷s mokinį 
(Socialinių ir humanitarinių mokslų sekcija), 



 Andrą Andriukaitytę, Raseinių rajono Vidukl÷s Simono Stanevičiaus 12 klas÷s mokinę 
(Socialinių ir humanitarinių mokslų sekcija), 
 Editą Žalkauskaitę,Raseinių rajono Vidukl÷s Simono Stanevičiaus 9 klas÷s mokinę  (Socialinių 
ir humanitarinių mokslų sekcija), 
 Laurą Jadkauskaitę, Vilniaus Gabijos gimnazijos 12 klas÷s mokinę (Sveikatos sekcija), 
 Gintvilę Valinčiūtę, Klaip÷dos rajono Gargždų „Vaivorykšt÷s“ gimnazijos 12 klas÷s mokinę 
(Sveikatos sekcija), 
 Aistį Petruškevičių, Kauno rajono Kulautuvos vidurin÷s mokyklos 8 klas÷s mokinį (Žem÷s ūkio 
sekcija), 
 Nedą Bružaitę, Raseinių rajono Girkalnio pagrindin÷s mokyklos 7 klas÷s mokinę (Žem÷s ūkio 
sekcija), 
 Deimantę Andraitytę, Raseinių rajono Girkalnio pagrindin÷s mokyklos 5 klas÷s mokinę (Žem÷s 
ūkio sekcija), 

 
 

3. Už aktualų mokslo projektą, pristatytą Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų 
konkurso nacionalinio etapo II ture, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministerijos III laipsnio diplomais, Konkurso priz ų fondo dovanomis apdovanoti: 

  Gretą Bacionytę, Šiaulių Didždvario gimnazijos 12 klas÷s mokinę (Biomedicinos sekcija),  
  Ulą Peičiūtę, Kauno rajono Kulautuvos vidurin÷s mokyklos 9 klas÷s mokinę (Biomedicinos 
sekcija),  
 Ugnę Jakubauskaitę, Kauno rajono Kulautuvos vidurin÷s mokyklos 9 klas÷s mokinę 
(Biomedicinos sekcija),  
 Eglę Simutytę, Kretingos Jurgio Pabr÷žos gimnazijos 11 klas÷s mokinę (Socialinių ir 
humanitarinių mokslų sekcija), 
 Ievą Macijauskaitę, Taurag÷s „Versm÷s“ gimnazijos 9 klas÷s mokinę (Socialinių ir 
humanitarinių mokslų sekcija), 
  Žymantę Sakalauskaitę, Kauno „Saul÷s“ gimnazijos 11 klas÷s mokinę (Sveikatos sekcija), 
 Birutę Vaidelytę, Kauno „Saul÷s“ gimnazijos 12 klas÷s mokinę (Sveikatos sekcija), 
 Karoliną M÷linytę, Raseinių rajono Vidukl÷s Simono Stanevičiaus gimnazijos 11 klas÷s mokinę  
(Sveikatos sekcija), 
 Eglę Supronaitę, Kędainių rajono Akademijos vidurin÷s mokyklos 12 klas÷s mokinę (Žem÷s 
ūkio sekcija), 
  Živil ę Pumputytę, Klaip÷dos moksleivių saviraiškos centro mokinę (Žem÷s ūkio sekcija), 
 Jomantę Razminaitę,  (Žem÷s ūkio sekcija), Klaip÷dos moksleivių saviraiškos centro mokinę 
(Žem÷s ūkio sekcija), 

 
4. Už lietuvių leksikos rinkimą Lietuvių kalbos instituto dovanomis apdovanoti Socialinių 

ir humanitarini ų mokslų sekcijos dalyvius 
 Aistę Noreikaitę, Taurag÷s „Versm÷s“ gimnazijos 12 klas÷s mokinę, 
 Gedvilę Aliošaitytę, Taurag÷s „Versm÷s“ gimnazijos 12 klas÷s mokinę, 
 Eglę Simutytę, Kretingos Jurgio Pabr÷žos gimnazijos 11 klas÷s mokinę, 
 Skirmantą Diliautą, K÷dainių rajono Akademijos vidurin÷s mokyklos 9 klas÷s mokinį, 
 Mindaugą Šeškauską, K÷dainių rajono Akademijos vidurin÷s mokyklos 9 klas÷s mokinį, 
 Mildą Anužytę, Kretingos Jurgio Pabr÷žos gimnazijos 11 klas÷s mokinę, 
 Deimantę Sabeckaitę, Kauno „Santaros“ gimnazijos 9 klas÷s mokinę, 
 Germantę Buzaitę, Kauno „Santaros“ gimnazijos 9 klas÷s mokinę, 
 Jorį Kazlauską, VšĮ Kauno VDU „Rasos“ gimnazijos 11 klas÷s mokinį 
 Agnę Zakaravičiūtę, VšĮ Kauno „Ąžuolo“ katalikiškos vidurin÷s mokyklos 12 klas÷s mokinę, 
 
 

5. Už patriotizmą ir savo tautos kultūros sklaidą Lietuvos nacionalinio muziejaus prizais 
apdovanoti Socialinių ir humanitarini ų mokslų sekcijos dalyvius 



 Andrą Andriukaitytę, Raseinių rajono Simono Stanevičiaus gimnazijos 12 klas÷s mokinę, 
  Editą Žalkauskaitę, Raseinių rajono Simono Stanevičiaus gimnazijos 12 klas÷s mokinę, 
 Egeniją Verygienę, Raseinių rajono Simono Stanevičiaus gimnazijos mokytoją 
 Greatą Balčiūnienę, Joniškio rajono Žagar÷s gimnazijos 10 klas÷s mokinę, INFO klubo narę, 
 Indrę Kukanauskaitę, Joniškio rajono Žagar÷s gimnazijos 10 klas÷s mokinę, INFO klubo narę, 
  Vidą Paulauskienę, Joniškio rajono Žagar÷s gimnazijos mokytoją, INFO klubo vadovę, 
 Gretą Bimbaitę, Palangos senosios gimnazijos 11 klas÷s mokinę, 
 Agnę Štrimaitytę, Palangos senosios gimnazijos 11 klas÷s mokinę, 
 Aušrą Šeštokienę, Palangos senosios gimnazijos mokytoją, 
 Faustą Dunauskaitę, Joniškio rajono Žagar÷s gimnazijos 9 klas÷s mokinę, INFO klubo narę, 
 Sandrą Radčenkaitę, Joniškio rajono Žagar÷s gimnazijos 10 klas÷s mokinę, INFO klubo narę, 

 
 

6. Už perspektyvius mokslinius darbus specialiais Heidelburgo universiteto Ląstel÷s 
biologijos specialyb÷s studento Juliaus Bogomolovo prizais apdovanoti 2 mokslinių 
darbų autorius: 

 Mildą Anužytę, Kretingos Jurgio Pabr÷žos gimnazijos 11 klas÷s mokinę už darbą „Tikrov÷s 
vaizdavimas Simono Daukanto veikale“ 
 Raimondą Ivinskytę, Telšių rajono Motiejaus Valančiaus gimnazijos 9, 
 Vilij ą Matyžiūtę, 10 klas÷s mokines už darbą „Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus ir Telšių 
Vincento Borisevičiaus gimnazijų moksleivių fizinis išsivystymas bei sveikatos būkl÷“ 
 
 

7. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pad÷kos raštais ir prizų fondo 
dovanomis apdovanoti mokytojus, pad÷jusius moksleiviams pasirengti Konkursui:  

7.1. Dr. Gintautą Saulį, Vytauto Didžiojo universiteto d÷stytoją, 
      7.2.  Tatjaną Iznovą, Vilniaus universiteto doktorant÷, 

7.3.  Kolombą Bulotienę, Kauno rajono Kulautuvos vidurin÷s mokyklos mokytoją, 
7.4. Raimondą Kundrotienę, Klaip÷dos rajono Gargždų „Vaivorykšt÷s“ gimnazijos mokytoją, 
7.5. Eugeniją Verygienę, Raseinių rajono Vidukl÷s Simono Stanevičiaus gimnazijos mokytoją, 
7.6. Rūtą Paulikienę, Kretingos Jurgio Pabr÷žos gimnazijos mokytoją, 
7.7 Audronę Anulienę, Taurag÷s „Versm÷s“ gimnazijos mokytoją, 
7.8. Zosę Aškinienę, Vilniaus Gabijos gimnazijos mokytoją, 
7.9. Daivą Rimkuvienę, Kauno „Saul÷s“ gimnazijos mokytoją, 
7.10. Ireną Mockienę, Raseinių rajono Vidukl÷s Simono Stanevičiaus gimnazijos mokytoją, 
7.11.Laimą Matelienę, Raseinių rajono Girkalnio pagrindin÷s mokyklos mokytoją, 
7.12.Birutę Diliautienę, K÷dainių rajono Akademijos vidurin÷s mokyklos mokytoją, 
7.13.Teresę Č÷snienę, Klaip÷dos moksleivių saviraiškos centro mokytoją 

 
 
 
Pirmininkas    dr. Vladas Vansevičius 
 
 
Sekretor÷     Irena Rimkut÷ 


