
„Tyrėjų naktis“ VDU erdvėse 

Renginio pavadinimas Aprašymas Renginio laikas Kategorija Vieta 

Robotikos dirbtuvėlės Užsiėmimo metu bus susipažįstama su robotais, jų 

galimybėmis bei ateities perspektyvomis. Taip pat bus 

aiškinamasi, kaip robotai suvokia juos supančią aplinką. 

Dalyviai patys sukonstruos robotą iš lego detalių, praktiškai 

patikrins, ar tikrai robotai gali skirti spalvas, suvokti atstumą 

iki daiktų ir daug kitų įdomybių. Registracija telefonu: 8 

37 327 900.  

10:00 - 11:30 

12:00 - 13:30 

14:00 - 15:30 

Interaktyvi veikla, 

Atvira laboratorija 

VDU 

Informatikos 

fakultetas 

 

(Vileikos g. 

8) 

Arduino dirbtuvėlės Išmanūs namai, automobiliai, Industry 4 – kaip valdomos 

įvairios sistemos, ir kaip pasidaryti savo paprastą valdomą 

sistemą. Registracija telefonu: 8 37 327 900. 

10:00 - 11:30 

12:00 - 13:30 

14:00 - 15:30 

Interaktyvi veikla, 

Atvira laboratorija 

VDU 

Informatikos 

fakultetas 

 

(Vileikos g. 

8) 

Interaktyvi multimedija ir minčių 

skaitymas 

Biosensorių technologijų pažanga, bei augantis dėvimų 

prietaisų populiarumas – atveria naujas galimybes vartotojo 

būsenos stebėjimui ir analizavimui. Ar šie sprendimai ir 

taikymai  suteiks vartotojui „šeštąjį“ pojūtį? 

Ekskursija po VDU Informatikos fakulteto Multimedijos 

laboratoriją. 

Registracija telefonu: 8 37 327 900. 

10:00 - 11:30 

12:00 - 13:30 

14:00 - 15:30 

Interaktyvi veikla, 

Atvira laboratorija 

VDU 

Informatikos 

fakultetas 

 

(Vileikos g. 

8) 

Gyvūnijos pasaulis: pamatyk iš arčiau VDU AJMD „Modusas“ kviečia pamatyti Lietuvoje 

aptinkamų bestuburių kolekciją ir pažinti egzotinius 

gyvūnus. Galbūt susidursi su savo baime akis į akį ir ją 

įveiksi! 

11:00 - 14:00 Paroda, Paskaita VDU 

Informatiko 

fakulteto 

fojė 

(Vileikos g. 

8) 

GMO mitai ir realybė Paskaitos metu bus atskleistos genetiškai modifikuotų 

organizmų (GMO) kūrimo ir galimybių paslaptys. 

Atkreipiamas dėmesys į tiesas ir mitus daug kartų skaitytus 

spaudoje ir internetinėje erdvėje. Sužinosite kaip GMO gali 

paveikti jūsų organizmą, šalies ekonomiką bei gamtą. 

Pranešėjas – Vykintas Baublys (VDU) 

11:00 - 12:00 Paskaita VDU 

Gamtos 

mokslų 

fakultetas 

(Vileikos g. 

8-101 aud.) 

Kaunas 



Augalo lapas – augalo būsenos veidrodis. 

Ką jis mums rodo, kai aplinka keičiasi? 

Žaliasis lapas yra tas židinys, kuriame ima pradžią visi 

reiškiniai Žemėje. Vieni jų maitina, antri rengia, treti gydo, 

ketvirti reikalingi gyvenamajai aplinkai. Iš kitos pusės 

augalo lapas mums gali pasakyti kaip „jaučiasi“ pats augalas 

ir kokioje aplinkoje jis auga. Kai augalui augti yra 

optimalios sąlygos, lapas nepažeistas, turi pakankamą kiekį 

pigmentų ir intensyviai vykdo fotosintezę, tačiau jeigu 

aplinkos veiksniai keičiasi, minėti rodikliai mus tai parodo 

dar gerokai ankščiau nei kad išvystame pažeistą augalą. Tad 

laboratorinio užsiėmimo metu matuosime augalų 

fotosintezės ir transpiracijos intensyvumą, nustatysime 

pigmentų kiekius ir darysime išvadas apie augalų būklę. 

Registracija telefonu: 861004159. 

11:00 - 12:00 

12:00 - 13:00 

Atvira laboratorija VDU 

Gamtos 

mokslų 

fakultetas 

 

(Vileikos g. 

8-124) 

 

Sumodeliuok ir sužinok oro taršą savo 

rajone 

Viena iš aktualiausių šiandienos aplinkosaugos problemų 

yra oro užterštumas. Miestų oro tarša turi tendenciją didėti. 

Vienas iš pažangiausių oro taršos nustatymo būdų yra 

teršalų sklaidos modeliavimas. Naudojant matematinį 

modeliavimą, daug tiksliau galima nustatyti teršalų 

koncentracijas visame mieste ir atskiruose mikrorajonuose, 

kadangi realiai išmatuoti oro teršalų koncentracijas visuose 

miesto taškuose yra neįmanoma. Užsiėmimo metu bus 

galimybė sumodeliuoti ir sužinoti oro taršą savo rajone. 

Registracija telefonu: 861004159. 

13:00 - 14:00 

14:00 - 15:00 

Interaktyvi veikla VDU 

Gamtos 

mokslų 

fakultetas 

 

(Vileikos g. 

8-221) 

Nitratai geriamajame vandenyje. Nitratų 

koncentracijos nustatymas atsineštame 

vandenyje (arba paruoštuose mėginiuose) 

Nitratai geriamajame vandenyje išlieka opi problema iki šių 

dienų, nes Lietuvoje apie 1 mln. gyventojų vis dar vartoja 

šulinių vandenį maistui ir gėrimams ruošti. Dažniausiai 

šulinių (šaltinių) vanduo būna užterštas nitratais, nitritais. 

Dar pasitaiko ir mikrobiologinės taršos atvejų. Toks vanduo 

yra netinkamas žmonių poreikiams, todėl svarbu žinoti kokį 

vandenį mes geriame. Laboratorinio užsiėmimo metu 

matuosime nitratų koncentraciją vandenyje ir taip galėsime 

įvertinti ar jis tinkamas naudojimui. Registracija telefonu: 

861004159. 

14:00 - 15:00 

15:00 - 16:00 

Atvira laboratorija VDU  

Gamtos 

mokslų 

fakultetas 

 

(Vileikos g. 

8-123) 

Fiziologinių signalų užrašymas ir 

panaudojimo galimybės 

Kokie būna fiziologiniai signalai? Kaip juos užrašyti ir kam 

to reikia? Visai tai galite sužinoti paskaitoje apie 

14:00 - 15:00 Atvira laboratorija VDU 

Gamtos 

mokslų 



neuromokslus. Pranešėjas – prof. dr. Saulius Šatkauskas 

(VDU). Registracija telefonu: 8 37 327 900.  

fakultetas 

 

(Vileikos g. 

8-123) 

Tropinių drugelių šou Interaktyvaus užsiėmimo metu dalyviai bus supažindinami 

su tropiniuose regionuose gyvenančiais drugiais. Dalyviai 

sužinos ir patys oranžerijoje įkurtame inkubatoriuje 

pamatys drugelių metamorfozę. Išsiritusius drugius galės 

patys pamaitinti, stebėti jų elgesio ir spalvų ypatumus. Taip 

pat užsiėmimo dalyviai bus supažindinami su 

entomologinių kolekcijų kūrimo ypatumais. Registracija 

telefonu: 8 37 327 900. 

17:00 - 18:00 

 

18:30 - 19:30 

Interaktyvi veikla VDU Kauno 

botanikos 

sodo 

oranžerija 

(Ž. E. 

Žilibero g. 

6) 

Paslaptingasis augalų pasaulio grožis Interaktyvaus užsiėmimo metu dalyviai bus supažindinami 

su įvairiais augalais ir jų savybėmis, mikroskopuodami 

augalus atras netikėtas, plika akimi nematomas paslaptis 

(eterinių aliejų ir nuodų liaukas, sporas, spyglius ir pan.). 

Laboratorijoje moksleiviai pasijus tikrais jaunaisiais 

mokslininkais, mikroskopo pagalba galės užfiksuoti 

matomus vaizdus ir pasidalinti jais su savo kolegoms. Taip 

pat bus tiriami ir KBS vandens telkinių mėginiai, ieškoma 

mikroorganizmų gyvenančių skirtingų tipų biotopuose. 

Registracija telefonu: 8 37 327 900. 

16:00 - 17:00 

 

17:30 - 18:30 

Interaktyvi veikla Aukštosios 

Fredos 

dvaro rūmai, 

VDU Kauno 

botanikos 

sodas 

(Ž. E. 

Žilibero g. 

6) 

Robotas mano naujasis draugas Šio užsiėmimo metu bus galima sukonstruoti savo robotą iš 

lego detalių bei pabandyti savarankiškai jį suprogramuoti. Ir 

nebijokite – tai padaryti nebus sunku! Su sukonstruotais 

robotais bus galima rungtyniauti.  

18:00 - 21:00 Kūrybinės 

dirbtuvės 

VDU 

Didžiosios 

salės I A. 

fojė 

(S. 

Daukanto g. 

28) 

Lab-Bar Ar esi matęs laboratoriją ir barą viename? VDU AJMD 

„Modusas“  įrodys, jog šie du dalykai puikiai dera. Atvyk ir 

užsisakyk eksperimentą iš meniu!  

18:00 - 21:00 Atvira laboratorija VDU 

Didžiosios 

salės I A. 

fojė 

(S. 

Daukanto g. 

28) 



Virtualybės Kaip mes gyvensime po 5 metų - virtualios realybės sistemų 

galimybės. Išplėstinės realybės demonstracija (href į 

suknelę). 3D modeliavimo darbų pavyzdžiai.  

18:00 - 21:00 Demonstracija VDU 

Didžiosios 

salės I A. 

fojė 

(S. 

Daukanto g. 

28) 

Gyvasis universitetas Video projekcijos VDU.  19:00 - 22:00 Demonstracija VDU 

Didžiosios 

salės I a. 

fojė (S. 

Daukanto g. 

28) 

 „Neuromoduliacijos (re)evoliucija 

Lietuvoje“ 

Neuromoduliacijos (re)evoliucija Lietuvoje. Žmogaus 

nervų sistemos kontrolė elektros impulsais. Jūsų minčių, 

pojūčių ir judėjimo kontrolė kito žmogaus rankose??!!! 

Pranešėjas – neurochirurgas Andrius Radžiūnas. 

18:00 - 19:00 Paskaita Vero 

cafe@VDU 

(S. 

Daukanto g. 

28) 

Kaip skaityti mintis? Ar galima perjungti TV kanalus mintimis? Kada mes 

galėsime tai daryti? Ar galima perskaityti mintis, emocijas? 

Ar galima jas valdyti? Pranešėja – dr. Aušra Vidugirienė 

(VDU).  

19:00 - 20:00 Paskaita Vero 

cafe@VDU 

(S. 

Daukanto g. 

28) 

Ar plaukų plovimas yra cheminis 

eksperimentas? 

Plaukų plovimas yra procesas, kurį atliekame kiekvienas 

pagal individualiai pasirinktas sąlygas – vandens 

temperatūrą, šampūną, plovimo trukmę ir kitą. Ką reikėtų 

žinoti apie šių sąlygų poveikį plaukams, siekiant kokybiškai 

juos išplauti, bet nepažeisti. Pranešėja – doc. dr. Lina 

Ragelienė (VDU).  

20:00 - 21:00 Paskaita Vero 

cafe@VDU 

(S. 

Daukanto g. 

28) 

Tyrimai tyrėjamas Atviros diskusijos apie mokslinius tyrimus, mokslininko 

karjerą ir mokslininkų atvirumą visuomenei. Moderatorius 

–  prof. dr. Tomas Krilavičius.  

21:00 - 22:00 Paskaita, Diskusija Vero 

cafe@VDU 

(S. 

Daukanto g. 

28) 

 


