
EUROPOS SĄJUNGOS JAUNŲJŲ MOKSLININK Ų KONKURSO  
NACIONALINIO ETAPO S ĄLYGOS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinio etapo (toliau – 

konkursas) sąlygos reglamentuoja reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso organizavimo, darbų 

vertinimo ir nugal÷tojų apdovanojimo tvarką. 

 

II.  KONKURSO TIKSLAI 

2. Konkurso tikslai: 

2.1 . Skatinti jaunimą kurti, pad÷ti atskleisti prigimtines galias, steb÷ti jų raišką. 

2.2 . Skleisti gamtos, technikos, humanitarinių ir socialinių mokslų žinias. 

2.3 . Formuoti mokslinio mąstymo ir tiriamojo darbo įgūdžius. 

2.4 . Atrinkti geriausius darbus Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkursui. 

 

III. ORGANIZATORIAI 
 

3. Konkursą kasmet organizuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau LMNŠC).  

4. Visa informacija apie konkursą skelbiama konkurso interneto tinklalapyje 

www.njmk.smm.lt.  

 

IV.  DALYVIAI 

5. Konkurse gali dalyvauti 14–20 metų Lietuvos mokyklų mokiniai. Konkursui teikiamo 

darbo autoriai gali būti ne daugiau kaip du mokiniai (konkurso dalyvis gali būti tik vieno konkursui 

teikiamo darbo autorius).  

 

V. DARBŲ REIKALAVIMAI 

 
6. Konkursui priimami visų mokslo sričių tiriamieji ir taikomieji mokslo darbai. 

7. Rekomenduojama darbo aprašo struktūra: darbo tikslai ir uždaviniai, sprendžiamos 

problemos apžvalga, tyrimo metodika, gautų rezultatų analiz÷ ir aptarimas, išvados, naudotos 

literatūros sąrašas. Bendra darbo aprašo apimtis, į kurią įeina tekstas, lentel÷s, grafin÷ medžiaga, 

literatūros nuorodos ir kt., gali būti iki 20-ies A4 formato puslapių, išspausdintų 12 dydžio šriftu. 



Papildomai galima pateikti darbo priedus: duomenų registravimo žurnalą, veikiantį modelį arba jo 

nuotraukas, tirtus pavyzdžius, fotoalbumą, vaizdo ar garso įrašus, kompiuterines programas ir kt.  

8. Konkursui teikiamo darbo pagrindą turi sudaryti autorių savarankiškai gauti mokslinio 

tyrimo rezultatai.  

9. Ginant darbus privaloma pateikti išsamią informaciją apie organizacijas ar asmenis (jei 

tokie yra), pad÷jusius atlikti tyrimus, gauti darbe pateiktus rezultatus ar sudariusius sąlygas 

pasinaudoti laboratorine bei kitokia įranga.  

              10. Pateikiamų konkursui darbų tyrimai neturi prieštarauti Lietuvos Respublikos ir Europos 

Sąjungos teis÷s aktams. Nepriimami darbai, kuriuose tiriamos toksin÷s, narkotin÷s, radioaktyvios ar 

sprogstamosios medžiagos, atliekami eksperimentai su gyvūnais, negalima pažeisti kitų asmenų 

autorinių teisių 

 

VI.     KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

11. Konkursas organizuojamas trimis turais: 

11.1. Pirmajame – vykdoma darbų atranka pagal pateiktą trumpą (iki 5 psl.) darbo 

santrauką. 

11.2. Antrajame  – darbas pateikiamas A1 formato stende (7 punkte rekomenduotos jo 

struktūrin÷s dalys), stende naudojamo šrifto dydis ne mažesnis kaip 20, darbas pristatomas žodžiu 

(iki 5 min.) ekspertų komisijai. Privaloma tur÷ti darbo aprašą. 

11.3. Baigiamajame – darbas pristatomas 15 min. trukm÷s moksliniu pranešimu apie 

atliktą tyrimą, aptariama darbo metodika, gauti rezultatai ir įvertinamas jų patikimumas, vyksta 

diskusija su ekspertais, išaiškinami prizininkai, atrenkami kandidatai atstovauti Lietuvai Europos 

Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurse. Kandidatai turi sugeb÷ti pristatyti savo darbą ir diskutuoti 

anglų kalba.  

12. Paraiška dalyvauti ir darbo santrauka (iki 5 psl.) iki sausio 31 d. registruojama 

konkurso tinklalapyje www.njmk.smm.lt.  

13. Antrasis etapas vykdomas kovo m÷n., baigiamasis – balandžio m÷n. Tikslios 

konkurso antrojo ir baigiamojo etapų datos ir renginio vieta, kviečiamųjų sąrašai skelbiami 

konkurso tinklalapyje. 

14. Dalyvio paraiška atmetama, jeigu: pateikta pra÷jus nurodytam terminui; darbo 

pobūdis n÷ra tiriamasis (pvz., referatas ar literatūros apžvalga be savarankiškai gautų rezultatų, 

mokymo priemon÷, modelis ar konstrukcija be tyrimo rezultatų ir pan.). 

15. Kvietimas dalyvauti konkurso antrajame ir baigiamajame etapuose išsiunčiamas 

dalyvio paraiškoje nurodytais autorių el. pašto adresais, laišku mokyklai (-oms) ir atstovaujamai 



įstaigai (-oms).  

  16. Darbų autoriai, gavę kvietimą į konkurso antrąjį etapą, turi konkurso tinklapyje 

www.njmk.smm.lt iki nurodytos datos pateikti darbo aprašo bylą Microsoft Word formatu 

elektroniniame registracijos lape, bylos apimtis negali viršyti 20 MB  

 
VII. DARB Ų VERTINIMAS 

17. Darbų atranką konkursui, stendinius bei žodinius pranešimus vertina, prizininkus 

išaiškina įvairių mokslo sričių ekspertų komisija, patvirtinta LMNŠC direktoriaus įsakymu. 

Vertinant atsižvelgiama į darbo id÷jos originalumą, atlikimo moksliškumą, meistriškumą bei 

kruopštumą, tyrimo metodikos naujumą, savarankiškumą, darbo tęstinumą, darbo aprašo, stendo ir 

priedų estetinį vaizdą bei geb÷jimą diskutuoti su komisijos nariais darbo tema.  

18. Konkurso darbų vertinimo uždavinys – atrinkti visus darbus, kurie atitinka 5, 6, 8 ir 

10 punktų reikalavimus. 

 

VIII. NUGAL öTOJŲ APDOVANOJIMAS 

19. Konkurso dalyviams įteikiami Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso 

nacionalinio etapo dalyvio pažym÷jimai, prizininkai apdovanojami Švietimo ir mokslo ministerijos 

diplomais, konkurso organizatorių ir r÷m÷jų prizais.  

20. Ne daugiau kaip trijų iškiliausių darbų autoriai įgyja teisę atstovauti Lietuvai Europos 

Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurse.  

 
IX. KONKURSO FINANSAVIMAS 

 
                  21. Konkursą finansuoja Švietimo ir mokslo ministerija. Dalyviai (mokiniai) aprūpinami 

nakvyne, maistu. 

 

                  22. Mokinių ir mokytojų kelion÷s, mokytojų maitinimo ir nakvyn÷s išlaidas apmoka 

rajonų (miestų) savivaldybių administracijų švietimo padaliniai. 

 
____________________________________ 

 


