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Pos÷dis įvyko 2012 m. kovo 21 d. 18 val.  
Pos÷džio pirmininkas – dr. Vladas Vansevičius 
Pos÷džio sekretor÷ – Irena Rimkut÷ 
Dalyvavo:  
Vertinimo komisijos nariai: dr. Reda Grigutyt÷, GTC Botanikos instituto jaunesnioji mokslo 

darbuotoja, dr. Vaidotas Lygis, GTC Botanikos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, dr. Sigita 
Jurkonien÷, GTC Botanikos instituto vyresnioji moklo darbuotoja, dr. Elvyda Lazauskait÷, Lietuvos 
nacionalinio muziejaus Etnin÷s kultūros skyriaus ved÷ja, dr. Alma Ragauskait÷, Lietuvių kalbos 
instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, dr. Ernesta Juknyt÷, VU Filologijos fakulteto lektor÷,  dr. 
Aldona Jociut÷, Mykolo Romerio universiteto docent÷, dr. Dalia Survutait÷, Lietuvos edukologijos 
universiteto docent÷, dr. Virginijus Gerulaitis, Lietuvos edukologijos universiteto docentas, dr. 
Vytautas Semaška, Lietuvos edukologijos universiteto docentas, dr. Ramun÷ Čepulien÷, Lietuvos 
edukologijos universiteto docent÷.  
 

DARBOTVARKö: 
1. D÷l darbų gynimo.  
2. D÷l geriausių darbų atrinkimo į Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso 

nacionalinio etapo baigiamąjį turą, vyksiantį 2012 m.  balandžio 18–20 d. Lietuvos mokinių 
informavimo ir technin÷s kūrybos centre.  

3. D÷l nugal÷tojų apdovanojimo. 
 

1. SVARSTYTA. Darbų gynimas.  
 
2. SVARSTYTA. Geriausių darbų atrinkimas į Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų 

konkurso nacionalinio etapo baigiamąjį turą, vyksiantį 2012 m. balandžio 18–20 d. Lietuvos 
mokinių informavimo ir technin÷s kūrybos centre.  

NUTARTA: 
Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinio etapo I ture geriausių 

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

 
Gretą Vykertaitę, Taurag÷s „Versm÷s“ gimnazijos 10 klas÷s mokinę 
ir Robertą Vykertaitę, Taurag÷s „Versm÷s“ gimnazijos 10 klas÷s mokinę už darbą 

„Išsiskyrimo su vaikais įtakos t÷vų gyvenimui (savijautai) vertinimas“ (sekcija A) 
 
Miglę Radžvilaitę, Joniškio „Aušros“ gimnazijos 11 klas÷s mokinę ir 
Edviną Černauską, Joniškio „Aušros“ gimnazijos 11 klas÷s mokinį už darbą „Skirtingo 

magnetinio lauko ir skirtingų vandnes tipų įtaka ugalų augimui bei s÷klų daigumui ir dygimo 
energijai“ (sekcija G), 

Matą Navicką, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Gir÷no gimnazijos 9 klas÷s mokinį už darbą 
„Obels ‘Malus x robusta’, gautos in vitro, kultūros ūglių generatyvinių organų formavimas ir 
pražydinimas“ (sekcija G), 



 
Liną Alijošiūtę, Taurag÷s „Versm÷s“ gimnazijos 12 klas÷s mokinę už darbą „M ÷nulio įtaka 

pipirn÷s augimui“ (sekcija G), 
 
Aistę Eidukaitytę, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos 11 klas÷s mokinę ir 
Luką Gambicką, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos 11 klas÷s mokinį už darbą „Plaukų 

dažymas augalų pigmentais“ (sekcija S), 
 
Laurą Girčytę, Palangos senosios gimnazijos 11 klas÷s mokinę ir Gretą Žvinklytę, Palangos 

„Baltijos“ pagrindin÷s mokyklos 10 klas÷s mokinę už darbą „Sezonin÷s laiko kaitos įtaka mokinių 
savijautai, širdies ir kraujagyslių sistemos veiklai ir tumpalaikei atminčiai“ (sekcija S), 

 
Ievą Paškauskaitę, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos 11 klas÷s mokinę, už darbą „Jaunimo 

trumpinių ir slengo žodynas ir jo analiz÷“ (sekcija H) 
 
 
3. SVARSTYTA. Nugal÷tojų apdovanojimas. 

 
Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinio etapo I turui 62 darbus 

pristat÷ 99 mokiniai.  
Buvo dirbama 4 sekcijose ir išklausyta: 
NUTARTA: 
 
 
Už mokslo projektus, pristatytus Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso 

nacionaliaio etapo I ture, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos II laipsnio 
diplomais, Konkurso prizų fondo dovanomis apdovanoti: 

 
 Rūtą Šliažkaitę, Panev÷žio „Vyturio“ progimnazijos 7 klas÷s mokinę už darbą „Internetin÷s 

reklamos menin÷ vert÷“ (sekcija A), 
 
Vytenį Rysevą, K÷dainių šviesiosios gimnazijos 10 klas÷s mokinį, už darbą „Lietuvos 

žem÷s ūkio kaitos analiz÷ įstojus į ES“ (sekcija A), 
 
Edviną Misiukevičių, Kauno Maironio universitetin÷s gimnazijos 11 klas÷s mokinį, už 

darbą „Viendienių selekcija“ (sekcija G), 
 
Gintarę Bučaitę, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos 12 klas÷s mokinę ir Emilę Varnauskaitę, 

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos 12 klas÷s mokinę, už darbą „Žemo dažnio virpesių poveikis 
pel÷siui“ (sekcija G), 

 
Mildą Dvilaitytę, Šakių r. Gelgaudiškio vidurin÷s mokyklos 8 klas÷s mokinę, ir 
Giedrę Staskevičiūtę, Šakių r. Gelgaudiškio vidurin÷s mokyklos 8 klas÷s mokinę, už darbą 

„Triukšmo lygio mokykloje tyrimas“ (sekcija S), 
 
Augustę Saladytę, Kauno j÷zuitų gimnazijos 8 klas÷s mokinę, ir 
Eglę Janušonytę, Kauno j÷zuitų gimnazijos 9 klas÷s mokinę, už darbą „Ar spalvas matome 

vienodai?“ (sekcija S), 
 
Moniką Andrulytę, Taurag÷s „Versm÷s“ gimnazijos 11 klas÷s mokinę, už darbą „Nyčiškasis 

nihilizmas Jolitos Skablauskait÷s romane „Brudenis“ (sekcija H), 
 



Kamilę Bertašiūtę, Taurag÷s „Versm÷s“ gimnazijos 11 klas÷s mokinę, už darbą „Nekrologų 
rašymo kultūra“ (sekcija H) 

 
 
 
Už mokslo projektus, pristatytus Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso 

nacionalinio etapo I ture, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos III laipsnio 
diplomais, Konkurso prizų fondo dovanomis apdovanoti: 

 
Eveliną Sederevičiūtę, Šakių r. Gelgaudiškio vidurin÷s mokyklos 11 klas÷s mokinę, už 

darbą „Gelgaudiškio miestelio ir jo apylinkių kraštovaizdžio kaita“ (sekcija A), 
 
Andrių Urniežių, Kauno „Saul÷s“ gimnazijos 11 klas÷s mokinį, ir Indrę Stasiulaitytę, Kauno 

„Saul÷s“ gimnazijos 11 klas÷s mokinę, už darbą „Vanduo mano pinigin÷je“ (sekcija A) 
 
Kristijoną Mineikį, VšĮ Klaip÷dos „Universa Via“ pagrindin÷s mokyklos 9 klas÷s mokinį, 

už darbą „Verslumo ugdymo galimyb÷s pagrindin÷je mokykloje“ (sekcija A), 
 
Brigitą Šaduikytę, Kauno r. Babtų gimnazijos 11 klas÷s mokinę, už darbą „Kietakūnio 

apšvietimo poveikis fotosintez÷s pigmentų kitimui mikrožalumyniniuose bazilikuose“ (sekcija G), 
 
Lauryną Mockeliūną, Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos 10 klas÷s mokinį ir 
Ritą Šiaučiuk÷naitę, Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos 10 klas÷s mokinę, už 

darbą „Detergentų įtaka vikių ir kviečių augimui“ (sekcija G), 
 
Paulių Andzelį, Kauno j÷zuitų gimnazijos 7 klas÷s mokinį, už darbą „Magnetinio lauko 

poveikis augalams“ (sekcija G),  
 
Mantą Žukliją, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos 12 klas÷s mokinį, už darbą 

„Faktoriai, lemiantys taisyklingą mokinio laikyseną“ (sekcija S), 
 
Egidijų Paziką, Panev÷žio „Verden÷s“ pagrindin÷s mokyklos 8 klas÷s mokinį ir 
Karolį Šimonį, Panev÷žio „Verden÷s“ pagrindin÷s mokyklos 8 klas÷s mokinį, už darbą 

„Maisto papildai – už ir prieš“ (sekcija S), 
 
Ugnę Mokreckaitę, Kauno „Žiburio“ vidurin÷s mokyklos 12 klas÷s mokinę ir 
Jonę Jackevičiūtę, Kauno „Žiburio“ vidurin÷s mokyklos 12 klas÷s mokinę, už darbą 

„Brentano figūros spalvos įtaka iliuzijos stiprumui“ (sekcija S), 
 
Luką Alsį, Klaip÷dos „Ąžuolyno“ gimnazijos 10 klas÷s mokinį, už darbą „Klaip÷dos pilies 

raida“ (sekcija H), 
 
Laurą Slavinskaitę, Kauno r. Kulautuvos vidurin÷s mokyklos 11 klas÷s mokinę ir 
Paulių Janušauską, Kauno r. Kulautuvos vidurin÷s mokyklos 11 klas÷s mokinį, už darbą 

„Kaip vadinate gimines?“ (sekcija H), 
 
Ievą Jakučionytę, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos 12 klas÷s mokinę, ir 

Rūtą Goštautaitę, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos 12 klas÷s mokinę, už darbą 
„Tautin÷ ir mitologin÷ simbolika architektūroje ir dizaine“ (sekcija H) 

 
Už gimtosios kalbos puosel÷jim ą Lietuvių kalbos instituto dovanomis apdovanoti 

sekcijos H kalbos darbų autorius 
Sandrą Nacytę, Raseinių r. Vidukl÷s Simono Stanevičiaus gimnazijos 11 klas÷s mokinę, 



Editą Žalkauskaitę, Raseinių r. Vidukl÷s Simono Stanevičiaus gimnazijos 11 klas÷s mokinę, 
Moniką Ivanauskaitę, Klaip÷dos „Ąžuolyno“ gimnazijos 12 klas÷s mokinę, 
Moniką Zeleniūtę, Klaip÷dos „Ąžuolyno“ gimnazijos 12 klas÷s mokinę, 
Kamilę Bertašiūtę, Taurag÷s „Versm÷s“ gimnazijos 11 klas÷s mokinę, 
Justiną Geštautaitę, Taurag÷s „Versm÷s“ gimnazijos 11 klas÷s mokinę, 
Diletą Barkutę, Šiaulių Dubijos pagrindin÷s mokyklos 7 klas÷s mokinę, 
Simoną Latanauskaitę, Šiaulių Dubijos pagrindin÷s mokyklos 7 klas÷s mokinę, 
Ievą Paškauskaitę, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos 11 klas÷s  mokinę, 
Ievą Baublytę, Taurag÷s „Versm÷s“ gimnazijos 12 klas÷s mokinę, 
Laurą Slavinskaitę, Kauno r. Kulautuvos vidurin÷s mokyklos 11 klas÷s mokinę, 
Paulių Janušauską, Kauno r. Kulautuvos vidurin÷s mokyklos 11 klas÷s mokinį. 
 
Už Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinio etapo I turo mokslo 

darbą „Pasaulio dievyb÷s prie vieno stalo: baltų mitologijos ryšys su kitų tautų pasaul÷voka“ 
specialiuoju Heidelburgo ir Liverpulio universitetų jungtin ÷s doktorantūros II metų 
doktoranto Juliaus Bogomolovo prizu 250 Lt apdovanoti Ievą Macijauskaitę, Taurag÷s 
„Versm÷s“ gimnazijos 11 klas÷s mokinę, Lietuvos maironiečių draugijos Taurag÷s skyriaus 
narę. 

 
Už Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinio etapo I turo mokslo 

darbą „Elektromagnetini ų bangų poveikis žmogaus organizmui“ specialiuoju Heidelburgo ir 
Liverpulio universitet ų jungtin ÷s doktorantūros II metų doktoranto Juliaus Bogomolovo 
prizu 250 Lt apdovanoti Mildą Urbonaitę, Gretą Kuprionyt ę, Panev÷žio r. Velžio gimnazijos 
12 klas÷s mokines. 

 
Už kūrybin ę iniciatyvą rengiant mokinius Konkursui Lietuvos jaunųjų gamtininkų 

centro pad÷kos raštais ir prizų fondo dovanomis apdovanoti darbų vadovus:  
 
Laurą Andrijauskienę, Panev÷žio „Vyturio“ progimnazijos mokytoją, 
Dr. Rasą Baltušytę, K÷dainių šviesiosios gimnazijos mokytoją, 
Ritą Urbanavičienę, Kauno Maironio universitetin÷s gimnazijos mokytoją, 
Valentiną Rakužienę, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokytoją, 
Nijolę Katauskienę, Taurag÷s „Versm÷s“ gimnazijos mokytoją, 
Lilij ą Ūsienę, Šakių r. Gelgaudiškio vidurin÷s mokyklos mokytoją, 
Laimą Girdauskienę, Kauno „Saul÷s“ gimnazijos mokytoją, 
Kristiną Vedeikytę, VšĮ Klaip÷dos „Universa Via“ pagrindin÷s mokyklos mokytoją, 
Vilmą Pupkienę, Kauno r. Babtų gimnazijos mokytoją, 
Daivą Paškauskienę, Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos mokytoją, 
Rigondą Skorulskienę, Kauno j÷zuitų gimnazijos mokytoją, 
Joną Malinauską, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos mokytoją, 
Jolantą Vainauskienę, Panev÷žio „Verden÷s“ pagrindin÷s mokyklos mokytoją, 
Habil. dr. Algį Bertulį, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorių, 
Duaidą Tarnį, Klaip÷dos „Ąžuolyno“ gimnazijos mokytoją, 
Jolitą Velžienę, Kauno r. Kulautuvos vidurin÷s mokyklos mokytoją, 
Stasę Vaškūnienę, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokytoją. 
 

 
 

Pirmininkas    dr. Vladas Vansevičius 
 
 

Sekretor÷     Irena Rimkut÷ 


