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2021 m. sausio 21 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) skyrius „Mokslininkų rūmai“ kartu su LMA Jaunąja akademija 

(LMAJA) pradėjo mokslo populiarinimo renginių ciklą „Mokslo žinių dienos“. 

http://www.lma.lt/news/1102/253/Lazeriu-taikymai

Virtuali paskaita 



Sausio 21 d. įvyko pirmasis 2021 m. Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos (LMAJA) posėdis, kuriame 
dalyvavo LMA viceprezidentas Zenonas Dabkevičius ir 28 LMAJA nariai.

http://www.lma.lt/news/1103/253/Antrieji-Lietuvos-mokslu-akademijos-Jaunosios-akademijos-metai

Pirmasis 2021 m. LMAJA posėdis



2021 m. vasario 4 d. Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) Vilniuje paskelbti 2020 m. Lietuvos mokslo premijos laureatai. 
Lietuvos mokslo premija skirta už darbų ciklą „Ultratrumpų lazerio impulsų sąveika su medžiaga ir jos panaudojimas 

lazeriniam mikroapdirbimui“. 
http://www.lma.lt/news/1119/253/LMA-Jaunosios-akademijos-pirmininkas-dr-Mindaugas-Gedvilas-Lietuvos-mokslo-premijos-laureatas

LMA JAUNOSIOS AKADEMIJOS PIRMININKAS DR. MINDAUGAS GEDVILAS –
LIETUVOS MOKSLO PREMIJOS LAUREATAS



https://www.respublika.lt/lt/naujienos/mokslas/mokslas/premijomis_ivertinti_atradimai_lazerinio_mikroapdirbimo_srityje/

Mokslo populiarinimo straipsnis 
naujienų ir žinių portale „Respublika“



Vasario 18 d. Lietuvos mokslų akademijos skyrius „Mokslininkų rūmai“ ir Jaunoji akademija pakvietė klausytojus į 
renginių ciklo „Mokslo žinių dienos“ nuotolinę paskaitą „Maliarija mano balkone“.

http://www.lma.lt/news/1133/253/Maliarija-mano-balkone

Virtuali paskaita 



Vasario 23 d. Kauno Jono Basanavičiaus I ir II klasės gimnazijos mokiniams Kauno technologijos universiteto atstovas ir 
Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narys dr. Dalius Gudeika nuotoliniu būdu vedė mokslo 

populiarinimo pamoką-paskaitą apie sparčiai besiplėtojančią mokslo ir pramonės šaką – organinę elektroniką. 
http://www.lma.lt/news/1136/253/Pazintis-su-organine-elektronika

Virtuali paskaita 
PAŽINTIS SU ORGANINE ELEKTRONIKA



2021 m. vasario 12 d. įvyko pirmasis šiais metais Europos jaunosios akademijos (angl. Young Academy of Europe (YAE) organizuotas 
forumas „Mažinant žinių apie eksperimentus su gyvūnais spragas“ (angl. Bridging the gap in knowledge on animal

experimentation).
http://www.lma.lt/news/1140/253/Europos-jaunosios-akademijos-YAE-forume-aptartos-ziniu-apie-eksperimentus-su-gyvunais-spragos

EUROPOS JAUNOSIOS AKADEMIJOS (YAE) FORUME 
APTARTOS ŽINIŲ APIE EKSPERIMENTUS SU GYVŪNAIS SPRAGOS



Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) kasmetinėje mokslinėje konferencijoje buvo įteikti apdovanojimai Lietuvos 
mokslų akademijos Jaunosios akademijos (LMAJA) nariams dr. Linui Minkevičiui ir dr. Aldonai Balčiūnaitei. 
http://www.lma.lt/news/1144/38/Uz-jaunatviska-proverzi-mokslineje-veikloje-apdovanoti-LMAJA-nariai

UŽ JAUNATVIŠKĄ PROVERŽĮ MOKSLINĖJE VEIKLOJE 
APDOVANOTI LMAJA NARIAI



2021 m. kovo 16 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) skyrius „Mokslininkų rūmai“ ir LMA Jaunoji akademija, tęsdami renginių 
ciklą „Mokslo žinių dienos“, pakvietė gimnazistus, pedagogus, Trečiojo amžiaus universitetų klausytojus ir kitus besidominčius 

sveika gyvensena, pasiklausyti nuotolinės paskaitos „Mikroorganizmai mūsų namuose, kiek suvalgome bakterijų?“.
http://www.lma.lt/news/1149/253/Mikroorganizmai-musu-namuose-kiek-suvalgome-bakteriju

Virtuali paskaita 



2021 m. kovo 22 d. įvyko Globalios jaunosios akademijos (angl. Global Young Academy, GYA) 
organizuotas tarptautinis seminaras-diskusija „Pasitikėjimas klimato mokslu“ (angl. Trust in Climate

Science). Iš viso seminare dalyvavo per 45 jaunųjų akademijų atstovų iš 6 žemynų.
http://www.lma.lt/news/1153/253/Tarptautiniame-Globalios-jaunosios-akademijos-GYA-seminare-diskutuota-apie-pasitikejima-klimato-mokslu

TARPTAUTINIAME GLOBALIOS JAUNOSIOS AKADEMIJOS (GYA) 
SEMINARE DISKUTUOTA APIE PASITIKĖJIMĄ KLIMATO MOKSLU



2021 m. kovo 30 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) skyrius „Mokslininkų rūmai“ ir LMA Jaunoji akademija, tęsdami renginių 
ciklą „Mokslo žinių dienos“, pakvietė gimnazistus, pedagogus, Trečiojo amžiaus universitetų klausytojus ir kitus besidominčius 

sveika gyvensena, pasiklausyti nuotolinės paskaitos „Nematomas mūsų pasaulis – žmogaus mikrobiota“. 
http://www.lma.lt/news/1158/253/Nematomas-musu-pasaulis-zmogaus-mikrobiota

Virtuali paskaita 



Lietuvos mokslų akademijos Jaunoji akademija (LMAJA) 2021 m. kovo 24 d. dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo 
Ateities komiteto organizuotoje virtualioje diskusijoje „Intelektualinis Lietuvos savarankiškumas“. Diskusiją vedė 

Ateities komiteto pirmininkas prof. Raimundas Lopata.
http://www.lma.lt/news/1160/253/LMA-Jaunoji-akademija-Lietuvos-Respublikos-Seimo-Ateities-komiteto-diskusijoje

LMA JAUNOJI AKADEMIJA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 
ATEITIES KOMITETO DISKUSIJOJE



2021 m. balandžio 13 d. vyko Lietuvos mokslų akademijos (LMA) narių visuotinis ataskaitinis ir rinkiminis susirinkimas, 
kuriame LMA prezidentas Jūras Banys pristatė dalyviams Lietuvos mokslų akademijos 2020 m. veiklos ataskaitą.

http://www.lma.lt/news/1168/253/Lietuvos-Respublikos-Seimui-pateikta-Lietuvos-mokslu-akademijos-2020-metu-veiklos-ataskaita

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PATEIKTA 
LMA 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA



Lietuvos mokslų akademijos (LMA) skyrius „Mokslininkų rūmai“ ir LMA Jaunoji akademija balandžio 15 d. pakvietė klausytojus į nuotolinę 
paskaitą „Prūsų kalbos pėdsakai“. Lektorius – LMA Jaunosios akademijos narys, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Baltijos kalbų ir kultūrų 

instituto Baltistikos katedros doc. dr. Vytautas Rinkevičius.
http://www.lma.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1177&cntnt01returnid=53

Virtuali paskaita 



9-oji Skandinavijos–Baltijos šalių parazitologų draugijos konferencija „Parazitai besikeičiančiame pasaulyje“ buvo 
surengta Lietuvoje, Vilniuje, 2021 m. balandžio 21–23 d. Konferencijos organizatoriai: Skandinavijos–Baltijos šalių 

parazitologų draugija (SBSP), Gamtos tyrimų centras ir Lietuvos mokslų akademijos Jaunoji akademija.
http://www.lma.lt/news/1189/253/9-oji-Skandinavijos-Baltijos-saliu-parazitologu-draugijos-konferencija

9-OJI SKANDINAVIJOS–BALTIJOS ŠALIŲ 
PARAZITOLOGŲ DRAUGIJOS KONFERENCIJA



http://www.lma.lt/news/1193/253/Isleistas-naujas-elektroninis-LMA-ziniu-numeris

IŠLEISTAS NAUJAS ELEKTRONINIS 
„LMA ŽINIŲ“ NUMERIS



2021 m. gegužes 5 d. įvyko atviras tarptautinis simpoziumas, skirtas mokslo tarpdalykiškumui skatinti, t. y. peržengti
mokslo sričių, krypčių ir šakų (angl. Public Symposium –Across Boundaries in Sciences) ribas. Jame dalyvavo Lietuvos 

mokslų akademijos (LMA) ir LMA Jaunosios akademijos nariai. 
http://www.lma.lt/news/1201/253/Tarptautiniame-simpoziume-diskutuota-kaip-perzengti-skirtingu-mokslo-disciplinu-ribas

TARPTAUTINIAME SIMPOZIUME DISKUTUOTA, 

KAIP PERŽENGTI SKIRTINGŲ MOKSLO DISCIPLINŲ RIBAS



LMAJA narys, 2019 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas, Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Lazerinių tyrimų centro 
vyriausiasis mokslo darbuotojas ir Tokijo technologijos instituto (TTI) specialiai paskirtas profesorius dr. Mangirdas Malinauskas 
tapo prestižinio žurnalo redakcinės kolegijos nariu ir įsitraukė į „Opto-Electronic Advances“ (Optikos ir elektronikos institutas, 

Kinijos mokslų akademija) mokslinio žurnalo redakcinę veiklą.
http://www.lma.lt/news/1207/253/Tarptautinis-LMA-Jaunosios-akademijos-nario-prof-dr-Mangirdo-Malinausko-pripazinimas

TARPTAUTINIS LMA JAUNOSIOS AKADEMIJOS NARIO 
PROF. DR. MANGIRDO MALINAUSKO PRIPAŽINIMAS



Lietuvos mokslų akademijos (LMA) skyrius „Mokslininkų rūmai“ gegužės 25 d. pakvietė klausytojus 
į paskutinį šiais mokslo metais ciklo „Mokslo žinių dienos“ renginį.

http://www.lma.lt/news/1214/253/Blockchain-tai-gerokai-daugiau-nei-tik-skaitmenines-valiutos

Virtuali paskaita 



http://www.lma.lt/news/1246/253/Lietuvos-mokslu-akademijos-stipendijos-geriausiems-jauniesiems-mokslininkams

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS STIPENDIJOS –
GERIAUSIEMS JAUNIESIEMS MOKSLININKAMS

Dr. Aldonai Balčiūnaitei, Fizinių ir technologijos mokslų
centras. Vykdomų tyrimų tema „Katalizinių sistemų kuro
elementams formavimas“.

Dr. Viktorijai Vaštakaitei-Kairienei, Lietuvos agrarinių ir miškų
mokslų centras. Vykdomų tyrimų tema „Dirbtinio apšvietimo
optimizavimas efektyviai azoto apykaitai augaluose“.



http://www.lma.lt/news/1266/253/Isleistas-naujas-elektroninis-LMA-ziniu-numeris

IŠLEISTAS NAUJAS ELEKTRONINIS „LMA ŽINIŲ“ NUMERIS 



2021 m. liepos 22 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos 
technologijų centre lankėsi Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos (LMAJA) nariai. Trečiąjį LMAJA 

išvažiuojamąjį posėdį organizavo LMAJA narys dr. Vacis Tatarūnas.
http://www.lma.lt/news/1267/253/LMA-Jaunosios-akademijos-nariu-isvaziuojamasis-posedis-Lietuvos-sveikatos-mokslu-universitete

LMA JAUNOSIOS AKADEMIJOS NARIŲ IŠVAŽIUOJAMASIS POSĖDIS 
LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETE 



2021 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) įvyko LMA Jaunosios akademijos kartu su Lietuvos energetikos

institutu, Energetikos ministerija ir Vartotojų aljansu organizuotas nacionalinis mokslinis seminaras „Gyventojai energetikos

transformacijų kontekste: energijos nepriteklius“, seminarą organizavo ir net du pranešimus jame skaitė LEI vyriausiasis mokslo

darbuotojas, LMA Jaunosios akademijos narys dr. Vidas Lekavičius.

http://www.lma.lt/news/1278/253/Nacionaliniame-moksliniame-seminare-diskutuota-apie-energijos-nepritekliu

NACIONALINIAME MOKSLINIAME SEMINARE 
DISKUTUOTA APIE ENERGIJOS NEPRITEKLIŲ



Kontaktiniai asmenys: LMA Jaunosios akademijos vicepirmininkė dr. Diana Marčiulynienė ir

LMA elektroninės sistemos administratorė Evelina Baronienė

http://www.lma.lt/news/1279/253/Lietuvos-mokslu-akademija-skelbia-rinkimus-i-Lietuvos-mokslu-akademijos-Jaunosios-akademijos-narius

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJA SKELBIA RINKIMUS Į 
LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS JAUNOSIOS AKADEMIJOS NARIUS 



2021 m. rugsėjo 9 d. Lazerinių technologijų skyriuje Fizinių ir technologijos mokslų centre (LTS-FTMC) lankėsi Vilniaus Abraomo 
Kulviečio klasikinės gimnazijos vyresniųjų klasių moksleiviai. Ekskursiją organizavo LMA skyriaus „Mokslininkų rūmai“ vadovė 

Aldona Daučiūnienė.
http://www.lma.lt/news/1292/253/Paskaita-ir-ekskursija-moksleiviams-apie-Lietuvoje-kuriamas-lazerines-technologijas

PASKAITA IR EKSKURSIJA MOKSLEIVIAMS APIE 
LIETUVOJE KURIAMAS LAZERINES TECHNOLOGIJAS



Parengė LMA Jaunosios akademijos vicepirmininkė dr. Diana Marčiulynienė

http://www.lma.lt/news/1295/253/Jaunojo-akademiko-jaunas-jubiliejus

JAUNOJO AKADEMIKO JAUNAS JUBILIEJUS



2021 m. rugsėjo 24 d. įvyko Globalios Jaunosios akademijos (angl. Global Young Academy, GYA) organizuotas 
tarptautinis seminaras-diskusija „Mokslo skepticizmas: ką gali padaryti jaunieji mokslininkai?“ (angl. Hard core science

skepticism: What can young scientists do?).
http://www.lma.lt/news/1325/253/Mokslo-skepticizmas-Globalios-jaunosios-akademijos-GYA-tarptautinio-seminaro-diskusijos-tema

MOKSLO SKEPTICIZMAS – GLOBALIOS JAUNOSIOS AKADEMIJOS (GYA) 
TARPTAUTINIO SEMINARO-DISKUSIJOS TEMA



Antrasis internetinis jaunųjų akademijų susitikimas (angl. Online Young Academies Meeting, OYAM) įvyko 2021 m. 
rugsėjo 30 d. Tai buvo iki šiol didžiausias susitikimas, subūręs jaunųjų akademijų atstovus iš viso pasaulio, kuriame 
dalyvavo daugiau nei 70 atstovų iš 50-ties jaunųjų akademijų ar besikuriančių tokių organizacijų. Lietuvos mokslų 

akademijos Jaunajai akademijai (LMAJA) atstovavo pirmininkas dr. Mindaugas Gedvilas.
http://www.lma.lt/news/1331/253/Visu-laiku-didziausias-internetinis-jaunuju-akademiju-susitikimas

VISŲ LAIKŲ DIDŽIAUSIAS INTERNETINIS 
JAUNŲJŲ AKADEMIJŲ SUSITIKIMAS



Jurgita Skiecevičienė, Laimas Virginijus Jonaitis, Gediminas Kiudelis, Juozas Kupčinskas. Darbų ciklas „Navikinės ir 

uždegiminės virškinimo sistemos ligos: nauji molekuliniai biožymenys, klinikiniai-epidemiologiniai aspektai, 

šiuolaikiniai gydymo metodai (2010–2020)“. Pateikė Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.

http://www.lma.lt/news/1336/253/2021-metu-Lietuvos-mokslo-premiju-konkursui-pateikti-mokslo-darbai

2021 METŲ LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ KONKURSUI
PATEIKTI MOKSLO DARBAI



http://www.lma.lt/news/1359/253/Isleistas-naujas-elektroninis-LMA-ziniu-numeris

IŠLEISTAS NAUJAS ELEKTRONINIS „LMA ŽINIŲ“ NUMERIS



Spalio 26 d. Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) įvyko pirmasis akademiko Jurgio Kazimiero Staniškio inicijuotos LMA Darnaus 
vystymosi tarpsritinės grupės (DVTG) narių susitikimas. Jo metu akad. J. K. Staniškis perskaitė pranešimą „Darnus vystymasis: kas tai 

yra ir kaip jį suprasti“, pristatė ir su susirinkusiais aptarė DVTG tikslus, numatomus darbus.
http://www.lma.lt/news/1361/253/Pirmasis-LMA-Darnaus-vystymosi-tarpsritines-grupes-susitikimas

PIRMASIS LMA DARNAUS VYSTYMOSI 
TARPSRITINĖS GRUPĖS SUSITIKIMAS



2021 m. spalio 26 d. rinkiminiame Lietuvos mokslų akademijos (LMA) narių visuotiniame susirinkime buvo paskelbta apie neseniai 
išrinktus LMA Jaunosios akademijos pirmininką ir vicepirmininkę, kurie savo darbus pradės 2021 m. pabaigoje.

http://www.lma.lt/news/1358/253/Jaunajai-akademijai-pirmininkaus-Vaidas-Palinauskas-ir-Viktorija-Vastakaite-Kairiene

JAUNAJAI AKADEMIJAI PIRMININKAUS 
VAIDAS PALINAUSKAS IR VIKTORIJA VAŠTAKAITĖ-KAIRIENĖ



Lietuvos mokslų akademijos skyrius „Mokslininkų rūmai“ ir LMA Jaunoji akademija tęsia renginių ciklą „Jaunoji akademija 
visuomenei“. Šį kartą Jaunosios akademijos narė istorikė dr. Olga Mastianica skaitė paskaitą „Vilnietės 1863–1864 m. sukilime: 

patirtys ir atmintys“ ir 2021 m. lapkričio 9 d. Vilniaus rotušėje susirinkusiems vilniečiams pristatė naujausius šio tyrimo rezultatus.
http://www.lma.lt/news/1379/253/Apie-vilnietes-1863-1864-m-sukilime

Paskaita 
APIE VILNIETES 1863–1864 M. SUKILIME



Lapkričio 10 d. Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) gyvai ir nuotoliniu būdu vyko LMA Jaunosios akademijos kartu su Lietuvos 
energetikos institutu (LEI) organizuotas tarptautinis seminaras, skirtas energijos pakankamumo (angl. energy sufficiency) 

vaidmeniui energetikos transformacijoje aptarti; parengė dr. Viktorija Bobinaitė ir jaunasis akademikas dr. Vidas Lekavičius
http://www.lma.lt/news/1398/253/Kaip-palengvinti-energetikos-transformacija-Energijos-pakankamumo-vaidmuo

KAIP PALENGVINTI ENERGETIKOS TRANSFORMACIJĄ? 
ENERGIJOS PAKANKAMUMO VAIDMUO



Lapkričio 23 d. Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos (LMAJA) narė psichotraumatologė doc. dr. Paulina 
Želvienė pakvietė į savo paskaitą „Kaip įveikti psichologinę traumą? Šiuolaikinės psichotraumatologijos įžvalgos“.

http://www.lma.lt/news/1393/253/siuolaikines-psichotraumatologijos-izvalgos

Paskaita KAIP ĮVEIKTI PSICHOLOGINĘ TRAUMĄ? 
ŠIUOLAIKINĖS PSICHOTRAUMATOLOGIJOS ĮŽVALGOS



BIOATEITIS: GAMTOS IR GYVYBĖS MOKSLŲ PERSPEKTYVOS

Lapkričio 25 d. LSMU Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centre buvo surengta 14-oji Lietuvos jaunųjų biologijos, 
medicinos ir geomokslų mokslininkų konferencija „Bioateitis: gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos“. Konferencijos plenarinėje 
sesijoje kviestinį pranešimą skaitė LMA Jaunosios akademijos narė 2019 m. „L’Oréal-UNESCO“ premijos laureatė doc. dr. Jurgita 
Skiecevičienė „Žarnyno organoidas– in vitro sistema: nuo fundamentalių tyrimų iki klinikinio pritaikomumo“. Konferencijos 
sekcijoms pirmininkavo jaunieji akademikai Vacis Tatarūnas ir J. Skiecevičienė.

http://www.lma.lt/news/1399/38/14-oji-Lietuvos-jaunuju-gyvybes-mokslu-tyreju-konferencija



JAUNOSIOS AKADEMIJOS ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS

http://www.lma.lt/2021-12-17-lma-jaunosios-akademijos-nariu-visuotinis-susirinkimas

Gruodžio 16 d. vyko LMAJA ataskaitinis susirinkimas, LMAJA pirmininkas Mindaugas Gedvilas pristatė LMA Jaunosios akademijos

2021 m. veiklos ataskaitos projektą, iš kurio matyti Jaunųjų akademikų nuveikti darbai ir puikiai įgyvendintas LMAJA 2021 m. veiklos

planas. Savo ateities planus ir įžvalgas pristatė naujasis LMAJA pirmininkas Vaidas Palinauskas, atsisveikinamąjį žodį tarė kadenciją

bebaigianti LMAJA vicepirmininkė Diana Marčiulynienė.



Gruodžio 21 d. LMA įvyko antrasis akad. Staniškio inicijuotos Darnaus vystymosi tarpsritinės grupės narių susitikimas, kuriame dalyvavo ir jaunieji 
akademikai Mindaugas Gedvilas, Viktorija Vaštakaitė-Kairienė ir Diana Marčiulynienė. Kalbėta ir diskutuota dėl lietuviškos terminologijos, susisijusios 
su darniu, tvariu ir subalansuotu vystymųsi, naudojimo.

https://www.facebook.com/search/top?q=lietuvos%20moksl%C5%B3%20akademija

ANTRASIS LMA DARNAUS VYSTYMOSI TARPSRITINĖS GRUPĖS SUSITIKIMAS



NAUJIEJI LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS 
JAUNOSIOS AKADEMIJOS NARIAI

Išrinkus dešimt naujų narių, šiemet baigta formuoti Lietuvos mokslų akademijos Jaunoji akademija (LMAJA). LMAJA 
nariais išrinkti: Ieva Plikusienė, Petras Prakas, Mantas Šimėnas, Anatolijus Eisinas, Rūta Ubarevičienė, Jonas Viškelis

Tomas Čelkis, Tomas Lapinskas, Mantas Povilaitis ir Monika Toleikienė. 

http://www.lma.lt/news/1405/38/Naujieji-Lietuvos-mokslu-akademijos-Jaunosios-akademijos-nariai



http://www.lma.lt/2021-12-21-lietuvos-mokslu-akademijos-nariu-visuotins-susirinkimas

„L’Oréal Baltic“ programos „Moterims moksle“
2020 ir 2021 m. laureatės

Apdovanotos „L’Oréal Baltic“ programos „Moterims moksle“ laureatės, tarp kurių ir jaunoji akademikė Ieva Plikusienė.



MOKSLO POPULIARINIMO PASKAITA-EKSKURSIJA 
„LAZERINĖS TECHNOLOGIJOS“

http://www.lma.lt/news/1420/38/Lazeriniu-technologiju-paskaita-ir-ekskursija-IT-specialistams-is-Marijampoles

Gruodžio 22 d. Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) Lazerinių technologijų skyriaus (LTS) Lazerinio mikroapdirbimo technologijų 
laboratorijoje lankėsi verslo valdymo sistemų specialistai iš Marijampolėje įsikūrusios UAB „Apto IT“. Jiems mokslo populiarinimo paskaitą-
ekskursiją „Lazerinės technologijos“ skaitė Lietuvos mokslo premijos laureatas, FTMC vyriausiasis mokslo darbuotojas, LMA Jaunosios 
akademijos pirmininkas dr. Mindaugas Gedvilas. Ekskursiją organizavo LMA skyriaus „Mokslininkų rūmai“ vadovė Aldona Daučiūnienė.



http://www.lma.lt/news/1417/253/Lietuvos-jaunuju-matematiku-susitikimas, nuotraukos šaltinis  https://www.matematikususitikimas.com/

LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ SUSITIKIMAS

Gruodžio 28 d. Vilniaus universiteto (VU) Matematikos ir informatikos (MIF) fakultete mišriuoju būdu vyko 10-asis Lietuvos jaunųjų 
matematikų susitikimas. Renginį organizavo Lietuvos ir užsienio universitetų jaunieji matematikai kartu su Lietuvos matematikų 
draugija, VU MIF ir LMAJA; renginio organizatorius Jaunasis akademikas Jonas Jankauskas.
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