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Lietuvos mokslų akademijos 
nariui, profesoriui 
habilituotam daktarui 
Pavelui Duchovskiui – 70

Birželio 28 d. Lietuvos mokslų akademijos nariui, profesoriui habilituotam daktarui Pavelui 
Duchovskiui sukanka 70 metų. Lietuvos mokslų akademijos bendruomenė nuoširdžiai 
sveikina Akademiką linkėdama įkvėpimo, nesibaigiančių idėjų ir jų įgyvendinimo, nes 
mokslas – tai kūryba, suteikian�  ypa� ngus jausmus ir emocijas.

Pavelas Duchovskis – ambicingas mokslininkas, atsakingas mokslo poli� kas, didžiadva-
sis vadovas, išauginęs vertybių įkvėptą mokslininkų kartą. Tačiau kartu ir kuklus žmogus, 
mokan� s gyven�  ir dirb�  širdimi: „Mokslo pasiekimai susideda iš mažyčių darbų – mokslo 
pažanga dažniausiai beveik nematoma, bet kai viskas susikaupia, paaiškėja, kad nuveik-
ta labai daug… Reikia gyven�  savo darbu, nes kai daug dirbi – žinai, kur yra tos mokslo 
sri� es pažinimo riba, o ją peržengus, gimsta naujos idėjos“, – šie pa� es P. Duchovskio 
žodžiai perteikia jo mokslinio gyvenimo kelią. Akademikas profesorius P. Duchovskis 
pagrįstai laikomas augalų stebėsenos tyrimų pradininku Lietuvoje. Su bendraautoriais 
paskelbė daugiau kaip 600 mokslinių darbų. Jis – augalų fi ziologijos ir agronomijos mok-
slinių tyrimų autoritetas mūsų šalyje, išplėtojęs daugiamečių augalų žydėjimo iniciacijos 
teoriją, dirban� s augalų žydėjimo iniciacijos fi ziologijos, augalų organogenezės ir morfo-
genezės, ekofi ziologijos, fotofi ziologijos, augalų produktyvumo fi ziologijos, agronomijos, 
augalininkystės, sodininkystės ir daržininkystės srityje.

Akademikas yra Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Sodininkystės ir daržininkystės 
ins� tuto vyriausias mokslo darbuotojas, 1988 m. įkūręs Augalų fi ziologijos laboratoriją ir 
jau daugiau nei tris dešimtmečius jai sėkmingai vadovavęs. Generuodamas inovatyvias 
mokslines idėjas, sukūrė s� prią mokslinę mokyklą ir išugdė konkurencingus mokslininkus. 
Be to, P. Duchovskis yra Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Žemės ūkio 
ir maisto mokslų ins� tuto profesorius; Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų 
mokslų skyriaus tikrasis narys (nuo 2012 m.). Turi daugiau kaip 23 metų pedagoginio darbo 
universite� nėje aukštojoje mokykloje pa� r� es (nuo 1994 m.) ir per 40 metų – mokslinio 
darbo (nuo 1977 m).
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Akademikas aktyviai dalyvauja tarybose ir eksper� nėje veikloje. Pradėjęs mokslinę 
veiklą, jau 1985–1989 m. tapo Lietuvos žemdirbystės ins� tuto mokslo tarybos nariu, o 
1988–2010 m. – Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės ins� tuto tarybos nariu. 1999–
2007 m. buvo Lietuvos mokslo tarybos biomedicinos mokslų nuola� nės ekspertų komisijos 
narys, mokslo strategijos ir valdymo komisijos narys. 1999–2009 m. – Valstybinio mokslo 
ir studijų fondo ekspertas. Nuo 2007 m. – Aleksandro Stulginskio universiteto senato 
narys, nuo 2010 m. – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslo tarybos narys, 
nuo 2010 m. – Lietuvos mokslo tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto narys. Nuo 
2013 m. – Lietuvos klimato kaitos nacionalinio komiteto narys, nuo 2015 m. – Lietuvos 
mokslo premijų komisijos narys, Nuo 2016 m. – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros 
ekspertas, nuo 2016 m. – Lietuvos verslo paramos agentūros ekspertas.

Būdamas įvairių nacionalinių ir tarptau� nių mokslinių žurnalų redakcinių kolegijų 
nariu („Folia Hor� culturae“, „Annales Universita� s Paedagogicae Cracoviensis“, „Vestnik 
Mordovskogo universiteta“, „Sodininkystė ir daržininkystė“, „Žemės ūkio mokslai“, „VDU 
Botanikos sodo mokslo darbai“), iki šiol aktyviai dalyvauja ver� nant naujausias mokslines 
idėjas.

Profesoriui vadovaujant sėkmingai apginta 13 disertacijų, akademikas yra Agronomijos 
kryp� es (VDU, LAMMC) bei Ekologijos ir aplinkotyros kryp� es (VDU, LAMMC) dokto-
rantūros komitetų narys. Kaip tarybos pirmininkas, narys arba oponentas dalyvavo beveik 
100 daktaro disertacijų gynimuose.

Mokslo pasiekimai įver� n�  aukščiausiais šalies apdovanojimais: skirta Lietuvos mok-
slo premija (2014 m.), aukščiausio laipsnio valstybės mokslo s� pendija (1999–2000 m.), 
įteik�  Ministro Pirmininko (2008 m. ir 2018 m.), Švie� mo ir mokslo ministro (2011 m.), 
Žemės ūkio ministro (2001 ir 2011 m.) padėkos raštai, apdovanotas Kauno r. Garbės 
ženklu (2015  m.).
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