
 

                                                 Mokslo populiarinimo šventė 
  

„Mokslas kitomis 
spalvomis.  

Atrask. Pažink. Išbandyk.“ 
 

Šventės mugės  
programos dalyviai 

 
 

1. Kauno savivaldybė,  
                 Kaunas Tourism (Kauno turizmo informacijos centras) 
 

 2018 m. Kaune, Nemuno saloje duris atvers 
pirmasis Nacionalinis mokslo ir inovacijų centras 
„Mokslo sala“, kuriame įvairios mokslo sritys bus 
pristatomos paprastai, įdomiai ir smagiai. Šiame 
centre lankytojai galės ne tik susipažinti su 
mokslo pasiekimų ekspozicijomis, bet ir atlikti 
bandymus mokslinėse laboratorijose, stebėti 
žvaigždes planetariume, dalyvauti mokslo 
populiarinimo renginiuose ir edukacinėse 
programose. 
 
KODĖL VERTA APSILANKYTI?  
Būkite pirmieji, susipažinę su inovacijų centro 
„Mokslo sala“ kūrėjais ir koncepcija! Šioje 
demonstracijų erdvėje ne tik išgirsite apie būsimąsias mokslo centro ekspozicijas, išgirsite atsakymus į 
visus rūpimus klausimus, pamatysite kitose valstybėse įkurtų mokslo centrų pavyzdžius, tačiau ir patys 
galėsite pasiūlyti idėjas besikuriančiam inovacijų centrui. Susitikime „Mokslo salos“ stende - drauge 
ženkime pirmąjį žingsnį į mokslo ir pažinimo pasaulį! 
 

2. Kauno teritorinė muitinė 
 

Šventėje muitinės pareigūnai pristatys 
muitinės veiklą ir muitininko profesiją, 
demonstruos mobiliųjų grupių automobilį 
ir specialiąją tikrinimo įrangą. 
 
KODĖL VERTA APSILANKYTI? 
Įsimintiną pasirodymą su augintiniais 
surengs ir apie muitinės tarnybinius šunis 
papasakos muitinės kinologas. Vaikus 
pareigūnai žada pradžiuginti įvairiais 
lipdukais, spalvinimo lapais,  
informaciniais lankstinukais ir kitomis 
smulkiomis dovanėlėmis. 
 
 



3. Japoko - edukaciniai konstruktoriai LaQ) 
 
 
Šventės dalyviai pristatys išskirtinius japoniškus „LaQ“ 
konstrukcinius žaislus. Kvies sužinoti ir išbandyti, 
konstruoti, žaisti su konstruktoriais kuo daugiau įvairaus 
amžiaus lankytojų. Japoko komanda teigia: „Detalės mūsų 
— naujas pasaulis Jūsų!”. Tai įdomus, kūrybiškumą 
skatinantis užsiėmimas visai šeimai. Taip pat galėsite 
susipažinti su įspūdingais, konstruktorių galimybes 
pristatančiais modeliais. 
 
KODĖL VERTA APSILANKYTI? 
Pažintis su „LaQ“ konstruktoriais iš Japonijos atvers Jums 
edukuojantį pasaulį, išjudins Jūsų smegenų veiklą, o 
praleistas su jais laikas bus vainikuotas neužmirštamais 
įspūdžiais! 
 

4. UAB „Optronika” 
 

 OPTRONIKA – tai mokslinė-gamybinė lazerinių ir 
optinių technologijų kompanija, tarptautinės lazerių 
šou asociacijos ILDA narė. Ji įvairiuose renginiuose 
sukuria įspūdingus daugiaspalvius lazerių šou, 
gamina lazerinę techniką ir optinius prietaisus, 
atlieka matavimus ir ekspertizes. Ši kompanija tapo 
šventės rėmėju ir lankytojus supažindins su 
lazerinėmis technologijomis.   
 

KODĖL VERTA APSILANKYTI? 
UAB „Optronika” Kauno Tvirtovės VII forto tamsioje 
galerijoje demonstruos naują savo gaminį – 
„Lazerinius debesis“. Lankytojų laukia užburiantis 

šviesų ir spalvų reginys, kurio metu išvysite RGB lazerius ir specialios optikos pagalba sukurtus lėtai 
besikeičiančius abstrakčius vaizdinius. 
 

5. Blaster - erdvė IT kūrybos profesionalams:  
TeleSoftas, SneakyBox, AdeoWeb, GameOn 

 
 Skirtingų kompetencijų technologijų įmonės, 
siekdamos kartu bendradarbiauti, dalintis patirtimi 
bei siekti efektyvesnių sprendimų ir tikslų 
įgyvendinimo, įsteigė klasterį „Blaster“. Klasterio 
veikloje dalyvauja šešios įmonės: UAB „Distris“, UAB 
„E-Bros“, UAB „Invenis“ bei įmonės, jau gyvenančios 
„Blaster“ darbo erdvėje – UAB „Telesoftas“, UAB 
„AdeoWeb“ bei UAB „SneakyBox“. 
 

KODĖL VERTA APSILANKYTI?  
Šventėje, pasitelkiant virtualios realybės įrenginius, 
klasterio atstovai pristatys mokomuosius ir 
edukacinius eksperimentus. Taip pat mažuosius 
lankytojus pakvies į edukacinius žaidimus ir piešimo 
pamokėles. 
 
 



6. VšĮ „Mokslas ir Menas“ 
 

Šventės dalyviai supažindins su akimis valdomais 
žaidimais. Bus pristatoma akių sekimo įranga, jos 
taikymas paprastuose kompiuteriniuose žaidimuose. 
Bus galima įsirašyti akių judesius, stebint vaizdo 
klipą. Smegenų bangomis valdomų žaidimų metu 
tikrinsime, kaip ilgai žmogus gali išbūti susikaupęs. 
Taip pat išmatuosite savo reakciją į vaizdo klipą. 
Žmogui užsidėjus virtualios realybės akinius, bus 
įrašinėjamas odos laidumas.  
Išmanusis plastilinas – neįtikėtinų savybių turinti 
medžiaga. Jis gali šviesti, keisti spalvą, veikti kaip 
magnetas. Tai ne tik puikus žaislas, bet ir priemonė 
ugdyti kūrybiškumą. 
 

KODĖL VERTA APSILANKYTI?  
Jūsų laukia žaidimai ir paruoštos kitos kūrybinės 
veiklos. 12 val. ir 13 val. forto kieme šios įstaigos 
atstovas Simas Janulis demonstruos lankytojams 
įspūdingą azoto šou, vėliau visus vaišins „mokslo  
kulinarijos“ gaminiu - azondiu. 

 
7. No Magic Europe UAB  

 

Kompanija „No Magic“ prisideda prie INCOSE veiklos kuriant inžinerijos 
standartus ir tobulina šiais standartais paremtus inovatyvius sistemų 
inžinerijai skirtus modeliavimo sprendimus. 
 

KODĖL VERTA APSILANKYTI? 
Kompanija „No Magic“ prisideda prie INCOSE veiklos kuriant inžinerijos 
standartus ir tobulina šiais standartais paremtus inovatyvius sistemų 
inžinerijai skirtus modeliavimo sprendimus. 
 
 

8. Kaniterapinės pagalbos centras 
 

Šventės metu išsiaiškinsite, kas slepiasi po 
terminu „kaniterapija“, sužinosite, kam ji taikoma 
ir kokių rezultatų šioje srityje pasiekė 
Kaniterapinės pagalbos centras. Demonstracijų 
erdvėje galėsite pamatysite mini testą, kurį turi 
išlaikyti šuo, kad būtų pripažintas tinkamu 
kaniterapijos darbui. Čia pat atsakysime į visus 
jus dominančius klausimus. Stende galėsite ne tik 
pabendrauti su keturkojais terapeutais, bet ir 
pasikonsultuoti su jų savininkais. 
 

KODĖL VERTA APSILANKYTI?  
Pažintis su keturkojais bičiuliais paliks 
neišdildomą įspūdį bei privers susimąstyti apie 

gyvūnų galimybių ribas. Įsitikinsite, kokiems visuomenei naudingiems tikslams gali būti panaudota 
žmogaus ir jo augintinio draugystė, sulauksite atsakymų į Jums svarbius klausimus iš šios srities 
profesionalų. Lauksime Jūsų Kaniterapinės pagalbos centro demonstracinėje erdvėje: čia užsiėmimą sau 
ras ir patys mažiausi, ir vyresni renginio svečiai! 
 



9. N2 Mokslo Šturmas 
 
N2 – profesionali komanda, užsiimanti moksline 
pramogine veikla renginiuose. Ar tai būtų  
pasinėrimas į absoliutų šaltį su skystu azotu, ar ozonu 
alsuojantys šimtų tūkstančių voltų žaibai – N2 
mokslininkų pasirodymai niekuomet nenuvilia. Jie 
akimirksniu sunaikina išankstines nuostatas, 
priverčia patirti ir atrasti įspūdingą mokslo pasaulį iš 
naujo. 
 

KODĖL VERTA APSILANKYTI?  
Šventėje komanda demonstruos „Mokslo šturmą“ – 
gausybę vizualių įspūdingų eksperimentų iš įvairių 
mokslo sričių. Taip pat įrengs butelinių raketų 
dirbtuves su žaidybiniais elementais. Lankytojų 
laukia ir įspūdingi mokslo šou pasirodymai. 
  

10. Lietuva Mėnulyje 2018 
 
Lietuvos studentai planuoja tapti 
pirmaisiais žmonėmis pasaulio istorijoje, 
išauginusiais augalą kitoje planetoje. 
Šventėje susipažinsite su biologiniu 
moduliu, pajėgiu užauginti augalus 
Mėnulyje. Dalyviai, atskiromis dalimis 
eksponuodami preliminarias modulio 
detales, pristatys dvi temas – biologiją ir 
mechatroniką. 
 

KODĖL VERTA APSILANKYTI? 
Pastaraisiais metais Lietuva pagaliau tapo 
kosmine valstybe ir į orbitą paleido 
pirmuosius palydovus. Įtvirtinti šį statusą 
planuoja ir kiti Lietuvos mokslo atstovai. Iš 
arti susipažinsite, kaip kuriami tokie projektai ir kokiu būdu Lietuvos vardas vėl gali  būti girdimas 
kosmoso platybėse. 
 

11. Lietuvos Zoologijos Sodas 
 

Lietuvos Zoologijos Sodas mokslo populiarinimo 
šventėje demonstruos Afrikos savanos gyvūnus, 
supažindins su jų biologinėmis savybėmis ir 
mitybos ypatumais. Į nuotaikingą viktoriną 
įsitraukę renginio dalyviai sužinos, kiek maisto 
per dieną reikia žirafai. Kodėl nereikėtų su ja 
lenktyniauti ir supras, kad pasirinkus tinkamą 
taktiką ir laiką, komandinis didžiųjų medžiotojų 
liūtų darbas dažniausiai būna sėkmingas. 
Mažieji programos dalyviai pins šieno kasas 
žirafai ir sužinos, kodėl tokia jų parengta dovana 
labai nudžiugins žirafiuką Griaustinį. Sudėlioję 
parengtą sodo darbuotojų dėlionę, atras 
daugybę gyvūnų karalystės įdomybių. 
 



KODĖL VERTA APSILANKYTI?  
Nors šioje demonstracijų erdvėje neišgirsite liūto riaumojimo ar negalėsite paglostyti žirafos,  
susipažinsite su ne mažiau įdomiais ir negirdėtais Afrikos savanos gyvūnais, išgirsite daug naudingos 
informacijos apie mums jau žinomus žaliojo pasaulio atstovus. 
 

12. VDU Kauno botanikos sodas  
 

Mikroorganizmų pasaulis stulbina savo įvairove, o žvilgsnis į 
jį gali atverti pačius netikėčiausius vaizdus! Mokslo 
populiarinimo šventės metu lankytojus kasmet stebinantys 
gamtos pasaulio naujienomis VDU Kauno botanikos sodo 
NSO laboratorijos atstovai šiemet kvies pasinerti į žmogaus 
akiai nematomą pasaulį. 
Stabtelėję VDU Kauno botanikos sodo NSO laboratorijos 
demonstracijų erdvėje, susipažinsite su mikroskopinio 
pasaulio subtilybėmis ir pajusite atradimų džiaugsmą! Čia 
Jūsų lauks įvairios interaktyvios chemijos ir biologijos 
užduotys, augalų pažinimo dirbtuvėlės, tirpalų atpažinimo 
reakcijos, būrelių ir renginių pristatymai. 
 

KODĖL VERTA APSILANKYTI?  
Žvelgdami į mus supančią aplinką, nepastebime daugybės 
dalykų – smulkiausi mikroorganizmai, gyvūnai ar augalų 
dalys gali būti pastebimi tik naudojant mikroskopą. Užsukę į 
šią demonstracijų erdvę, iš arti pažvelgsite į įprastus 
objektus ir atliksite intriguojančius cheminius 
eksperimentus. 
 

 
13. VDU Kauno botanikos sodo, VDU GMF ir  

                     Kauno kolegijos Medicinos fakulteto jungtinė komanda 
 
 Jungtinė komanda pristatys demonstracijas 
tema „Gamta ir sveikata“. Vaistiniai 
aromatiniai augalai ne tik vaistas, bet ir 
maistas. Vytauto Didžiojo universiteto Kauno 
botanikos sodo Vaistinių ir prieskoninių 
augalų kolekcijų sektoriaus ilgalaikės 
vaistinių augalų kolekcijos, kuriamos  nuo 
1924 m., yra unikalus Farmakognostinis 
sodas. Nuo 1990 m. kuriamose VDU Kauno 
botanikos sodo pomologijos kolekcijose visą 
vasarą noksta įvairiausios uogos, o sodo 
lankytojai, studentai, mokslo darbuotojai čia 
gali atrasti naujausias uoginių augalų veisles, 
atkeliavusias iš JAV, Vokietijos, Lenkijos, 
Švedijos ir kitų pasaulio valstybių. Kiekvieną 
vasarą džiugina žaismingas margalapių 
aktinidijų lapų margumynas ir labai skanios 
bei vitaminingos uogos. Pačiame vasaros įkarštyje sodinių šilauogių vaiskrūmių šakos aplimpa gausiomis 
didžiulių mėlynų uogų kekėmis, viliodamos paragauti. Žaliuose pataluose žvilga ir traukia akį nuraudę 
paprastosios ir stambiauogės spanguolių uogos. Paprastosios spanguolės kolekcija – vienintelė tokia 
kolekcija Rytų Europoje. Mokslininkai tiria, kokias vertingas medžiagas kaupia šios uogos, kaip tos 
medžiagos padeda mums būti sveikiems ir gerai jaustis, nenaudojant kenksmingų sintetinių maisto 
konservantų ir įvairių piliulių.   



KODĖL VERTA APSILANKYTI? 
Šventės lankytojai sužinos apie vaistinės augalinės žaliavos ruošimo ypatumus, jie bus vaišinami 
vaistažolių arbata bei VDU Kauno botanikos sode išaugintomis uogomis. Visus norinčius mokslininkai 
konsultuos ir susipažindins su perspektyviais vaistiniais ir prieskoniniais augalais, naudojamais maisto 
skoniui pagerinti. Bus demonstruojami aromatiniai augalai, skleidžiantys malonų kvapą ir dekoratyvūs 
augalai, puošiantys aplinką. Smalsiausieji lankytojai gaus dovanų mokslo populiarinimo knygutes apie 
uoginių augalų auginimą. 
 

14. VDU Gamtos mokslų fakultetas 
 

Dar viena VDU komanda – VDU Gamtos 
mokslų fakulteto mokslininkai ir studentai 
pademonstruos daug įdomių ir naudingų 
mokslo eksperimentų ir demonstracijų. 
Bakterijos didžiuliais kiekiais aptinkamos 
mūsų aplinkoje, todėl labai svarbu žinoti 
jų teikiamą naudą ir daromą žalą 
organizmui. Užsiėmimų metu 
supažindinsime su skirtingomis bakterijų 
kultūromis. Naudodami mikrobiologinius 
metodus, parodysime bakterijų įvairovę. 
Esame girdėję, kad parazitai sudaro apie 
90 proc. visų gyvūnų rūšių. Bet ar 
pagalvojome, kiek pačių įvairiausių 
vabzdžių yra artimoje aplinkoje? Ar 

žinome kokius pavojus gali sukelti erkės, blusos ar kiti parazitai? Užsiėmimų metu planuojama 
supažindinti su įvairių vabzdžių vystymosi ciklais, platinamomis ligomis ir pažvelgti į juos pro 
mikroskopą. 
Žemės ūkyje gausiai naudojamos sintetinės trąšos, pesticidai, neatsakingai vykdoma veikla didina 
vandens taršą. Susirūpinimą kelia vandens tarša nitratais. Nitratai yra toksinės medžiagos. Patekę į 
žmogaus organizmą, jie virsta nitritais, trikdo deguonies tiekimą audiniams, vystosi deguonies badas. 
Nitratai kenksmingi ne tik vaikams. Suaugusiųjų organizmui nitratai pavojingi tuo, kad atsiranda rizika 
susirgti onkologinėmis ligomis. Šie junginiai 
virinant, minkštinant ar filtruojant vandenį 
nepašalinami. Virimo metu nitratų 
koncentracija vandenyje tik didėja. Be to, 
nitratais ar nitritais užterštas vanduo neturi 
jokio specifinio kvapo, spalvos ir skonio. Ar 
vanduo neužterštas, galima sužinoti tik 
atlikus laboratorinius tyrimus.  
Taip pat bus demonstruojami biocheminiai 
bandymai, pristatomas stendinis 
pranešimas „Maisto produktai ir 
mitologija“. Lankytojai bus supažindinti su 
visuomenėje populiariais, tačiau 
neteisingais mokslinių faktų, susijusių su 
maisto produktų sudėtinėmis dalimis, 
aiškinimais. 
 

KODĖL VERTA APSILANKYTI? 
Virusai ir bakterijos mus supa kasdien ir visur. Lankytojai pro mikroskopus pamatys, kaip jie atrodo, 
sužinos, kaip galima išvengti nepageidaujamų mūsų organizmui „kaimynų“. Išmoksite atskirti naudingas 
ir kenksmingas bakterijas. Taip pat išsitirsite geriamojo vandentiekio ir šulinių vandens kokybę, t. y. 
nustatysite jame esančių nitratų, nitritų ir amonio jonų koncentracijas, palyginsite su DLK (didžiausiomis 
leistinomis koncentracijomis). 
 



15. VDU informatikos fakultetas 
 

Ar kada nors pagalvojote apie 
tai, kaip atrodytų alternatyvus 
pasaulis? Koks jausmas 
apimtų, žengus pirmuosius 
žingsnius kitose planetose? 
Kaip pasikeistų mūsų 
gyvenimas, jei atlikti tam 
tikriems veiksmams pakaktų 
minčių? Atsakymus į šiuos 
klausimus rasite VDU 
Informatikos fakulteto 
demonstracijų erdvėje. VDU 
Informatikos fakulteto 
studentai kviečia persikelti į 
kitus pasaulius. Šioje demonstracijų erdvėje galėsite išvysti ir išbandyti įvairius virtualios realybės 
sprendimus, mintimis valdyti kompiuterius, gestais ir judesiais įsiskverbti į virtualias aplinkas, į pagalbą 
pasitelkę mobilius įrenginius valdyti mechatroninius maketus. Patys drąsiausieji drauge su robotais bus 
pakviesti į kelionę po Marsą! 
 
KODĖL VERTA APSILANKYTI?  
Kai rodos, jog jau viskas išbandyta, mokslo pasiekimai informacinių technologijų srityje atveria naujas ir 
netikėtas galimybes. Apsilankę VDU Informatikos fakulteto stende susipažinsite su aktualiomis mokslo 
naujovėmis ir pasisemsite įkvepiančios patirties. 
 

16. LSMU Veterinarijos akademijos studentų asociacija 
 

Šiemet mokslo populiarinimo 
šventėje kaip niekad gausu gamtos 
pasaulį pristatysiančių 
organizacijų. Užsukę į vienos jų - 
LSMU Veterinarijos Akademijos 
Studentų Asociacijos (VASA) - 
demonstracijų erdvę, išbandysite 
kasdieninę veterinaro veiklą. Ar 
žinote, kaip atrodo arklio 
šlaunikaulis? Kiek dantų turi šuo? 
Kuo ypatinga kiaulės kaukolė? Jei 
atsakymų į šiuos klausimus 
nežinote, renginio metu į juos 
atsakyti jums padės Veterinarijos 
akademijos studentų asociacija. 
Pažadame parodyti specialiai 
surinktą kaulų kolekciją, atsakyti į 

klausimus apie gyvūnų auginimą bei priežiūrą, leisti žvilgtelėti į mikroskopinį pasaulį, o mažieji renginio 
svečiai turės progą pasijausti tikrais veterinarais, gydant pacientą meškiną. 
 
KODĖL VERTA APSILANKYTI?  
Turbūt ne vienas mūsų vaikystėje svajingai žiūrėdavo į draugų turimus augintinius, neatsisakydavo 
paglostyti gatvėje sutiktą šuniuką, o užaugę svajojo pasirinkti veterinaro profesiją. LSMU VASA 
demonstracijų stende bus gausu įdomios informacijos ar praktinių užsiėmimų - čia veiklos ras 
kiekvienas, susidomėjęs mus supančiu gyvūnijos pasauliu! 
 
 



17. KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas 
 
KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto atstovai šventėje supažindins su dviem demonstracijomis.  
Kriptografija yra mokslas, tiriantis informacijos užšifravimą ir iššifravimą. Senovėje kriptografija 
naudota apsaugoti diplomatų ar šnipų siunčiamoms ataskaitoms. Šiais laikais kriptografija naudojama 
ypač slaptos informacijos siuntimui atvirais tinklais (internetu) ir jos saugojimui. Kriptografija yra 
bendras matematikos ir informatikos mokslas.  Matematinio modeliavimo katedros darbuotojai doc. dr. 
Algiment Aleksa, lekt. dr. Vilma Petrauskienė, dokt. Sandra Aleksienė pristatys vizualinės kriptografijos 
metodą: „Vizualinė kriptografija žmogaus regos sistemos tyrimams“.  
 
Fizikos katedros darbuotojai prof. Diana 
Adlienė ir Gediminas Adlys papasakos, ką 
vertėtų kiekvienam žinoti apie radiaciją, jos 
naudą ir keliamus pavojus. Bus kalbama apie 
tai, kaip radioaktyvųjį foną sekėsi matuoti 
LSMU moksleiviams. 
 

KODĖL VERTA APSILANKYTI? 
Dalyviai dalyvaus eksperimente – virpančių 
vaizdų atpažinime. Eksperimento rezultatai 
vėliau bus apdorojami ir tikrinamas jų 
tinkamumas žmogaus regos sistemos 
tyrimams.  
Žinios apie radiacijos poveikį mums labai 
svarbios. Radiacija gali tapti ir ligų 
priežastimi, ir ligos gydymo metodu. Ateikite 
ir praplėskite savo akiratį. 
 

18. Kauno kolegija 
 

 Gausią demonstracijų programą parengė Kauno 
kolegijos darbuotojai ir studentai. Lankytojai laukiami 
eksperimentinėse-kūrybinėse dirbtuvėse „Erdvėlaivis 
„Žemė“ DIY (pagamink pats)“. Susipažinsite su įvairia 
mažosios-rankinės mechanizacijos medienos apdirbimo 
įranga. Išbandysite savo sumanumą, projektuojant 
kompiuterinėmis grafinėmis programomis, valdant 
kompiuterizuotas stakles. 
Nuotoliniu būdu valdomų informacinių sistemų stendų ir 
daugiafunkcinių robotų parodoje-interaktyviame 
pristatyme pamatysite nuotoliniu būdu valdomą ir 
stebimą keturių krypčių sankryžos imitavimo stendą 
„Autotransporto srautų valdymo sistema“. Stebėsite 
geležinkelio automatikos ir ryšių ruožo veikimo 
principus atvaizduojantį interaktyvų stendą „Geležinkelių 
ruožo eismo valdymo sistema“. Turėtų sudominti ir 
išmanaus šiltnamio parametrų valdymo ir monitoringo 
procesų informacinės sistemos, 3 D vaizdo atvaizdavimo 
ir transliacijos internetu informacinės sistemos, aplinkos 
vaizdo stebėjimo roboto valdymo ir monitoringo 
informacinės sistemos projektai. Taip pat dar dešimties 
skirtingų tipų ir paskirčių robotų demonstravimas.  
 

Demonstracija „Pažink vaistinį augalą žvelgdamas pro mikroskopą“ lankytojus susipažins su Lietuvos 
miškuose ir pievose augančiais vaistiniais augalais, jų gydomosiomis savybėmis. Žvelgdami pro 



mikroskopą, lankytojai stebės augaluose esančius skirtingus 
anatominius požymius, būdingus kiekvienam augalui. 
„Periodonto sandaros kaitos vizualizavimas, pasitelkiant 
šiuolaikines technologijas“ susipažins su periodonto sandara, jo 
sandaros vizualizavimu naudojant šiuolaikines technologijas, 
sužinos profilaktikos ypatybes siekiant išvengti gingivito, 
periodontito ir kt. susirgimų.  
Kosmetikos parduotuvių lentynos lūžta nuo prekių, bet kartais 
būna taip sunku išsirinkti kosmetikos priemones. Pažvelgus į jų 
sudėtį, dažnai nieko nesuprantame, nes ten pateikiami cheminiai 
pavadinimai paprastam vartotojui nieko nesako. Dirbtuvės „Kaip 
namų sąlygomis pasigaminti kosmetikos priemones?“ suteiks 
naudingų praktinių žinių. 
Taip pat sužinosite, kokį vandenį geriame, kokių mineralinių 
medžiagų jis turi, kuo tos medžiagos naudingos. Labiausiai 
nerimą gali kelti šaltinių vanduo – jį vartojant būtina patikrinti 
dėl nitratų. 
Maisto enciklopedijoje lankytojai pasitikrins savo skonio 
receptorius, sužinos apie įvairių maisto produktų vertę ir naudą 
organizmui.  
Kauno kolegija šventėje pristatys ir Vienožinskio menų fakulteto 
studentų kūrybinių darbų parodą „Žmogus, erdvė, komunikacija“. 
 

KODĖL VERTA APSILANKYTI? 
Lankytojai išmoks iš kelių produktų pasigaminti kosmetines priemones: veido kremą, vonios burbulus ir 
lūpų balzamą. Bus demonstruojama, kaip nustatoma geriamo vandens kokybė. Renginio dalyviai, 
atsinešę savo vartojamą vandenį sužinos, ar jis neužterštas nitratais. Gurmanai pasitikrins savo 
gebėjimus dirbti maisto degustatoriais. Sėkmingiausieji  šios patikros dalyviai bus apdovanoti. 
 

19. Kauno informacinių technologijų mokykla 
 

 
Nuolat besikeičiančių informacinių 
technologijų amžiuje žinios apie 
kompiuterius mums reikalingos  
kiekviename žingsnyje. Kauno 
informacinių technologijų mokyklos 
komanda aktyviausius lankytojus 
pakvies į kompiuterių surinkimo 
varžybas. Varžybų dalyviai bus 
filmuojami, o nufilmuota informacija 
keliama į internetą. Galėsite išbandyti 
savo žinias praktiškai ir pasidalinti 
turimais įgūdžiais su kitais šventės 
lankytojais. 
Šventės erdvėje bus demonstruojamas 
bepilotis orlaivis – dronas. Pamatysite 
kaip jis valdomas, sužinosite kitą 
svarbią informaciją, susijusią su tokių 

prietaisų naudojimu. 
 
KODĖL VERTA APSILANKYTI? 
Kauno informacinių technologijų mokyklos atstovai išbandys savo jėgas kompiuterių surinkimo 
varžybose. Ne tik laimėsite prizų, bet ir stebėsite varžybų akimirkas interneto erdvėje.  Besidomintys ar 
besiruošiantys įsigyti bepilotį orlaivį – droną – gaus naudingų žinių apie jo naudojimą. 
 



20. Kauno „Varpo“  gimnazija 
 
Jau antrus metus į mokslo festivalio programą 
įsijungia jaunieji  tyrėjai – mokiniai. 
Kauno „Varpo“ gimnazijos gimnazistai šiais metais 
kvies šventės lankytojus tyrinėti žmogaus kūną ir 
dalyvauti viktorinose. Galėsite pasitikrinti, kaip 
pažįstate savo kūno dalis. Ar žinote, kurioje kūno 
vietoje jų ieškoti? Mažieji lankytojai susipažins su 
kūno sandara naudojant modelių, dėlionių bei 
piešimo priemones. 
Aplankę „Varpo“ gimnazijos demonstracijų erdvę 
lankytojai taps tyrėjais ir pažvelgs pro šviesinius 
mikroskopus. Vyresniesiems bus pasiūlyta  tyrinėti 
audinių mikropreparatus, o mažuosius gimnazistai 
supažins su  pačiu mikroskopu ir pakvies tyrinėti 
svogūną ar kitas panašias medžiagas. 
 

KODĖL VERTA APSILANKYTI? 
Žinių apie savo kūną niekada nebus per daug.  Pamatysite kaip atrodo mūsų kūno dalys, galėsite jas 
sudėlioti žmogaus kūno muliaže. Suskaudus kurią nors kūno vietą nebereikės spėlioti, koks organas 
sunegalavo ir kokią pagalbą sau reikėtų suteikti.   
  

21. Kauno Jėzuitų gimnazija 
 

Kauno jėzuitų gimnazijos atstovai nori paneigti 
nuomonę, kad fizika – sunkus ir neįdomus dalykas. 
Ateikite stebėti jų demonstracijas ir įsitikinsite, 
kad fizika – žavus eksperimentų, atradimų ir net 
žaidimų pasaulis, leidžiantis pasijusti rimtais 
mokslininkais, o kartais – tiesiog smalsiais, 
žaidžiančiais ir net išdykaujančiais vaikais.  
 

KODĖL VERTA APSILANKYTI? 
Pamatysite, kaip sudėtingus dalykus galima 
paaiškinti paprastai ir vaikams suprantama kalba. 
Lankytojus įtrauksime į įvairius fizikinius 
bandymus. Eksperimentams nereikia įmantrių 
prietaisų ar brangių priemonių, todėl galėsite juos 
pakartoti namuose. 

 
22. Vytauto Didžiojo Universiteto „Rasos“ gimnazija 

 
Dar viena gimnazistų komanda – Vytauto Didžiojo „Rasos“ gimnazijos 
atstovai – šventėje demonstruos elektromagnetinius reiškinius. Jaunieji 
tyrėjai supažindins lankytojus su magneto ir geležies poveikiu, 
demonstruos, kaip magnetas ir magnetinis laukas sąveikauja su variu ir 
aliuminiu. Taip pat galėsite stebėti, kaip perduoti elektros energiją be 
laidų (be fizinio šaltinio ir vartotojo kontakto). 
 

KODĖL VERTA APSILANKYTI? 
Mokslas ir technologijos vis labiau užpildo mūsų kasdienybę. Kuo 
geriau suprasime aplinkoje vyraujančius reiškinius, tuo naudingiau 
galėsime juos praktiškai pritaikyti savo veikloje. 

 
 



23. Anykščių Jono Biliūno gimnazija 
 

Anykščių Jono Biliūno gimnazija festivalio 
programoje dalyvauja antrus metus. Pernai 
gimnazijos bendruomenė aktyviai stebėjo 
renginius, dalyvavo konkurse  „Mano diena 
mokslo festivalyje“ ir tapo jo nugalėtojais. Šiais 
metais gimnazistai išbandys savo jėgas 
pristatant šventės lankytojams įvairius 
fizikinius eksperimentus. 
 

KODĖL VERTA APSILANKYTI? 
Anykštėnai atvyksta į šventę patvirtinti, kad 
regionuose mokiniai nenusileidžia didžiųjų 
miestų gimnazistams. Jie ne tik aktyviai 
dalyvauja tiriamojoje veikloje, bet ir turi kuo 
pasidalinti su šventės lankytojais. 
 

24.     LINPRA 
 

Lietuvos inžinerinės pramonės 
asociacija LINPRA, skatindama 
jaunuolius rinktis inžinerinės 
krypties profesijas, pradeda 
įgyvendinti projektą, kurio metu po 
Lietuvos ugdymo įstaigas keliaus 
modernios STEAM laboratorijos - 
infomobiliai. Infomobilis – tai puiki 
galimybė laboratorijoje ant ratų 
pamatyti bei patiems išbandyti 
naujausias technologijas ir 

įrenginius, sužinoti apie inžinerinės pramonės krypčių studijas ir karjeros perspektyvas.  
 
KODĖL VERTA APSILANKYTI? 
Infomobilyje, kurio ilgis siekia 17,5 m, sumontuota moderni technika: 3D spausdintuvai, tekinimo ir 
frezavimo staklės, žmogaus fiziologinių savybių testavimo įranga, įvairūs mokomieji stendai. Sudaryta 
galimybė kompiuterizuotose mokymo vietose išbandyti staklių valdymo bei gamybos ciklo simuliacines 
programas – moderniais programinio valdymo įrenginiais pasimokyti valdyti tekinimo ir frezavimo 
stakles, pasigaminti sau malonų suvenyrą. Išnaudokite galimybę vieni pirmųjų pamatyti šią modernią 
mobilią laboratoriją. 
 
 
 
 
 



25. Kauno Tvirtovės VII fortas 
 

Nuo 2009 metų Kauno tvirtovės VII fortą 
valdo nekomercinė viešoji įstaiga „Karo 
paveldo centras“. 2015 m., pradėjus aktyviai 
plėsti edukacinės laboratorijos veiklą, 
Kauno tvirtovės VII fortui buvo suteiktas 
Neformaliojo vaikų švietimo daugiafunkcio 
centro statusas, tad šiandien kasdieninė 
muziejaus veikla jungia tiek istorijos bei 
gamtos ir tiksliųjų mokslų specialistus, tiek 
šiomis sritimis aktyviai besidominčius 
savanorius. Šiandien edukacinė laboratorija 
kviečia į daugiau nei 30 skirtingų programų, 
kurių įdomiausius eksperimentus išvys ir 
mokslo populiarinimo šventės lankytojai. 
Užsukusieji į VII forto kareivinėse įsikūrusią 
laboratoriją susipažins su mikroskopo galimybėmis ir tirs gyvūnų kraują. Greta kareivinių pastato 
veikiančioje molekulinės gastronomijos kavinėje pasigamins įvairių gėrimų skonio ikrų ar paragaus čia 
pat gaminamų ledų, o atvykę į dešinįjį artilerijos kiemą, pasiners į tikrą mokslinių atradimų pasaulį. 

 
KODĖL VERTA APSILANKYTI? 
Demonstracijų erdvėje „Eureka!“ kiekvienas 
galės atlikti sau įdomiausią cheminį 
eksperimentą. Fizikų komanda stebins 
kasdienybėje sutinkamų elektros dėsnių 
pritaikymu, o matematikai pakvies įsitikinti, 
jog pasitelkus kūrybiškumą bei tinkamas 
priemones, šis mokslas gali būti itin 
patrauklus. Po ištvermės pareikalausiančios 
kelionės mokslo pasaulyje renginio svečius 
kviesime atsipūsti kairiajame artilerijos kieme 
įrengtose alpinizmo trasose. Dirbame tam, kad 
kiekvienas apsilankymas Kauno tvirtovės VII 
forte paliktų neišdildomą įspūdį bei atneštų 
naujus potyrius, žinias ir pažinimo džiaugsmą!  


