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TikslaiTikslai

 Žadinti moksleivių smalsumą domėtis Žadinti moksleivių smalsumą domėtis 
fizikos mokslų laimėjimais.fizikos mokslų laimėjimais.

 Sudaryti sąlygas mokinio prigimtyje Sudaryti sąlygas mokinio prigimtyje 
glūdintiems gebėjimams ir kūrybiškumui glūdintiems gebėjimams ir kūrybiškumui 
reikštis.reikštis.

 Mokyti stebėjimo rezultatus apibendrinti, Mokyti stebėjimo rezultatus apibendrinti, 
fizikinių dydžių sąryšius išreikšti fizikinių dydžių sąryšius išreikšti 
matematiškai ir remtis analogijomis. matematiškai ir remtis analogijomis. 

 Plėsti mokinių gamtamokslinį akiratį.Plėsti mokinių gamtamokslinį akiratį.



  

TurinysTurinys

 RadioaktyvumasRadioaktyvumas
 Alfa spinduliuotėAlfa spinduliuotė
 Beta spinduliuotėBeta spinduliuotė
 Gama spinduliuotėGama spinduliuotė
 Neutronų spinduliuotėNeutronų spinduliuotė
 Palyginimas Palyginimas 
 Radioaktyvumo tyrimaiRadioaktyvumo tyrimai
 Elementariųjų dalelių ypatumai Elementariųjų dalelių ypatumai 
 Jonizuojanti spinduliuotėJonizuojanti spinduliuotė
 Radiacijos nustatymo būdaiRadiacijos nustatymo būdai
 Sugertos radiacijos įvertinimasSugertos radiacijos įvertinimas
 Radioaktyvumo nauda ir pritaikymasRadioaktyvumo nauda ir pritaikymas
 Radioaktyvumo žala Radioaktyvumo žala 
 Dirbtiniai radiacijos šaltiniaiDirbtiniai radiacijos šaltiniai
 ŠaltiniaiŠaltiniai



  

Atsargiai...Atsargiai...



  

RadioaktyvumasRadioaktyvumas

 Radioaktyvumas ir radiacija – tai fizikiniai Radioaktyvumas ir radiacija – tai fizikiniai 
reiškiniai, kurie žmonijai atrodo bauginantys ir reiškiniai, kurie žmonijai atrodo bauginantys ir 
darantys daug neigiamų pasekmių.darantys daug neigiamų pasekmių.

   Tačiau radioaktyvumas kiekvienam žmogui Tačiau radioaktyvumas kiekvienam žmogui 
padeda kasdieniniame gyvenime ir net gelbsti padeda kasdieniniame gyvenime ir net gelbsti 
žmonių gyvybes. žmonių gyvybes. 

 Radioaktyvumas yra savaiminis branduolių Radioaktyvumas yra savaiminis branduolių 
virsmas to paties arba kito elemento virsmas to paties arba kito elemento 
branduoliais (izotopais) atpalaiduojant antrines branduoliais (izotopais) atpalaiduojant antrines 
elementariąsias daleles ir energiją.elementariąsias daleles ir energiją.



  

H. Bekerelis (Henri H. Bekerelis (Henri 
Becquerel)Becquerel)



  

Radioaktyvumo tyrimaiRadioaktyvumo tyrimai

 1896 m. 1896 m. H. Bekerelis H. Bekerelis atrado atrado 
neplanuotai radioaktyvumą, kai neplanuotai radioaktyvumą, kai 
mokslininkas tyrė urano švytėjimą.mokslininkas tyrė urano švytėjimą.

   Bekerelis patalpino fluorescencinį Bekerelis patalpino fluorescencinį 
mineralą (urano druską) tarp fotografinių mineralą (urano druską) tarp fotografinių 
plokštelių ir viską įsuko į juodą medžiagą.plokštelių ir viską įsuko į juodą medžiagą.

 Palaukęs parą ir išryškinęs fotoplokštelę, Palaukęs parą ir išryškinęs fotoplokštelę, 
gavo tokią nuotrauką:gavo tokią nuotrauką:



  

Štai taip atrodė plokštelė po Štai taip atrodė plokštelė po 
apšvitinimo. apšvitinimo. 



  

Urano rūdaUrano rūda



  

NESTABILIŲ NESTABILIŲ IZOTOPŲIZOTOPŲ  
BRANDUOLIŲ VIRSMAS KITAIS BRANDUOLIŲ VIRSMAS KITAIS 

IZOTOPAIS.IZOTOPAIS.

http://lt.wikipedia.org/wiki/Izotopas


  

Iš skylančių branduolių išmetami HE Iš skylančių branduolių išmetami HE 
branduoliai. branduoliai. 

Ši spinduliuotė beveik neskvarbi, bet stipriai Ši spinduliuotė beveik neskvarbi, bet stipriai 
jonizuojanti aplinką.jonizuojanti aplinką.

Alfa spinduliuotėAlfa spinduliuotė

https://www.youtube.com/watch?v=dY10s71rv80



  

Iš skylančių branduolių išmetami Iš skylančių branduolių išmetami greitieji greitieji 
elektronai. elektronai. 

Ši spinduliuotė pasižymi didesne nei alfa Ši spinduliuotė pasižymi didesne nei alfa 
dalelių skvarba.dalelių skvarba.

Beta spinduliuotėBeta spinduliuotė



  

Gama spinduliuotėGama spinduliuotė

Tai elektromagnetiniai spinduliai. Juos Tai elektromagnetiniai spinduliai. Juos 
skleidžia tiek skylantys branduoliai, tiek skleidžia tiek skylantys branduoliai, tiek 
susiduriantys milžiniški kūnai kosmose. susiduriantys milžiniški kūnai kosmose. 

Ši spinduliuotė pasižymi labai didele Ši spinduliuotė pasižymi labai didele 
skvarba.skvarba.



  

Neutronų spinduliuotėNeutronų spinduliuotė

Pasižymi labai didele skvarba (perveria Pasižymi labai didele skvarba (perveria 
Žemę), nenukrypsta nei elektriniame, nei Žemę), nenukrypsta nei elektriniame, nei 

magnetiniame lauke.magnetiniame lauke.



  

Pagrindinės spinduliavimo Pagrindinės spinduliavimo 
rūšysrūšys

Alfa spinduliuotė

Beta spinduliuotė

Gama spinduliuotė

Neutronų spinduliuotė



  

Marija ir Pjeras KiuriMarija ir Pjeras Kiuri



  

RadioaktyvumoRadioaktyvumo  tyrimaityrimai
 Sutuoktiniai ištyrė, kad Sutuoktiniai ištyrė, kad uranas, polonis uranas, polonis 

bei radisbei radis taip pat skleidžia radioaktyviąją  taip pat skleidžia radioaktyviąją 
spinduliuotę. spinduliuotę. 

 Polonį ir radį jie atrado patys.Polonį ir radį jie atrado patys.
 Naujas cheminis elementas Naujas cheminis elementas - - PoPo  

pavadintas M. Sklodovskos - Kiuri tėvynės pavadintas M. Sklodovskos - Kiuri tėvynės 
vardu.vardu.

 RaRa - - pats radioaktyviausias cheminis  pats radioaktyviausias cheminis 
elementas Žemėje.elementas Žemėje.



  

Radioaktyių elementų Radioaktyių elementų 
tyrimo prietaisastyrimo prietaisas



  

Radiacijos stebėjimo ir Radiacijos stebėjimo ir 
matavimo priemonėsmatavimo priemonės
Pats paprasPats paprasčiausias prietaisas – čiausias prietaisas – 

elektroskopaselektroskopas. Visada šiame prietaise . Visada šiame prietaise 
būdavo lapelis, dažniausiai aukso. Jis dėl būdavo lapelis, dažniausiai aukso. Jis dėl 
stūmos jėgų(veikiančių dėl strypelio, kuris stūmos jėgų(veikiančių dėl strypelio, kuris 
įgauną tą patį krūvį) atsilenkia į kitą pusę.įgauną tą patį krūvį) atsilenkia į kitą pusę.

https://www.youtube.com/watch?v=l3YjR987TaU


  

 Vienas iš prietaisų, kuriuo galima ne tik Vienas iš prietaisų, kuriuo galima ne tik 
skaičiuoti daleles, bet ir stebėti jų judėjimo skaičiuoti daleles, bet ir stebėti jų judėjimo 
trajektoriją yra anglų fiziko Čarlio Vilsono trajektoriją yra anglų fiziko Čarlio Vilsono 
sukurta kamera 1912 m.sukurta kamera 1912 m.

   Veikimas pagrįstas persotintųjų garų Veikimas pagrįstas persotintųjų garų 
kondensacija – skysčio lašelių susidarymu kondensacija – skysčio lašelių susidarymu 
– apie kondensacijos branduolius, kuriais – apie kondensacijos branduolius, kuriais 
būna dujų jonai, atsirandantys išilgai būna dujų jonai, atsirandantys išilgai 
dalelės trajektorijos.dalelės trajektorijos.

Vilsono kameraVilsono kamera



  

Vilsono kameraVilsono kamera



  

Geigerio skaitiklisGeigerio skaitiklis
 Tai labiausiai paplitęs prietaisas jonizuojančiai Tai labiausiai paplitęs prietaisas jonizuojančiai 

spinduliuotei tirti, sukurtas Geigerio ir Miulerio spinduliuotei tirti, sukurtas Geigerio ir Miulerio 
1928 m.1928 m.

   Pagrindinė dalis –vamzdelis, kuris sudarytas iš  Pagrindinė dalis –vamzdelis, kuris sudarytas iš  
jonizacijos kameros su dviem elektrodais: anodu jonizacijos kameros su dviem elektrodais: anodu 
ir katodu. ir katodu. 

 Tarp anodo ir katodo sudaroma aukšta įtampa.Tarp anodo ir katodo sudaroma aukšta įtampa.

   Patekusi į kamerą jonizuojanti dalelė jonizuoja Patekusi į kamerą jonizuojanti dalelė jonizuoja 
dujas ir sukelia trumpalaikį srovės impulsą. dujas ir sukelia trumpalaikį srovės impulsą. 



  

Senasis Geigerio Senasis Geigerio 
skaitiklisskaitiklis



  

Dabartinis Geigerio skaitiklisDabartinis Geigerio skaitiklis



  

Dalelių ypatumaiDalelių ypatumai
Išspinduliuotosios dalelės skiriasi savo Išspinduliuotosios dalelės skiriasi savo 

sandara ir savybėmis. sandara ir savybėmis. 

Nuo to, kokia dalelė ištrūko, priklauso kokio Nuo to, kokia dalelė ištrūko, priklauso kokio 
pavojingumo bus radioaktyvus poveikis.pavojingumo bus radioaktyvus poveikis.



  

Alfa spinduliuotėAlfa spinduliuotė
Labai dideli kiekiai yra pavojingiausi žmogui Labai dideli kiekiai yra pavojingiausi žmogui 

ir įkvėpus jų, gali sukelti vidaus ląstelių ir įkvėpus jų, gali sukelti vidaus ląstelių 
pakitimus ir organų vėžį. pakitimus ir organų vėžį. 

Juos sulaiko popieriaus lapas.Juos sulaiko popieriaus lapas.



  

Beta spinduliuotėBeta spinduliuotė
Ši spinduliuotė kenksminga odai, akims, nes Ši spinduliuotė kenksminga odai, akims, nes 

 didelės dozės jas nudegina. didelės dozės jas nudegina.

Šią spinduliuotę sustabdo: stiklas, metalinė Šią spinduliuotę sustabdo: stiklas, metalinė 
folija, aliuminis.folija, aliuminis.



  

Gama spinduliuotėGama spinduliuotė

Mažos dozės beveik nekenkia. Mažos dozės beveik nekenkia. 

Gama spinduliuotę sunkiai sulaiko net Gama spinduliuotę sunkiai sulaiko net 
sunkieji metalai. Apsaugo storas betono, sunkieji metalai. Apsaugo storas betono, 

švino sluoksnis.švino sluoksnis.



  

Sugertosios radiacijos Sugertosios radiacijos 
matavimasmatavimas

 Radiacinės apšvitos dozė matuojama SI Radiacinės apšvitos dozė matuojama SI 
sistemos vienetais - sistemos vienetais - sivertais (Sv).sivertais (Sv).

 Ankščiau buvo naudojamas rentgenas per Ankščiau buvo naudojamas rentgenas per 
valandą (R/h). valandą (R/h). 

 Sivertų pavertimas į rentgenus per Sivertų pavertimas į rentgenus per 
valandą: valandą: 1 sivertas lygus 100 rentgenų1 sivertas lygus 100 rentgenų..

 Sugertoji radiacijos dozė matuojamaSugertoji radiacijos dozė matuojama  
grėjais (Gy).grėjais (Gy).

 Mirtina sugertoji dozė 3-4 Gy.Mirtina sugertoji dozė 3-4 Gy.



  



  

Sugertos radiacijos įvertinimasSugertos radiacijos įvertinimas

 Normaliomis sąlygomis, žmogus per Normaliomis sąlygomis, žmogus per 
metus gauna tik maždaug 2, 3 milisivertus metus gauna tik maždaug 2, 3 milisivertus 
(0,002 – 0,003 siverto).  (0,002 – 0,003 siverto).  

 Valstybinės atominės energetikos saugos Valstybinės atominės energetikos saugos 
inspekcijos (inspekcijos (VATESIVATESI) duomenimis, ) duomenimis, 
Lietuvos gyventojų vidutinė metinė Lietuvos gyventojų vidutinė metinė 
apšvitos dozė, sąlygota gamtinės kilmės apšvitos dozė, sąlygota gamtinės kilmės 
šaltinių, šaltinių, yra 2,2 milisiverto yra 2,2 milisiverto (0,0022 (0,0022 
siverto).siverto).



  



  

Radiacijos taikymasRadiacijos taikymas
 Radioaktyvumas ir jonizuojančioji Radioaktyvumas ir jonizuojančioji 

spinduliuotė dažniausiai naudojama spinduliuotė dažniausiai naudojama 
penkiose srityse:penkiose srityse:

 Medicinos.Medicinos.
 Mokslo.Mokslo.
 Pramonės.Pramonės.
 Branduolinės energetikos.Branduolinės energetikos.
 Karybos.Karybos.



  

Nauda medicinojeNauda medicinoje
 Galima išskirti tris pagrindines Galima išskirti tris pagrindines 

jonizuojančiosios spinduliuotės jonizuojančiosios spinduliuotės 
panaudojimo sritis medicinoje:panaudojimo sritis medicinoje:

 spindulinė terapija spindulinė terapija (ligų gydymas (ligų gydymas 
naudojant jonizuojančiąją spinduliuotę);naudojant jonizuojančiąją spinduliuotę);

 branduolinė medicina branduolinė medicina ((radionuklidairadionuklidai, , 
naudojami ligoms diagnozuoti ir gydyti);naudojami ligoms diagnozuoti ir gydyti);

 ir ir rentgenodiagnostikarentgenodiagnostika (diagnozavimui  (diagnozavimui 
naudojami rentgeno aparatai).naudojami rentgeno aparatai).

http://www.manoukis.lt/print_forms/print_st_z.php?s=2626&z=116


  

Nauda moksleNauda moksle
 Jonizuojančiosios spinduliuotės Jonizuojančiosios spinduliuotės 

pritaikomos tiriant įvairių pritaikomos tiriant įvairių medžiagų medžiagų 
struktūrą struktūrą ir ir cheminę sudėtįcheminę sudėtį, elektronų , elektronų 
užgrobimo detektoriais nustatant tam tikrų užgrobimo detektoriais nustatant tam tikrų 
organinių junginių koncentracijas. organinių junginių koncentracijas. 

 Leidžia taikyti Leidžia taikyti pažangias technologijaspažangias technologijas, , 
praplėsti galimybes įvairiose veiklos praplėsti galimybes įvairiose veiklos 
srityse ir duoda didelę srityse ir duoda didelę ekonominę naudąekonominę naudą..



  

Nauda pramonėjeNauda pramonėje
 Technologiniams procesams valdyti ir kontroliuoti Technologiniams procesams valdyti ir kontroliuoti 

naudojami įvairios paskirties naudojami įvairios paskirties matuokliaimatuokliai. . 
 Oro uostuose ir pašto skyriuose kroviniams, Oro uostuose ir pašto skyriuose kroviniams, 

keleivių bagažui, įvairioms siuntoms patikrinti keleivių bagažui, įvairioms siuntoms patikrinti 
naudojami bagažo saugumo kontrolės prietaisai naudojami bagažo saugumo kontrolės prietaisai 
– – introskopaiintroskopai,  aptinka tikrinamuose daiktuose ,  aptinka tikrinamuose daiktuose 
esančias pavojingas medžiagas ar draudžiamus esančias pavojingas medžiagas ar draudžiamus 
daiktus. daiktus. 

 Alfa spinduliuotės šaltiniai Alfa spinduliuotės šaltiniai priešgaisrinės priešgaisrinės 
apsaugos sistemose.apsaugos sistemose.  



  

Radiacijos žalaRadiacijos žala

SSilpnina ir ardo ląstelių DNRilpnina ir ardo ląstelių DNR::



  

Radiacijos simptomaiRadiacijos simptomai

 Spindulinė liga. Spindulinė liga. 

 Sukelia Sukelia 1 sivertas. 1 sivertas. 

 Spindulinės ligos simptomaiSpindulinės ligos simptomai: jaučiamas : jaučiamas 
bendras silpnumas, skauda galvą, bendras silpnumas, skauda galvą, 
sumažėja matomumas ir klausos organų sumažėja matomumas ir klausos organų 
veikla, dingsta apetitas, kankina nemiga; veikla, dingsta apetitas, kankina nemiga; 
pykina, pakyla temperatūra, iškrenta pykina, pakyla temperatūra, iškrenta 
plaukai ir t. t. plaukai ir t. t. 



  

Radiacijos šaltiniaiRadiacijos šaltiniai

 Mes jų gauname iš aplinkos Mes jų gauname iš aplinkos radiacinio fonoradiacinio fono, skrydžių , skrydžių 
lėktuvais metu, taip pat medicininių apžiūrų metu lėktuvais metu, taip pat medicininių apžiūrų metu 
(rentgeno aparatai, tomografai).(rentgeno aparatai, tomografai).

 Kosminė spinduliuotė. Kosminė spinduliuotė. 
 Radionuklidai, esantys grunte, maiste, geriamajame Radionuklidai, esantys grunte, maiste, geriamajame 

vandenyje, statybinėse medžiagose. vandenyje, statybinėse medžiagose. 
 Radioaktyviosios radono dujos. Radioaktyviosios radono dujos. 
 Radionuklidai - elementai, kurių atomai pasižymi nestabilumu. Radionuklidai - elementai, kurių atomai pasižymi nestabilumu. 

Išspinduliuodami daleles arba elektromagnetines bangas Išspinduliuodami daleles arba elektromagnetines bangas 
(energiją) jie tampa stabilesni. Išspinduliuota energija (energiją) jie tampa stabilesni. Išspinduliuota energija 
vadinama radiacija, o išskiriama spinduliuotė - radioaktyvumu. vadinama radiacija, o išskiriama spinduliuotė - radioaktyvumu. 
Radionuklidai yra natūralūs (esantys aplinkoje) ir Radionuklidai yra natūralūs (esantys aplinkoje) ir 
antropogeniniai (susidarę dėl žmonijos veiklos).antropogeniniai (susidarę dėl žmonijos veiklos).

http://www.vatesi.lt/index.php?id=220


  

Dirbtiniai radiacijos Dirbtiniai radiacijos 
šaltiniaišaltiniai

 Technogenines katastrofas patyrusios elektrinės:Technogenines katastrofas patyrusios elektrinės:

 Černobylio;Černobylio;

 Fukušimos;Fukušimos;

 Nagasakio.Nagasakio.

 Radioaktyviųjų atliekų, susidariusių Radioaktyviųjų atliekų, susidariusių 
eksploatuojant atomines elektrines, sandėliai.eksploatuojant atomines elektrines, sandėliai.

 Branduolinius sprogimus patyrusios vietovės.Branduolinius sprogimus patyrusios vietovės.



  

Didžiausios katastrofosDidžiausios katastrofos

 Černobylio – ši avarija įvyko 1986 metais. Černobylio – ši avarija įvyko 1986 metais. 
Tai laikoma pačia didžiausia katastrofa Tai laikoma pačia didžiausia katastrofa 
visoje branduolinės energetikos istorijoje.visoje branduolinės energetikos istorijoje.

 Avarijos bruožai: sprogimas, labai didelė Avarijos bruožai: sprogimas, labai didelė 
radioaktyvi tarša.radioaktyvi tarša.

 Buvo vykdomas mokslinis eksperimentas, Buvo vykdomas mokslinis eksperimentas, 
kurio metu nebuvo laikomasi reikalavimų, kurio metu nebuvo laikomasi reikalavimų, 
būtent tai ir buvo sprogimo priežastis.būtent tai ir buvo sprogimo priežastis.



  

Černobylio avarijaČernobylio avarija



  



  

Pradinės mokyklos pastatasPradinės mokyklos pastatas



  

Černobylio pradinė mokyklaČernobylio pradinė mokykla



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Černobylio avarijaČernobylio avarija
 https://https://www.youtube.com/watch?vwww.youtube.com/watch?v

=-j3UDf4E-0U=-j3UDf4E-0U

 Tai labai įdomus vaizdo įrašas, kurį siūlau Tai labai įdomus vaizdo įrašas, kurį siūlau 
pažiūrėti visiems besidomintiems. pažiūrėti visiems besidomintiems. 

https://www.youtube.com/watch?v=-j3UDf4E-0U
https://www.youtube.com/watch?v=-j3UDf4E-0U
https://www.youtube.com/watch?v=-j3UDf4E-0U


  

HirosimaHirosima
 1945 m. rugpjūčio 6 d. iš lėktuvo „Enola 1945 m. rugpjūčio 6 d. iš lėktuvo „Enola 

Gay“,  JAV numetė ant Hirosimos Gay“,  JAV numetė ant Hirosimos 
branduolinį užtaisą „Mažylis“ (branduolinį užtaisą „Mažylis“ (Little Boy)Little Boy). . 
Žuvo maždaug Žuvo maždaug 80 000 80 000 žmonių, ir buvo žmonių, ir buvo 
smarkiai nusiaubta maždaug 80 % miesto smarkiai nusiaubta maždaug 80 % miesto 
teritorijos. Per keletą kitų mėnesių dar teritorijos. Per keletą kitų mėnesių dar 
maždaug 60 000 žmonių mirė nuo maždaug 60 000 žmonių mirė nuo 
sužeidimų ar apsinuodijimo sužeidimų ar apsinuodijimo radiacija.radiacija.



  

Hirosima po II-ojo Hirosima po II-ojo 
pasaulinio karopasaulinio karo



  

JAV piloto nuotraukaJAV piloto nuotrauka



  

Sprogimas NagasakyjeSprogimas Nagasakyje
 1945 m. rugpjūčio 9 dieną                      1945 m. rugpjūčio 9 dieną                      

JAV ant Nagasakio                                     JAV ant Nagasakio                                     
numetė antrąją atominę                               numetė antrąją atominę                               
     bombą – „Dručkis“.     bombą – „Dručkis“.

   Buvo sugriauta apie                          Buvo sugriauta apie                          
trečdalis miesto.trečdalis miesto.

 JAV skaičiavimais, JAV skaičiavimais, žuvo                              žuvo                              
40 tūkst40 tūkst. žmonių. . žmonių. 



  

Memioralas aukoms atmintiMemioralas aukoms atminti

 Bombos sprogimo vietoje Bombos sprogimo vietoje pastatytas pastatytas 
memorialas memorialas aukoms atminti.aukoms atminti.



  

Fukusimos I atominė elektrinėFukusimos I atominė elektrinė



  

Fukusimos tragedijaFukusimos tragedija
 Po 2011 m. kovo 11 d. žemės drebėjimo ir Po 2011 m. kovo 11 d. žemės drebėjimo ir 

cunamio Japonijos Fukusimos AE sutriko cunamio Japonijos Fukusimos AE sutriko 
reaktorių aušinimo sistemos darbas, kuris reaktorių aušinimo sistemos darbas, kuris 
neatstatytas iki šiol. neatstatytas iki šiol. 

 Dėl gresiančios avarijos iš apylinkių buvo Dėl gresiančios avarijos iš apylinkių buvo 
evakuoti žmonės.evakuoti žmonės.

 Šiai katastrofai priskirtas septintas INESA Šiai katastrofai priskirtas septintas INESA 
reikšmingumo lygmuo – toks pats kaip reikšmingumo lygmuo – toks pats kaip 
ir Černobylio įvykiamsir Černobylio įvykiams..



  

ŠaltiniaiŠaltiniai
 www.vae.ltwww.vae.lt

 wwwwww..wikipedia.orgwikipedia.org
 www.youtube.comwww.youtube.com

 wwwwww..vu.ltvu.lt
 www.www.fizikavisiems.uzeik.infizikavisiems.uzeik.in

 www.pacelabs.comwww.pacelabs.com
 www.delfi.ltwww.delfi.lt
 www.rsc.ltwww.rsc.lt

 www.vatesi.ltwww.vatesi.lt
 www.technologijos.ltwww.technologijos.lt
 www.google.comwww.google.com

http://www.vae.lt/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.youtube.com/
http://www.vu.lt/
http://www.vu.lt/
http://www.vu.lt/
http://www.fizikavisiems.uzeik.in/
http://www.fizikavisiems.uzeik.in/
http://www.pacelabs.com/
http://www.delfi.lt/
http://www.rsc.lt/
http://www.vatesi.lt/
http://www.technologijos.lt/
http://www.google.com/
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