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SANTRAUKA
Projekto tikslas – sudaryti sąlygas gabiems mokiniams dalyvauti Nacionalinės moksleivių
akademijos organizuojamose stovyklose: Nidoje vykstančioje NMA vasaros sesijoje ir Vilniuje
vykstančioje žiemos sesijoje. Sesijose jie įgyja pasirinktos mokslo srities žinių ir ugdo savo
asmenybes.

Kiekybiniai projekto rezultatai
•

9–12 klasių mokiniai 8 dalykinėse sekcijose (biochemijos, chemijos, ekonomikos, fizikos ir
nanotechnologijų, informatikos, lietuvių filologijos, matematikos, muzikos) gilino žinias:
Vasaros sesija 2018 – dalyvavo 74 mokiniai (iš Lietuvos);
Žiemos sesija 2019 – dalyvavo 78 mokiniai;
Vasaros sesija 2019 – dalyvavo 65 mokiniai (iš Lietuvos);
Žiemos sesija 2020 – dalyvavo 61 mokinys;
Vasaros sesija 2020 – dalyvavo 74 mokiniai;
Žiemos sesija 2021 (nuotolinė) – dalyvavo 157 mokiniai.

•

Mokiniai ugdė savo asmenybes per aikido, teatro, fotografijos, meditacijos, komunikacijos
dirbtuvių, choro, meno istorijos ir kitus užsiėmimus, per vakaro renginius susitiko su
įžymiais, daug pasiekusiais žmonėmis: Birute Mar, Liutauru Degėsiu, Gediminu Storpirščiu,
prof. habil. dr. Valdu Laurinavičiumi, Gediminu Jeglinsku, Andriumi Užkalniu, prof. Vytautu
Landsbergiu, Tomu Venclova, prof. Donatu Katkumi, Giedriumi Arbačiausku, Sigitu
Parulskiu ir kt.

•

2018-08-25 d. ir 2020-08-25 Nidoje buvo surengti vieši koncertai, kuriame skambėjo jaunų,
talentingų muzikantų atliekama muzika (meno vadovai: Žilvinas Brazauskas, Natania
Hoffman, Robertas Lozinskis, prof. Rokas Zubovas, Sonata Zubovienė, Gabrielė ir Algirdas
Biveiniai).

•

2019 m. rugpjūčio 23 dieną Nidos Bardų skvere buvo inicijuotas Baltijos kelio

30-

mečio minėjimas, į kurį įsijungė ir Nidos gyventojai bei poilsiautojai.
•

2018 m., 2019 m., ir 2020 m. rugpjūtį vasaros sesijų metu Tomo Mano memorialiniame
muziejuje Nidoje vyko tradiciniai literatūriniai skaitymai ir kamerinės muzikos koncertai.
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Keletas projekto akimirkų
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Nacionalinė moksleivių akademija (NMA) – tai unikali papildomo ugdymo institucija, skirta
mokslui ir muzikai gabiems Lietuvos vaikams. Akademijoje, veikiančioje jau keturioliktus metus,
šiais mokslo metais mokosi apie 250 talentingiausių vaikų iš įvairių Lietuvos kampelių. Akademijos
idėja – stiprinti Lietuvos intelektinį potencialą, investuojant į aukštus pasiekimus ir motyvaciją
turinčius vaikus. Nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, gabiems ir motyvuotiems mokiniams
sudaromos sąlygos mokytis pas geriausius Lietuvos ir kitų šalių dėstytojus bei mokytojus.
Šiuo metu Nacionalinėje moksleivių akademijoje veikia 7 dalykinės sekcijos: biologijos ir
biochemijos, chemijos, ekonomikos ir vadybos, informatikos, fizikos ir nanotechnologijų, lietuvių
filologijos bei matematikos. Sėkmingai įstoję į pasirinktą sekciją, 5–12 klasių mokiniai pradeda
gana intensyvų mokymosi kursą, trunkantį visus mokslo metus. Mokiniai periodiškai elektroniniu
būdu gauna užduotis iš mokytojų ir dėstytojų. Mokymasis Akademijoje gali trukti nuo 3 iki 7 metų,
t. y. nuo įstojimo iki 12 klasės.
Be reguliaraus mokymosi ir individualių konsultacijų nuotoliniu būdu, per metus rengiamos
2 arba 3 tobulėjimui skirtos akivaizdinės sesijos. Vasaros sesijoje dalyvauja ir muzikai gabūs vaikai,
kurie sesijos pabaigoje surengia viešą koncertą Nidos gyventojams ir svečiams. Siekiama, kad per
šias sesijas mokiniai galėtų dalyvauti aukščiausios kokybės dalykiniuose bei asmenybės ugdymo
užsiėmimuose, o žinias jiems perduotų profesionalai iš verslo, meno ir mokslo pasaulio. Per tokius
renginius mokiniai ne tik praplečia akiratį ir įgyja vertingų žinių, bet ir susipažįsta su panašių
interesų bendraamžiais iš visos Lietuvos ir užsienio. Papildomai rengiamos įvairios sesijos atskirų
sekcijų mokiniams.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
2018 metų vasaros sesija Nidoje vyko rugpjūčio 16-26 d. Joje dalyvavo 94 mokiniai (9–12
klasių) iš Lietuvos ir Vokietijos (iš Deutsche SchülerAkademie). Jiems aštuoniose dalykinėse
sekcijose paskaitas skaitė ir asmenybės ugdymo užsiėmimus vedė daugiau nei 60 dėstytojų, atvykę
iš įvairių užsienio ir Lietuvos universitetų, verslo įmonių, bankų. Vakaro renginiai buvo skirti
susitikimams ir diskusijoms su įdomiais, daug pasiekusiais žmonėmis. Sesiją pabaigė NMA mokinių
viešas koncertas.
2019 metų žiemos sesija Vilniuje vyko vasario 17-21 d. Joje dalyvavo 78 mokiniai (9–12
klasių) iš Lietuvos. Jiems aštuoniose dalykinėse sekcijose paskaitas skaitė ir asmenybės ugdymo
užsiėmimus vedė 53 dėstytojai. Vieną vakaro renginį mokiniams vedė prof. Vytautas Landsbergis.
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Dalykiniai užsiėmimai vyko VU Gyvybės mokslų centre, VU Matematikos ir informatikos fakultete,
Fizinių ir technologijos mokslų centre, Nacionalinėje viešojoje Martyno Mažvydo bibliotekoje,
įmonėje ThermoFisher Scientific.
2019 metų vasaros sesija Nidoje vyko rugpjūčio 16-26 d. Joje dalyvavo 84 mokiniai (9–12
klasių) iš Lietuvos ir Vokietijos (iš Deutsche SchülerAkademie). Jiems aštuoniose dalykinėse
sekcijose paskaitas skaitė ir asmenybės ugdymo užsiėmimus vedė daugiau nei 65 dėstytojai,
atvykę iš įvairių užsienio ir Lietuvos universitetų, verslo įmonių, bankų. Sesijos metu mokiniams
buvo parodytas spektaklis „Anapus tylos. Poezijos ir muzikos improvizacijos“ (Birutė Mar), surengti
du viešieji koncertai – koncertavo NMA mokiniai, inicijuotas Baltijos kelio 30-mečio minėjimas
Bardų skvere.
2020 metų žiemos sesija vyko Vilniuje vasario 17-21 dienomis. Joje dalyvavo 61 mokinys.
Jiems septyniose dalykinėse sekcijose skaitė paskaitas 59 dėstytojai. Asmenybės ugdymo
užsiėmimų formate mokiniai nagrinėjo M.K.Čiurlionio kūrybą kartu su Vilniaus licėjaus mokytoju
Ričardu Jankausku, mokėsi efektyviai bendrauti su psichologu ir renginių vedėju Pauliumi
Mačiulevičiumi bei klausė Regimanto Tamošaičio 3-jų dalių paskaitų ciklo „Žmogus pasaulyje ir
literatūroje: asmenybės kontūrai“. Vakaro renginius vedė poetas Tomas Venclova, dirigentas prof.
Donatas Katkus bei aktorius Giedrius Arbačiauskas.
2020 metų vasaros sesija Nidoje vyko rugpjūčio 16-26 d. Joje dalyvavo 74 mokiniai (9–12
klasių) iš Lietuvos. Jiems aštuoniose dalykinėse sekcijose paskaitas skaitė ir asmenybės ugdymo
užsiėmimus vedė daugiau nei 60 dėstytojai, atvykę

iš įvairių užsienio ir Lietuvos universitetų,

verslo įmonių, bankų. Sesijos metu mokiniams buvo parodytas monospektaklis „Poetė“ (Birutė
Mar), surengti trys viešieji koncertai Nidos bendruomenei – koncertavo NMA mokiniai.
Žiemos sesija 2021 metų buvo nuotolinė ir vyko Zoom platformoje. Ji buvo visiškai
nemokama mokiniams, ir joje dalyvavo net 157 mokiniai (8-12 kl.). Sesijos metu mokiniams buvo
pasiūlyta dalykinė programa, bei 3 popietės renginiai. Tarp sesijos dėstytojų buvo rašytojas
Vytautas V. Landsbergis. Taip pat mokiniams buvo suorganizuota virtuali ekskursija į CERN
laboratoriją (Šveicarija).

Projekto rezultatai
Vasaros sesija 2018
•

sesijoje dalyvavo 74 mokiniai iš Lietuvos mokyklų ir 20 mokinių iš Vokietijos gabių vaikų mokyklos;

•

mokiniai gilino žinias 7 dalykinėse sekcijose (biochemijos, chemijos, ekonomikos, informatikos,
metamatikos, lietuvių filologijos, muzikos);

•

Paskaitas skaitė ir edukacinius užsiėmimus vedė atstovai iš Vilniaus universiteto, Lietuvos banko, AB
„Swedbank“, Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto, Lietuvos edukoligijos universiteto, UAB „Thermo
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Fisher Scietific Baltics“, Škotijos karališkosios konservatorijos, Graco muzikos ir vaizduojamųjų menų
universiteto (Austrija), „Barclays“, Google (Šveicarija), Lietuvos rašytojų sąjungos ir kt.
•

Asmenybės ugdymui mokiniams buvo pasiūlytos programos: „Estetika ir meno filosofija“, „komunikacijos
užsiėmimai“, „Pramoginiai šokiai“, „Liaudies muzika“, Istorijų pasakojimo dirbtuvės“, „Aikido“, „Video
menas“, „Grigariškasis choralas“, iš kurių mokiniai sesijos metu rinkosi dvi programas.

•

Vakaro renginius vedė gydytojas, keliautojas ir fotografas Valentas Kabašinskas, Kuršių nerijos
nacionalinio parko direktorė Aušra Feser, pianistai prof. Rokas Zubovas ir Sonata Zubovienė, poetas ir
filosofas doc. dr. Liutauras Degėsys, aktorė ir režisierė Birutė Mar.

•

2018 m. rugpjūčio 24 d. vyko tradiciniai literatūriniai skaitymas Tomo Mano namelyje.

•

2018 m. rugpjūčio 25 d. Švč. Mergelės Marijos Krikščionių pagalbos bažnyčios amfiteatre surengtas
viešas baigiamasis vasaros sesijos koncertas, kuriame skambėjo jaunų ir talentingų muzikantų atliekama
muzika.

Žiemos sesija 2019
•

sesijoje dalyvavo 74 mokiniai iš Lietuvos mokyklų.

•

mokiniai gilino žinias 8 dalykinėse sekcijose (biochemijos, chemijos, ekonomikos ir vadybos, fizikos ir
nanotechnologijų, informatikos, matematikos, lietuvių filologijos, muzikos);

•

Paskaitas skaitė ir edukacinius užsiėmimus vedė atstovai iš Vilniaus universiteto, ISM Vadybos ir
ekonomikos universiteto, Fizinių ir technologijos mokslų centro, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Kembrio universiteto, Bentley Systems, UAB „Thermo
Fisher Scietific Baltics“ ir kt.

•

Asmenybės ugdymui buvo pasiūlytos trys programos: „Prekės ženklo dirbtuvės – kas yra brandus
brand‘as?“, „Qigong ir taiji užsiėmimai“, „Choras“, iš kurių mokiniai rinkosi vieną sesijos metu.

•

Vakaro renginius mokiniams vedė Krašto apsaugos viceministras Giedrimas Jeglonskas, Andrius Užkalnis,
prof. Vytautas Landsbergis.

Vasaros sesija 2019
•

sesijoje dalyvavo 65 mokiniai iš Lietuvos mokyklų ir 19 mokinių iš Vokietijos gabių vaikų mokyklos;

•

mokiniai gilino žinias 8 dalykinėse sekcijose (biologijos ir biochemijos, chemijos, ekonomikos ir vadybos,
fizikos ir nanotechnologijų, informatikos, metamatikos, lietuvių filologijos, muzikos);

•

Paskaitas skaitė ir edukacinius užsiėmimus vedė atstovai iš Vilniaus universiteto, ISM Vadybos ir
ekonomikos universiteto, Fizinių ir technologijos mokslų centro, Valstybinės Maskvos konservatorijos,
Grazo muzikos vaizduojamųjų manų universiteto, Bentley Systems, UAB „Thermo Fisher Scietific Baltics“,
LR ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Jaunimo teatro, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Yale
universiteto, Kembridžo universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Švietimo akademijos, ISM
ekonomikos ir vadybos universiteto, Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokyklos, Devbridge group,
UAB Adform Lithuania ir kt.
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•

Asmenybės ugdymui mokiniams buvo pasiūlytos programos: „Fotografijos menas“, „Prekių ženklai:
tuštybė ir pritarai“, „Aikido“, „Choras – Amadeus, Alleluia“, „Video menas“, „Pramoginiai šokiai“,
„Kūrybiškumo laboratorija“, „Choras – Lietuviški šedevrai“, iš kurių sesijos metu mokiniai rinkosi 2
programas.

•

Vakaro renginius vedė Lietuvos teatro ir kino aktorius Gediminas Storpirštis, humanitarinių mokslų srities
menotyros krypties doktorantas Marius Daraškevičius, aktorė ir režisierė Birutė Mar, Vilniaus universiteto
profesorius-emeritas Valdas Stanislovas Laurinavičius.

•

2019 m. rugpjūčio 20 dieną mokiniams parodytas spektaklis „ANAPUS TYLOS – poezijos ir muzikos
improvizacijos“ (Birutė Mar).

•

2019 m. rugpjūčio 22 dieną vyko tradiciniai literatūriniai skaitymas Tomo Mano namelyje.

•

2019 m. rugpjūčio 23 dieną Bardų skvere buvo inicijuotas Baltijos kelio 30-mečio minėjimas.

•

2019 m. rugpjūčio 24 dieną NMA mokinių koncertas Bardų skvere.

•

2019 m. rugpjūčio 25 dieną viešas baigiamasis sesijos koncertas.

Žiemos sesija 2020
•

sesijoje dalyvavo 61 mokinys iš Lietuvos mokyklų.

•

mokiniai gilino žinias 7 dalykinėse sekcijose (biologijos ir biochemijos, chemijos, ekonomikos ir vadybos,
fizikos ir nanotechnologijų, informatikos, matematikos, lietuvių filologijos);

•

Paskaitas skaitė ir edukacinius užsiėmimus vedė atstovai iš Vilniaus universiteto, ISM Vadybos ir
ekonomikos universiteto, Fizinių ir technologijos mokslų centro, UAB „Thermo Fisher Scietific Baltics“,
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir kt.

•

Vakaro renginius vedė poetas Tomas Venclova, dirigentas prof. Donatas Katkus, aktorius Giedrius
Arbačiauskas.

•

Asmenybės ugdymui buvo pasiūlytos trys programos: „M. K. Čiurlionio simbolizmas. Muzikinės formos M.
K. Čiurlionio tapyboje“, „Efektyvaus bendravimo programa „Kaip skaityti tarp eilučių“, „Žmogus pasaulyje
ir literatūroje: asmenybės kontūrai“, iš kurių sesijos metu mokiniai rinkosi vieną programą.

Vasaros sesija 2020
•

sesijoje dalyvavo 74 mokiniai iš Lietuvos mokyklų.

•

mokiniai gilino žinias 8 dalykinėse sekcijose (biochemijos, chemijos, ekonomikos, fizikos, informatikos,
matematikos, lietuvių filologijos, muzikos);

•

Paskaitas skaitė ir edukacinius užsiėmimus vedė atstovai iš Vilniaus universiteto, Klaipėdos universiteto,
ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto, Lietuvos banko, Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto,
Kembridžo universiteto, UAB „Thermo Fisher Scietific Baltics“, Graco muzikos ir vaizduojamųjų menų
universiteto (Austrija), Hansns Eislerio aukštosios muzikos mokyklos (Berlynas), Lietuvos nacionalinės
Martyno Mažvydo bibliotekos ir kt.

•

Asmenybės ugdymui mokiniams buvo pasiūlytos programos: „Darbas su grožinės literatūros tekstu“,
„Džiazas – kokia tai muzika?“, „Choras“, „Aikido“, Pramoginiai šokiai“, „Komunikacija nuo A iki Z: Asmuo
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ar Zombie?“, „Ką reiškia būti kitokiu istorijoje arba susikurtų įvaizdžių galia“, iš kurių mokiniai sesijos
metu rinkosi dvi programas.
•

Vakaro renginius vedė rašytojas Sigitas Parulskis, dienraščio Bernardinai.lt vyr. redaktorė Rosita
Garškaitė, Agnė ir Giedrius Arbačiauskai, aktorė ir režisierė Birutė Mar.

•

2020 m. rugpjūčio 24 d. vyko tradiciniai literatūriniai skaitymas Tomo Mano namelyje.

•

2020 m. rugpjūčio 25 d. Švč. Mergelės Marijos Krikščionių pagalbos bažnyčios amfiteatre surengtas
viešas baigiamasis vasaros sesijos koncertas, kuriame skambėjo jaunų ir talentingų muzikantų atliekama
muzika.

Žiemos sesija 2021
•

sesijoje dalyvavo 157 mokiniai iš Lietuvos mokyklų.

•

mokiniai gilino žinias 7 dalykinėse sekcijose (biochemijos, chemijos, ekonomikos, fizikos, informatikos,
matematikos, lietuvių filologijos);

•

Popietės renginius mokiniams vedė rašytojas Vytautas V. Landsbergis, Vilniaus licėjaus mokytojas
Ričardas Jankauskas, o taip pat buvo suorganizuota virtuali ekskursiją į CERN laboratoriją (Šveicarija).

Projekto biudžetas
Išleista
viso, €

Išleista
parama, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

I. Personalo kaštai
2021-02-17 autorinės sutartys
Nr. 2021-ZS-01, 2021-ZS-02,
2021-ZS-03, 2021-ZS-04, 2021ZS-05, 2021-ZS-06, 2021-ZS07, 2021-ZS-08, 2021-ZS-09 ir
darbų priėmimo aktai.
Direktoriaus Leono Narkevičiaus
darbo užmokesčio žiniaraščiai
(2021 m. sausio ir vasario
mėn.)

Žiemos sesijos 2021
dėstytojų atlyginimai (su
mokesčiais)

631,00

631,00

Administracijos atlyginimai

1795,00

1795,00

1000

1000

Sąskaita-faktūra 2018-08-24
Serija NMM Nr. 2018/02

2600

1600

2019-02-21 PVM sąskaitafaktūra Nr. OVI 341

800

800

Sąskaita-faktūra 2019-08-20
Serija NMM Nr. 10

II. Materialių daiktų
įsigijimas
III. Organizacinės išlaidos
Neringos meno mokyklos
patalpų nuoma vasaros
sesijos 2018 veikloms
Žiemos sesijos 2019 dalyvių
maitinimo organizavimo
išlaidos
Neringos meno mokyklos
patalpų nuoma vasaros
sesijos 2019 veikloms
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Žiemos sesijos 2020 dalyvių
apgyvendinimas ir
maitinimas
Vasaros sesijos 2020 dalyvių
apgyvendinimas
Zoom licencija (nuotolinei
Žiemos sesijai 2021)

Išleista
viso, €

Išleista
parama, €

6261,50

2905,50

17 731,00

418,50

229,78

229,78

Vasaros sesijos 2021
organizavimo išlaidos
IV. Kitos išlaidos

614,84

V. Paramos rinkimo
7 proc.
administravimo mokestis
Iš viso: 31 049,06*

Išlaidas įrodantys dokumentai
2020-03-04 PVM sąskaitafaktūra Nr. COR 85861
UAB „Pamario viešnagė“
Sąskaita-faktūra KN Nr. 1562020, 2020-08-31
Zoom video Communications
Inc. Sąskaita-faktūra
INV67863556, 2021-02-09
bus panaudota 2021 metų
rugpjūčio mėn.

752,28
10 746,90

* Likusi suma sumokėta iš organizacijos fondo

PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose
dokumentuose pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai
skelbiama.
Organizacijos vadovas

Leonas Narkevičius _____________ A.V.
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