
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

RUDENS SESIJA 

2011 m. lapkričio 4–6 d. 

Kaunas 

 



 

 

Nacionalinės moksleivių akademijos tikslai ir uždaviniai: 

 

 Sudaryti sąlygas aukštus pasiekimus ar jų potencialą turintiems moksleiviams bei itin gabiems vaikams, 

nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, gyvenamosios vietos, amžiaus, lyties ir kt., rinktis jų poreikius 

atitinkantį ugdymą – suteikti jiems tokių dalykinių ir asmenybės ugdymo žinių ir įgūdžių, kurių jie neturi 

galimybės įgyti įprastų mokyklinių pamokų metu; 

 Sudaryti sąlygas mokiniams mokytis ir bendradarbiauti su aukščiausios kvalifikacijos specialistais iš tos 

srities, į kurią mokiniai gilinasi ir turi žymių pasiekimų; 

 Užtikrinti švietimo kokybę, gerinant švietimo paslaugų kokybę aukštus pasiekimus ar jų potencialą 

turintiems ir itin gabiems vaikams; 

 Sumažinti regioninius švietimo sistemos netolygumus (Akademijos veikla apima visus Lietuvos regionus); 

 Sumažinti skirtumą tarp švietimo paslaugų, teikiamų aukštus pasiekimus turintiems, motyvuotiems ir itin 

gabiems vaikams Lietuvoje, ir tokių paslaugų, teikiamų kitose Europos ir pasaulio šalyse. 

 

Nacionalinės moksleivių akademijos sesijos taisyklės 

 

Visi Akademijos dalyviai: 

 siekia padėti sau ir kitiems tobulėti siela, protu ir kūnu; 

 daro gerus darbus sau ir kitiems; 

 nesikeikia, nemeluoja; 

 yra drausmingi, pareigingi ir tvarkingi; 

 laikosi saugaus elgesio taisyklių prie vandens telkinių, gatvėse ir kitur. 

 patys valo ir tvarko savo kambarius, rūpinasi savo ir draugų sveikata bei daiktų saugumu; 

 negeria alkoholinių gėrimų, nerūko, nevartoja narkotikų bei kitų svaigiųjų medžiagų; 

 laikosi programoje numatytos dienotvarkės, nevėluoja į užsiėmimus. 

Akademijoje vykstantys užsiėmimai yra privalomi visiems Akademijos mokiniams. 

Vadovai turi teisę išsiųsti dalyvį iš sesijos jai nepasibaigus, jei dalyvis nesilaikys sutarties įsipareigojimų. 

 

Neoficialios NMA taisyklės (bet taip pat labai svarbios): 

 

 Sveikinamės! Geriau kitą nustebinti netikėtu pasisveikinimu nei netikėtu nepasisveikinimu. 

 Žinome vieni kitų vardus. Kad būtų lengva sužinoti vardus, visuomet nešiokime korteles su savo 

vardu, kurias gausite per registraciją. 

 Vienas į kitą kreipiamės „tu“. Su kitais sesijos dalyviais naudokim tokią taisyklę - vyresnis asmuo 

arba moteris siūlo kaip į jį/ją galima kreiptis.  

 Atvirai bendraujame. Jei dalinsimės maloniais dalykais, suteiksime daug džiaugsmo kitiems, jei 

dalinsimės tuo, kuo esame nelabai patenkinti, suteiksime galimybę kitiems tobulėti arba sužinosime, 

kodėl kažkas vyksta vienaip ar kitaip, nors mums tai ir nepatinka. 

 



 

 NMA rudens sesijoje 2011 bendradarbiauja 

Dėstytojai  

prof. doc. dr. Darius Milčius 

dokt. Martynas Lelis 

dr. Judita Puišo 

dr. Irena Mačionienė 

dr. Algirdas Noreika 

lekt. Jonas Valančius 

Antanas Jasenka 

Nerijus Matonis 

prof. Ramutis Bansevičius 

dokt. Valdas Grigaliūnas 

dr. Aurelijus Domeika 

dr. Jolanta Baskutienė 

lekt. Kęstutis Obelevičius 

prof. Vida Mildažienė 

dokt. Giedrė Vitkauskaitė 

dokt. Eglė Milčė 

dr. Ingrida Šatkauskienė 

dr. Vykintas Baublys 

Mantas Stankevičius 

mag. Valeryia Mikalayeva 

doc. D. Saulius Mickevičius 

dokt. Karolis Gedvilas 

Violeta Lazrevičienė 

Benas Noreikis 

 

Vakaro svečiai 

Audrius Stonys 

KTU studentai 

 

Vadoviukai 

Rūta Žukauskaitė, NMA projektų vadovė 

Aušrinė Balkaitytė, NMA projektų vadovė 

Vaiva Lialytė, NMA ekonomikos sekcijos absolventas 

Vaida Kairytė, NMA ekonomikos sekcijos absolventas 

Martynas Budriūnas, NMA informatikos sekcijos absolventas 

 

NMA administracija 

Eglė Daunienė, direktorė 

Rūta Žukauskaitė, projektų vadovė 

Paulius Lukas Tamošiūnas, ugdymo projektų vadovas 

Aušrinė Balkaitytė, projektų vadovė 

 

Prie NMA rudens sesijos 2011 organizavimo taip pat prisidėjo: 

Ieva Uoginaitė 

Julija Levickaitė 

Vytautas Astrauskas 

Vytis Banaitis 

Rūta Leonavičienė 

Jovita Vasauskaitė



 

1 programa. Vandenilio energetika 
 

KTU, LEI prof. doc. dr. Darius Milčius, LEI dokt. Martynas Lelis 

LEI vandenilio energetikos technologijų centras, Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas 

 

Metalų hidridų panaudojimas persijungiančių veidrodžių gavime. 

Mg2Ni/Mg2NiH4 plačiai naudojamas kosmoso/saulės energetikos technologijose, kuriant 

persijungiančius veidrodžius. Šie veidrodžiai – tai įrenginiai, paprastai sukonstruoti iš kvarcinio stiklo padengto 

metalinėmis Mg2Ni dangomis. Šioje būsenoje gauta struktūra – klasikinis veidrodis, pilnai atspindintis vaizdą. 

Sąveikoje su vandeniliu, Mg2Ni virsta metalų hidridu – Mg2NiH4, kuris yra pilnai skaidrus.  

Demonstracinių veiklų metu, naudojantis magnetroninio garinimo metodu, bus sintetinta Mg2Ni plona 

danga ant kvarcinio padėklo. Gauta struktūrų paviršiaus vaizdai bus gauti panaudojant skenuojančią elektroninę 

mikroskopiją (SEM), ištirta paviršiaus elementinė sudėtis naudojant EDS metodą. Gauti cheminiai junginiai, 

kristalitų dydžiai bus ištirti panaudojant rentgeno difrakcijos metodiką. Dangų optinis laidumas ištirtas, 

panaudojant optinį spektroskopą. 

Atlikus tyrimus, struktūros bus talpinamos į specialią kamerą, kur bus atliekamas prisotinimas 

vandeniliu, esant aukštam slėgiui ir temperatūrai. Gautos metalų hidridų struktūros bus ištirtos aukščiau 

paminėtais metodais ir įvertintos jų optinio persijungimo charakteristikos. 

 

2 programa. Nanotechnologijos 
 

KTU dr. Judita Puišo, dr. Irena Mačionienė 

KTU Fundamentalių mokslų laboratorija, Studentų g. 50, 51368 Kaunas 

 

Nanotechnologijos – viena labiausiai besivystančių, ypatingai plati mokslo sritis. Ji apjungia ne tik 

fizinius: fizikos, chemijos, biologijos mokslus, bet ir medicinos bei socialinius (ekonomiką, teisę, etiką) 

mokslus. 

Mokslininkai ir inžinieriai siekia sukurti medžiagas su naujomis ar pagerintomis savybėmis. Iki 

nanodydžio sumažintos įvairių metalų medžiagos paplito kosmetikoje (kremai, pudra, dezodorantai) medicinoje  

(pvz., antibakterinės medžiagos, vaistų nešėjai), šaldytuvuose bei tekstilėje (pvz. kojinės, darbiniai drabužiai). 

Paprastai vartotojas net nežino, jog jo naudojamame daikte yra nanodalelių struktūrų. 

Nanodaleles galima gauti panaudojus sudėtingas chemines reakcijas, toksines ir pavojingas medžiagas, 

mikroelektronikos pramonės ir nanotechnologijų pasiekimus. Tačiau, jas taip pat galima gauti ir panaudojus 

metalo druskas bei mums visiems pažistamų augalų: erškėtuogės, palergonijos, alyvmedžio, banano, citrinos, 

magnolijos, papajos vaisius, žievę, bet ir lapus. 

Mūsų susitikimo metu mes susipažinsime su sidabro nanodalelėmis, jų savybėmis. Sužinosime, kodėl 

sidabro nanodalelių spalva gali kisti nuo šviesiai melsvos iki raudonos. Kaip panaudojus sidabro jonų tirpalus ir 

augalinius žaliosios ir juodosios arbatų, ažuolo žievės, kadagio ekstraktus gaunami sidabro nanodalelių 

koloidiniai tirpalai. Išmoksime nustatyti ar tirpaluose tikrai yra sidabro nanodalelių. Susipažinsime su 

ultravioletiniais spinduliais, jų šaltiniais. Sužinosime, koks jų poveikis gyviesiems organizmams bei mūsų 

susintetintoms sidabro nanodalelėms. 

 
3 programa. Mechatronika 
 

KTU dr. Andrius Vilkauskas, centro direktorius 

Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centras, Kęstučio g. 27, 44312 Kaunas 

 

Susitikimas susidės iš kelių dalių: mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centro pristatymo, 

paskaitos supažindinant su „sumanių“ (angl. smart) medžiagų taikymu „Ar daiktas gali būti „protingas“, taip 

pat - vykdiklių su „sumaniomis“ medžiagomis eksperimentiniai tyrimai (užsiėmimai laboratorijoje). Mokiniai 

susipažins su „sumaniomis“ medžiagomis bei konstrukcijomis. Laboratorijoje nustatys vykdiklių aktyvių 

elementų techninius parametrus: virpesių amplitudę, greitį ir pan. 

Kitose paskaitose („Kaip sudaryti savo judėjimo modelį“, „Biomechanikos eksperimentiniai tyrimai 

(žmogaus judesio parametrų nustatymas)“ moksleiviai sužinos, kaip kompiuteryje galima pavaizduoti žmogaus 

judesius, kokiomis priemonėmis fiksuojami ir analizuojami sportininkų, žmonių po traumų ar operacijų 



 

judesiai, kaip tiriami žmogaus kūno audiniai ir organų sistemos, kaip žmogaus natūralios funkcijos atstatomos 

panaudojant dirbtinius organus. Taip pat pamatys, kuo skiriasi vyrų ir moterų, linksmo ir pavargusio žmogaus 

eisena. Moksleiviai patys galės dalyvauti eisenos ar šuoliuko į aukštį tyrime. 

Arčiau su robotais bus supažindinta laboratoriniuose užsiėmimuose „Robotai pramonėje: 

eksperimentiniai tyrimai“. Užsiėmimų metu mokiniai praktiškai susipažins su robotų maketais ir sukonstruos 

savo robotus naudojant Robix konstravimo rinkinius, pasinaudojant industriniais robotu Mitsubishi RV-2AJ ir 

Melfa valdikliu susipažins su tokių robotų veikimu, darbo režimai, valdymu. 

 

4 programa. Veikėjo animacija 
 

KTU IF lekt dr. Algirdas Noreika 

Studentų g. 67, 51392 Kaunas, 02 bendrabutis. 

 

 

Kviečiame moksleivius susipažinti su įdomiu ir magišku trimatės animacijos pasauliu. 

Užsiėmimų metu sužinosite, kaip kuriama trimatė animacija tokiose animacijos studijose 

kaip Pixar, Dreamworks ar Disney, kaip animaciniai veikėjai išmokomi kalbėti, bėgioti, 

šokinėti bei krėsti įvairias išdaigas. Susipažinsite su pagrindiniais animacijos, kameros 

valdymo ir kompozicijos principais. Praktiškai išbandysite savo jėgas kurdami savo 

pirmojo animacinio filmo siužetus ir animuodami veikėjus. 

 

 

5 programa. Muzikos technologijos 
 

KTU HMF darbuotojai: lekt. Jonas Valančius, Antanas Jasenka ir Nerijus Matonis. 

KTU Humanitarinių mokslų fakulteto Garso ir vaizdo technologijų laboratorijoje (203 kab.), Gedimino 

g. 43, LT-44240 Kaunas 

 

Kompiuteriu sukurtos muzikos garsai šiandien supa mus namie, mokykloje ir gatvėje. Jie skamba iš 

pačių įvairiausių įrenginių: išmaniųjų mobiliųjų telefonų, nešiojamų MP3 grotuvų, planšetinių kompiuterių ir 

t.t. Muzikos garsai pernešami skaitmeninėse nešiojamose atmintyse, kompaktinėse ir DVD plokštelėse. 

Naudotis šiais įrenginiais ir paspausti klausymo mygtuką mokate visi. Bet turbūt dažnam iš Jūsų kyla 

klausimai: 

Kas ir kaip sukuria tokį kompiuterinį kūrinį, kurio kasdien klausomės ?  

Kaip natas paversti kompiuteriniais garsais, kaip įrašyti gyvą instrumentą ir suderinti visų šių garsų 

skambesį?  

Muzikos technologijų paskaitose mes atsakysime į šiuos klausimus ir supažindinsime su šiuolaikinėmis 

kompozitoriaus, prodiuserio ir diskžokėjo (DJ) dirbtuvėmis. Sužinosite: 

- kaip sukurti idėją muzikiniam kūriniui; 

- kaip garsas atkeliauja į kompiuterį ir kaip jis jame išsaugomas;  

- kodėl mokant groti muzikos instrumentu - ne pro šalį gerai išmanyti ir informatiką; 

- kaip nesudėtinga pakeisti sukurto muzikos kūrinio garsumą ir kaip sudėtinga nustatyti, koks jis turėtų 

būti; 

- kaip į kompiuterį įrašyti balsą, gitarą ar fortepijoną; 

- kaip skaitmenines natas, įrašą ir fonogramą paversti vienu - Jūsų asmeniniu muzikos kūriniu? 

 

6 programa. Gyvybės įvairovė 
 

VDU GMF darbuotojai (G. Vitkauskaitė, E. Milčė, I. Šatkauskienė, V. Baublys, M. Stankevicius, V. 

Mikalayeva, S. Mickevičius, K. Gedvilas), Kauno Tado Ivanausko muziejus, Lietuvos zoologijos sodas 

(Violeta Lazrevičienė), VDU Kauno botanikos sodas (K. Obelevičius, V. Mildažienė) 

 

2010 – uosius UNESCO buvo paskelbusi tarptautiniais biologinės įvairovės metais. Lietuvos visuomenei viso 

pasaulio gyvūnų biologinę įvairovę pristato Lietuvos zoologijos sodas, augalų - botanikos sodas. Kaip sparčiai 

gyvybės mokslų tyrimai sparčiai juda į priekį, kokius aplinkos objektus ir kokiais metodais tiria biologai, 

aplinkotyrininkai, biochemikai - jums bus atskleista VDU Gamtos mokslų fakulteto laboratorijose. 



 

Vakaro renginiai 
 

 

Atidarymo vakaras  
Oficialus sesijos atidarymas. Žaidimai su vadoviukais ir KTU studentais. 

 

Filmo „Raminas“ peržiūra su Audriumi Stoniu  
Audrius Stonys sukūrė „Raminą“ Gruzijoje su gruzinu scenaristu Givi Odišarija, o filmo prodiuseris – latvis 

Uldis Cekulis. „Raminą“ filmavo Audrius Kemežys.  

Ir jeigu iškiltų klausimas, kieno tai filmas – lietuvių, latvių ar 

gruzinų, - Audrius Stonys seniai yra suformulavęs atsakymą: nei jis, 

nei operatorius negalėtų sukurti nei gruziniško, nei latviško filmo. 

Vadinasi, tai lietuviškas filmas, kurio herojus – gruzinas 

imtynininkas Raminas Lomsadzė.  

„Yra tokia nacionalinė sporto šaka – gruzinų imtynės. Jos skiriasi 

nuo klasikinių, vyrai nesivartalioja ant žemės, jeigu priešininkas 

nugriūna, jam leidžiama atsistoti. Tai įdomi senovinė sporto šaka, 

nuo jos gruzinai imtynininkai pradeda, po to eina tolyn, į dziudo, 

klasikines imtynes. 

 

Personažas, kurį įžiūrėjau Uldžio Cekulio medžiagoje – Raminas Lomsadzė, kažkada buvęs garsus 

imtynininkas, septynias kovas laimėjęs per 55 sekundes – vadinas, vienai kovai jam reikėjo kelių sekundžių, 

kad įveiktų priešą! Jis save vadina ir pasaulio, ir planetos čempionu. Šiaip jau ta gruziniška kova kultivuojama 

tik Gruzijoje, ir jeigu tu esi Gruzijos čempionas, automatiškai už tave pasaulyje geresnio nėra. Bet ne - 

pasaulio, planetos rekordininkas – jis gruziniškai užsisuka į viršų. Nesvarbu. Raminas buvo labai gerbiamas 

aukšto rango sportininkas. 

 

Dabar jam 75, jis gyvena mažoje aplūžusioje trobelytėje Kvareli miesteliuke. Negali miegoti savo lovoje, nes 

virš galvos plyšys, varva, kai lyja, apačioj sustatytos vonelės vandeniui surinkti, jis miega virtuvėje ant mažos 

siauros lovytės. Ir visą gyvenimą jis liko vienas. Niekada neturėjo nei žmonos, nei draugės. Man buvo įdomu 

pasižiūrėti, kaip susiklostė to žmogaus gyvenimas. Besikapstant gilyn, paaiškėjo, kad vis tik buvo draugė, bet ji 

buvo prieš 50 metų.“ A.Stonys 



 

NMA rudens sesijos 2011 mokiniai 
 

1 programa                                                      2 programa 

Jeronimas Ignatavičius  Karmela Blank 

Mantas Mikšys  Liudas Grigaliūnas 

Domantas Stankus  Regimantas Krasnickas 

Radvilė Bankauskaitė  Eimantas Bekėža 

Jurgita Brauklytė  Barbora Kriukelytė 

Eimantas Dūda  Austėja Rimkutė 

Jokūbas Ruibys  Arnas Stasaitis 

Pijus Savickas  Domantas Valančius 

Matas Grigaliūnas  Marija Blažytė 

Simonas Balkaitis  Viktorija Juciūtė 

Ieva Tamulytė  Enrikas Etneris 

Kasparas Vasiliauskas  Vytautas Pečiukėnas 

  

3 programa                                                      4 programa 

Justina Stroputė  Urtė Liutkevičiūtė 

Kasparas Subačius  Rūta Masiulytė 

Dalia Tamulytė  Julija Vaitkevičiūtė 

Rokas Budrauskas  Agnė Brazaitytė 

Austėja Dapkutė  Lina Balčiūnaitė 

Paulius Dilkas  Gintarė Tamulytė 

Benas Jacikas  Dina Alytė 

Giedrė Jaugielavičiūtė  Rugilė Matulevičiūtė 

Montvydas Klumbys  Gabrielius Kliauza 

Evald Monastyrski  Tomas Šiurna 

Mindaugas Zaikauskas  Indrė Jančiūtė 

Simas Družas 
 

5 programa                                                      6 programa 

Eglė Burbaitė  Goda Toliušytė 

Gabrielė Kavaliauskaitė  Julija Borovskaja 

Povilas Pažėra  Algirdas Bieliūnas 

Kristupas Šermokas  Jurga Mituzaitė 

Karolis Čižauskas  Ignas Gaižiūnas 

Indrė Bručkutė  Indrė Radavičiūtė 

Liucija Kasparavičiūtė  Ieva Rauluševičiūtė 

Paulina Kirijanovaitė  Tomas Staniulis 

Rita Norbutaitė  Edvardas Voronovas 

Morta Stasikėlytė  Goda Žmuidaitė 

   Augustinas Juškauskas 

 

 



 

 

2011 m. lapkričio 4 d. (penktadienis) 

 

12:00 – 13:00 

Atvykimas į fakultetus ir registracija (vadoviukai): 

o Vandenilio energetika – Breslaujos g. 3 

o Nanotechnologijos – Studentų g. 50 

o Mechatronika – Kęstučio g. 27 

o Veikėjo animacija –  Studentų g. 67, 02 bendrabutis 

o Muzikos technologijos – Gedimino g. 43 

o Gyvybės įvairovė – Vileikos g. 8 

13:00 – 17:30 

Užsiėmimai: 

o 1 programa – Metalų hidridų panaudojimas persijungiančių veidrodžių 

gavime (dokt. M. Lelis) 

o 2 programa – Sidabro nanodalelės (dr. J. Puišo)  

o 3 programa – Ar daiktas gali būti „protingas“? (prof. R. Bansevičius), 

Vykdiklių su „sumaniomis“ medžiagomis eksperimentiniai tyrimai (dokt. V. 

Grigaliūnas) 

o 4 programa – 3D animacijos pagrindai ir siužeto projektavimas (dr. A. 

Noreika) 

o 5 programa – Garsas, muzika ir kompiuteris (lekt. J. Valančius) 

o 6 programa – Atvirosios VDU Gamtos mokslų fakulteto laboratorijų durys: 

eksperimentai biologijos, chemijos, aplinkos fizikos ir ekologijos 

laboratorijose. 

18:00 – 19:00      Vakarienė (Studentų g. 50) 

19:00 – 20:30 Vakaro renginys – sesijos atidarymas (Studentų g. 69) 

20:30 – 23:00 Įsikūrimas KTU svečių namuose (A.Purėno g. 20), laisvas laikas 

nuo 23:00      Tylos metas 

 

 



 

2011 m. lapkričio 5 d. (šeštadienis) 

8:00 – 8:30 Pusryčiai (Studentų g. 50) 

9:00 – 12:15 

Užsiėmimai: 

o 1 programa – Metalų hidridų panaudojimas persijungiančių veidrodžių 

gavime (dokt. M. Lelis) 

o 2 programa – UV sinduliuotė ir nanodalelės (dr. J. Puišo) 

o 3 programa – Kaip sudaryti savo judėjimo modelį. Biomechanikos 

eksperimentiniai tyrimai (dr. A. Domeika) 

o 4 programa – Animacija ir kompozicija (dr. A. Noreika) 

o 5 programa – Muzikinės kūrybos abėcėlė (A. Jasenka) 

o 6 programa – Lietuvos zoologijos sodas (B. Noreika) 

12:30 – 14:00 Pietūs (Laisvės al.21/ Studentų g. 50) 

14:00 – 17:15 

Užsiėmimai: 

o 1 programa – Metalų hidridų panaudojimas persijungiančių veidrodžių 

gavime (dokt. M. Lelis) 

o 2 programa – UV sinduliuotė ir nanodalelės (dr. J. Puišo), Pelėsiai, 

bakterijos maiste (dr. I. Mačionienė) 

o 3 programa – Biomechanikos eksperimentiniai tyrimai (dr. A. Domeika), 

Robotai pramonėje: Eksperimentiniai tyrimai (dr. J. Baskutienė) 

o 4 programa – Animacija ir kompozicija (dr. A. Noreika) 

o 5 programa – Garso įrašo gamyba (N. Matonis) 

o 6 programa – Vaistažolės ir aromatiniai aliejai (K. Obelevičius) Botanikos 

sode 

18:00 – 19:00 Vakarienė (Studentų g. 50) 

19:00 – 20:30 Vakaro renginys – A.Stonio filmas „Raminas“ ir diskusija su režisieriumi 

nuo 23:00 Tylos metas 

 

2011 m. lapkričio 6 d. (sekmadienis) 

8:00 – 8:30 Pusryčiai (Studentų g. 50) 

9:00 – 10:30 Rezultatų aptarimas; Animacijos pristatymas 

10:30 – 13:00 
Ekskursija po Kauno Botanikos sodą ir paskaita apie chameleonus (prof. V. 

Mildažienė, V. Sirotka) 

13:00 – 14:00 Pietūs (Botanikos sode) 

14:00 Išvykimas 

 

 

 
 



 

Nupiešk ežiukui draugą! 



 

  

 



 

NMA STEIGĖJAI 

 

Bronė Narkevičienė 

 

 

2011 metais į Lietuvos ateitį investuoja 

 

NMA GLOBĖJAI 

 

 

 

Arvydas ir Alvyda Janulaičiai 

NMA DRAUGAI 

                                                      

 

 

 

 

NMA BIČIULIAI 

        

 

 

 


