
LMA MATEMATIKOS, FIZIKOS IR 
CHEMIJOS MOKSLŲ SKYRIAUS
2022 M. VEIKLOS ATASKAITA

2023 m. sausio 24 d.



2022 m. skyriuje – 51 (54)* narys, 37 (40)* – be užsienio 

narių: 

• 27 tikrieji nariai (28)*

• 10 narių emeritų (12)* 

• 14 užsienio narių (14)*

* 2021 metais.

2021-12-20 netekome emerito Vytauto Pranciškaus STRAIŽIO

2022-04-02 netekome skyriaus nario Vincento DIENIO

2022-06-11 netekome fiziko Algio Petro PISKARSKO



• Skyriuje veikia trys mokslų sekcijos:

1. Matematikos (pirmininkas Raimondas Čiegis, pavaduotojas Eugenijus 

Manstavičius)

2. Fizikos (pirmininkas Gintautas Tamulaitis, pavaduotojas Gintaras Valušis)

3. Chemijos (pirmininkas Ričardas Makuška, pavaduotojas Gediminas Niaura)

• Skyrius kuruoja LMA prezidiumo įsteigto Teodoro 

Grotuso (Theodor von Grotthuss) fondo veiklą. 

Fondo valdybos pirmininkas prof. Aivaras Kareiva.



MATEMATIKOS MOKSLŲ SEKCIJA (11 narių)         FIZIKOS MOKSLŲ SEKCIJA (15 narių)

Tikrieji nariai (6):                                                               Tikrieji nariai (10):

1. Vilijandas Bagdonavičius, VU 1. Jūras Banys, VU

2. Raimondas Čiegis, VGTU 2. Gediminas Juzeliūnas, FTMC

3. Artūras Dubickas, VU                       3. Audrius Dubietis, FTMC

4. Antanas Laurinčikas, VU                        4. Vidmantas Gulbinas, FTMC

5. Remigijus Leipus, VU 5. Arūnas Krotkus, FTMC

6. Konstantinas Pileckas, VU 6. Gintautas Tamulaitis, VU

7. Gediminas Račiukaitis, FTMC

8. Leonas Valkūnas, FTMC

CHEMIJOS MOKSLŲ SEKCIJA (11 narių) 9. Gintaras Valušis, FTMC

10. Artūras Žukauskas, VU

Tikrieji nariai (11):

1. Eugenijus Butkus, VU
2. Vytautas Getautis, KTU
3. Aivaras Kareiva, VU
4. Valdas Stanislovas Laurinavičius, VU 
5. Ričardas Makuška, VU                                      
6. Albertas Malinauskas, FTMC 
7. Gediminas Niaura, FTMC
8. Eugenijus Norkus, FTMC            
9. Rimantas Ramanauskas, FTMC 
10. Arūnas Ramanavičius, VU
11. Valdemaras Razumas, VU 



MATEMATIKOS MOKSLŲ SEKCIJA (5)
1. Feliksas Ivanauskas

2. Vygantas Paulauskas 

3. Mifodijus Sapagovas

4. Donatas Surgailis

5. Eugenijus Manstavičius

FIZIKOS MOKSLŲ SEKCIJA (5)
1. Jonas Grigas

2. Gytis Juška

3. Romualdas Karazija

4. Algirdas Petras Stabinis

5. Juozas Vidmantis Vaitkus 

CHEMIJOS MOKSLŲ SEKCIJA (0)



Skyriuje yra 14 užsienio narių: 

Chemijos (2 nariai):

1. Tomas Justelis (Thomas Jüstel), Vokietija

2. Ričardas Gajus Komptonas (Richard Guy Compton), JK

Matematikos (2 nariai):  

1. Fridrichas Gėcė (Friedrich Götze), Vokietija

2. Kaliampudis Radhakrišna Rao (Calyampudi Radhakrishna Rao), JAV

Fizikos (10 narių):   

1. Petras V. Avižonis, JAV

2. Šarlotė Friozė Fišer (Charlotte Froese Fischer), JAV

3. Janas Erikas Solheimas (Jan-Erik Solheim), Norvegija

4. Emilijus Knystautas, Italija             

5. Rynkas van Hrondelė (Rienk van Grondelle), Olandija

6. Kenvėjus Montgomeris Smitas (Kenway Montgomery Smith), JK

7. Žeraras Muru (Gérard Albert Mourou), JAV 

8. Rolandas Sune Svanbergas (Roland Sune Svanberg), Švedija

9. Maiklas Šuras (Michael Shur), JAV              

10. Antoninas Zikikis (Antonino Zichichi), Šveicarija



Biure yra 7 nariai:

Pirmininkas – L. Valkūnas

Nariai: 

R. Čiegis, R. Makuška,

E. Manstavičius, G. Niaura,

G. Tamulaitis, G. Valušis



MATEMATIKOS SEKCIJOS:

• Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas

• Vilniaus Gedimino technikos universitetas

FIZIKOS SEKCIJOS:

• Vilniaus universiteto Fizikos fakultetas

• Fizinių ir technologijos mokslų centras

CHEMIJOS SEKCIJOS:

• Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakultetas 

• Kauno technologijos universitetas

• Fizinių ir technologijos mokslų centras



• Lietuvos matematikų draugija 

(valdybos pirmininkas – VU Matematikos ir informatikos fakulteto

prof. Artūras Štikonas).

• Lietuvos fizikų draugija 

(prezidentė – VU TFAI prof. Gražina Tautvaišienė). 

• Lietuvos chemikų draugija

(pirmininkė – VU Chemijos ir geomokslų fakulteto 

prof. dr. Almira Ramanavičienė). 

• Asociacija „Infobalt“

(už bendradarbiavimą atsakingas asmuo – Feliksas Ivanauskas). 

Skyrius kuruoja veiklą su Alytaus, Ignalinos ir Pakruojo savivaldybėmis.



ĮVYKO:

• 4 skyriaus visuotiniai susirinkimai;

• 5 biuro posėdžiai;

• 6 sekcijų posėdžiai;

• 3 išvažiuojamieji posėdžiai;

• 16 renginių: konferencijos, seminarai, diskusijos.

SKYRIAUS nariai organizavo arba buvo daugiau kaip

34 tarptautinių mokslinių konferencijų organizacinių komitetų nariais.



Sausio 20 d. nuotoliniame susirinkime:

➢ išklausyta ir įvertinta skyriaus narių 2021 m. 

veiklos ataskaita;

➢ vyko skyriaus 2022 m. veiklos plano aptarimas.

Vasario 10 d. skyriaus susirinkime:

➢ aptartas vykęs renginys „Puslaidininkiai Lietuvoje: mokslo ir 

pramonės dabartis bei perspektyvos“;

➢ vyko skyriaus biuro sudėties keitimas. Biuro sudėtis sumažinta iki 7 

narių (buvo 9 nariai).



Rugpjūčio 29 d. skyriaus susirinkime:

➢ aptartos LMA tikrųjų narių skyriuje laisvos vietos ir specialybės;

➢ tartasi dėl artėjančių skyriaus narių sukakčių; 

➢ vyko pasirengimas akad. Povilo Brazdžiūno 125-osioms gimimo metinėms.

Gruodžio 8 d. susirinkime:

➢ vyko kandidatų į LMA Jaunosios akademijos narius pranešimų išklausymas ir     

atranka;

➢ aptartas skyriaus 2022 m. veiklos plano IV ketvirčio vykdymas;

➢ sudarytos komisijos vardinių akad. J. Kubiliaus ir P. Brazdžiūno premijų 

konkursui pateiktiems darbams vertinti;

➢ sudaryta ir patvirtinta komisija Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų 

bei Aukštųjų mokyklų studentų geriausių mokslinių darbų konkursams 

pateiktiems darbams vertinti.



VISUOTINIAI SUSIRINKIMAI (3)
Gruodžio 8 d. skyriaus narių visuotiniame susirinkime išklausyti trijų 

pretendentų į LMA Jaunosios akademijos narius pranešimai, vyko rinkimai.

Slaptu balsavimu išrinkti du nauji nariai:

dr. Vytautas KLIMAVIČIUS, Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto 

vyresnysis mokslo darbuotojas, (fizika).
Pagrindinė mokslinių interesų sritis yra branduolių magnetinio rezonanso spektroskopija ir jos 

taikymas funkcinių medžiagų tyrimuose. Iš viso V. Klimavičius yra paskelbęs 37 mokslines 

publikacijas, kurios cituotos 370 kartų, o jo h indeksas yra 13. Jis yra sukaupęs didelės tarptautinės

patirties, laimėjęs prestižinę Aleksanderio fon Humbolto (Alexander von Humboldt) stipendiją, 

užmezgęs tarptautinių kontaktų. 

dr. Lina MIKOLIŪNAITĖ, Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų

fakulteto instituto direktorė, docentė (chemija). 
Pagrindinė mokslinių tyrimų kryptis – magnetinių plazmoninių kompozitų kūrimas bei taikymas 

paviršiaus sustiprintoje Ramano spektroskopijoje tiriant įvairias biologines sistemas. Mokslininkė

aktyviai dalyvauja administracinėje veikloje, yra suorganizavusi daugiau kaip 10 įvairaus 

pobūdžio mokslinių konferencijų. Moksliniai tyrimai apibendrinti 49 mokslinėse publikacijose, 

pristatyti daugiau kaip 40 mokslinių konferencijų, turi patvirtintą 1 patentą. Darbai cituoti 

998 kartus, h indeksas 21. 



1.   2022-02-24 virtualiame posėdyje:

➢ vyko kandidatų atranka apdovanoti LMA atminimo medaliu. Nutarta siūlyti LMA medaliu 

apdovanoti skyriaus narius Gytį Jušką ir Romualdą Karaziją; 

➢ atrinkta kandidatūra vyriausybiniam apdovanojimui (Lietuvos DK Gedimino ordino    

Riterio kryžiumi apdovanotas skyriaus narys Albertas Malinauskas (chemija);

➢ į komisijos sudėtį atrinkti ir pasiūlyti Lietuvos mokslininkių konkurso „Moterims moksle“ 
programos „Kylantys talentai Baltijos šalyse“ pateiktoms paraiškoms vertinti trys nariai:

V. Bagdonavičius, A. Malinauskas, G. Tamulaitis.

2.   2022-04-25 virtualiame posėdyje:

➢ sudaryta atrankos komisija vertinti paraiškas Aleksandro Stulginskio stipendijai gauti; 

➢ tartasi dėl išvažiuojamųjų posėdžių į „Global BOD Group“ ir įmonę „Brolis Semiconductors“.

3.   2022-08-25 virtualiame posėdyje:

➢ aptartos LMA tikrųjų narių laisvos vietos ir specialybės.

➢ vyko kandidato atranka apdovanoti LMA atminimo medaliu. Pasiūlyta Eugenijaus Manstavičiaus
kandidatūra apdovanoti LMA atminimo medaliu už svarų indėlį plėtojant matematikos mokslą Lietuvoje.



4. 2022-10-17 virtualiame posėdyje:

➢ aptarta ir sudaryta komisija kandidatų atrankai į LMA Jaunosios akademijos narius;

➢ pasitarus atrinktas kandidatas iš skyriaus narių į LMA Vrublevskių bibliotekos 

Mokslo tarybos narius (pasiūlytas Eugenijus Norkus);

➢ tartasi dėl straipsnių „LMA žinioms“.

5. 2022-12-08  posėdyje:

➢ aptarta ir sudarytos komisijos vardinių Jono Kubiliaus ir Povilo Brazdžiūno premijų 
konkursui pateiktoms paraiškoms vertinti; 

➢ aptarta ir sudaryta komisija Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų bei Aukštųjų

mokyklų studentų geriausių mokslinių darbų konkursams pateiktiems darbams vertinti;

➢ aptartas narių veiklos ataskaitų rengimas ir siūlymai skyriaus veiklos planui.



Birželio 1 d. skyriaus nariai dalyvavo 
išvažiuojamajame posėdyje „Šiuolaikinių 
gamybos procesų virtualaus modeliavimo ir jų 
optimizavimo galimybės“, kuris vyko aukštųjų 
technologijų grupės „Global BOD Group“ 
įmonėje „SoliTek“. 

Išvykos metu įmonės darbuotojai supažindino 
skyriaus narius su jų vykdomos gamybos procesu 
ir pristatė savo veiklos tolesnių technologinių 
sprendimų paieškas. 

LMA prezidentas Jūras Banys pristatė 
išvažiuojamojo posėdžio tikslus ir pabrėžė mokslo 
bei pramonės sąveikos būtinumą, siekiant tolesnės 
inovatyvios veiklos plėtros.

Dr. Julius Denafas, „SoliTek“ eksperimentinės 
plėtros (R&D) vadovas, supažindino su įmonės 
vykdomų technologijų principais. Jis apibūdino 
pagrindines gamybai naudojamas medžiagas, 
paaiškino dvisluoksnių plėvelių gamybos 
principus, aptarė tolesnes technologijų vystymo 
galimybes. Ekskursijos metu supažindino 
posėdžio dalyvius su sluoksnių gamyba.



Liepos 2 d. vyko Europos fizikų draugijos 

atminimo lentos Žeimelyje atidengimo 

ceremonija.

Europos fizikų draugija, pripažindama atliktų 

mokslinių tyrimų svarbą, suteikė Teodoro Grotuso 

laboratorijai Gedučiuose istorinės vietos statusą.

Atminimo lentos Žeimelyje atidengimo 

ceremonija vyko miestelio centrinėje aikštėje, 

šalia anksčiau pastatyto paminklo Teodorui 

Grotusui. 

Iškilmėse dalyvavo Europos fizikų draugijos 

istorinių vietų atrankos komiteto pirmininkas 

Karlas Grandinis (Karl Grandin, Stokholmas), 

LMA prezidentas akad. Jūras Banys, Pakruojo r. 

savivaldybės meras Saulius Margis, fizikų ir 

chemikų bendruomenės nariai iš Kauno ir 

Vilniaus, Žeimelio seniūnijos darbuotojai, 

miestelio gyventojai. Ši Europos istorinės vietos 

fizikai statusą žyminti atminimo lenta yra pirmoji 

tokia Europos fizikų draugijos žymė Baltijos 

valstybėse.

IŠVAŽIUOJAMIEJI POSĖDŽIAI (2)



IŠVAŽIUOJAMIEJI POSĖDŽIAI (3)

Spalio 26 d. skyriaus iniciatyva (akad. A. Kareiva) 

Alytaus kolegijoje surengta Lietuvos mokslų 

akademijos diena Alytuje. 

Renginio metu buvo skaitomi pranešimai apie 

klimato kaitos priežastis ir padarinius (pranešimą 

perskaitė akad. Arūnas Bukantis), pristatytos 

inovatyvios maisto produktų gamybos technologijos 

(akad. Pranas Vaškelis), aptartos aprūpinimo 

energetiniais ištekliais perspektyvos Lietuvoje (dr. 

Jonas Satkūnas, Lietuvos geologijos tarnybos prie 

Aplinkos ministerijos vyriausiasis patarėjas ir šios 

tarnybos Žemės gelmių informacijos centro vedėjas 

Vytautas Puronas). 

Buvo išklausytas Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos viceministrės dr. Agnės  

Kudarauskienės pranešimas apie švietimo ir darbo 

rinkos poreikius Lietuvoje.

Akad. Aivaras Kareiva  įdomiai pateikė 

informaciją apie chemijos elementus, jų naudą 

medicinoje.



DISKUSIJOS (1)

2022-02-10 organizuota vieša diskusija „Puslaidininkiai Lietuvoje: mokslo ir pramonės 

dabartis bei perspektyvos“.

Įžanginį pranešimą skaitė akad. G. Valušis. Trumpai supažindino su puslaidininkinių lustų 

sukūrimo istorija, apžvelgė dabartines pasaulines lustų vystymosi tendencijas bei šalies 

situaciją nūdienos iššūkių kontekste. Buvo konstatuota, kad Lietuva nėra praradusi ilgamečių 

mokslinių tradicijų puslaidininkių tyrimuose, turinti stiprių ir pasaulyje pripažintų mokslinių 

grupių bei gali didžiuotis sėkmingai besiplėtojančiu verslu, intensyviai naudojančiu 

puslaidininkinius lustus savo sukurtuose produktuose. „Teltonika IoT Group“ 

viceprezidentas Ernestas Zdaniauskis pristatė šios įmonės pasiekimus, pastarųjų metų veiklą 

bei ambicingą plėtros planą, susijusį su puslaidininkinių lustų kūrimu bei jų galimu gaminimu 

Lietuvoje. 

Diskusijoje dalyvavo VU profesorius Darius Abramavičius, skyriaus nariai. LR Seimo 

Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas akad. Artūras Žukauskas teigiamai vertino 

išsakytas idėjas bei puslaidininkių ekosistemos kūrimo planus. 

Diskusijos dalyviai vieningai sutarė, kad Lietuva šiandien turi unikalią galimybę įsilieti į 

pasaulinę puslaidininkinių lustų vystymo ir gamybos grandinę.



DISKUSIJOS (2)

Kovo 22 d. vyko diskusija apie tiekimo grandines puslaidininkių 

gamyboje. Diskusiją pradėjo ir svečius pasveikino LMA prezidentas 

prof. Jūras Banys.

LINPRA direktorius Darius Lasionis pateikė informaciją apie 

inžinerinės pramonės, ypač elektronikos ir optikos srities, padėtį ir 

indėlį į Lietuvos ekonomiką. „Teltonika“ vadovas Arvydas Paukštys

argumentavo, kodėl lustų gamyba būtina Lietuvoje. Vyko svečių 

diskusija su įmonės „Teltonika“, lazerinių bendrovių ir Lietuvos 

lazerių asociacijos atstovais, ką ir kokiu būdu galima perkelti į Lietuvą, 

pradedant nuo lustų projektavimo iki gamybos ir pakavimo. Dėmesys 

buvo skirtas ir specialistų rengimui aptarti, tiek siunčiant studentus ir 

Lietuvos įmonių darbuotojus į Taivaną, tiek galimus Taivano 

profesorių rengiamus mokymo kursus Lietuvoje. 

Lietuvos lazerių asociacijos prezidentas G. Račiukaitis pabrėžė, 

kad reikia ne tik ieškoti būdų perkelti į Lietuvą lustų gamybos 

kompetencijas ir technologijas, bet ir numatyti, kaip Lietuvos lazerių 

pramonė galėtų įsilieti į lustų ir elektronikos gamybos technologinių 

procesų tiekimo grandines. Taip pat – sujungti elektroniką ir 

optoelektroniką, kuriant technologijas integruotos fotonikos lustams. 

Taivano ekspertų grupės vadovas Pei-Zen Chang palaikė idėją 

išnaudoti Lietuvos lazerių pramonės stiprybes ateities elektronikos 

technologijų kūrimui. 



Birželio 27 d. Matematikos sekcija organizavo kūrybinę 
diskusiją  „Matematinės analizės ir šiuolaikinių modeliavimo 
metodų taikymas kardiologijoje ir medžiagų moksle“.

Įvairių sričių specialistams ir plačiajai visuomenei pristatyti 
naujausi matematikos laimėjimai. Renginį moderavo akad.

R. Čiegis. Kardiologinių ligų nemažėja, jos išlieka viena 
dažniausių Lietuvos žmonių mirtingumo priežasčių, todėl 
matematinio modeliavimo technologijos aktyvus taikymas, 
kuriant naujus diagnostikos, prognozavimo ir netgi tiesioginės 
pagalbos teikimo operuojantiems chirurgams metodus, yra 
ypač aktuali tema. 

Svečias iš Prancūzijos prof. Grigorijus Panasenko 
(Grigory Panasenko) supažindino, kaip šiuolaikinės 
matematinės analizės metodai leidžia įveikti medžiagų mokslo 
ir hemodinamikos iššūkius, tokius kaip tikslių redukuotų 
kraujo tekėjimo modelių sudėtingos geometrijos kraujagyslių 
ir organų tinkle išvedimas; duomenų asimiliacija, parametrų 
kalibravimas, minėto tinklo sudarymo algoritminiai aspektai. 
Taip pat buvo pristatyta nauja homogenizavimo metodika ir 
daugiaskalis heterogeninių terpių metodas.

Diskusijoje dalyvavo ir įžvalgomis pasidalijo Vilniaus 
universiteto ligoninės Santaros klinikų kardiochirurgas prof. 
Audrius Aidietis. Jo manymu, sukurtieji matematiniai 
modeliai leidžia įvertinti daugelį pagrindinių faktorių, o 
glaudus matematikų ir medikų kolektyvų bendradarbiavimas 
padėjo išskirti ir sudaryti svarbiausius procesus ir savybes, 
kurios turėtų labai pagerinti gaunamų rezultatų adekvatumą, 
kalbant apie realius procesus. 

DISKUSIJOS (3)



DISKUSIJOS (4)

Lapkričio 15 d. organizuota diskusija apie darnią 

žmonijos plėtrą. 

Pagrindinį pranešimą pristatė ir diskusijos metu jį 

papildė KTU prof. akad. Jurgis Kazimieras 

Staniškis. Šio renginio svarbiausias akcentas buvo 

globalios ir darnios plėtros ataskaita „Ateitis yra 

dabar: mokslas darniam vystymuisi pasiekti“.

Sisteminis požiūris į žmonijos raidos problemas 

yra daugiau specialistų veiklos laukas, o darnaus 

vystymosi vertybes turėtume puoselėti mes visi. Jos 

labai suprantamos ir paprastos: daugiau 

bendradarbiavimo – mažiau konkurencijos, daugiau 

empatijos – mažiau gobšumo, daugiau globalaus 

suvokimo – mažiau provincialumo, daugiau lokalios 

veiklos – mažiau globalizacijos. 

Reikia esminių socialinių ir ekonominių 

transformacijų.



RENGINIAI
Organizuota 16 renginių, paminėtini:

Kovo 4 d. Žeimelyje (Pakruojo r.) įvyko mokslinė 

konferencija „Teodoras Grotusas. Genijus, pralenkęs 

laiką“. Tai bendras Pakruojo r. savivaldybės, VU, 

FTMC bei Lietuvos mokslų akademijos renginys.

Renginio dalyvius pasveikino LMA prezidentas 

J. Banys, Pakruojo r. sav. meras Saulius Margis, 

Žeimelio seniūnė Vitalija Dobrovolskienė.

Pranešimus skaitė: akad. R. Ramanauskas, dr. Birutė 

Railienė, KU doc. E. Vasiliauskas, akad. A. Kareiva.

A. Kareiva apžvelgė  T. Grotuso fondo veiklą 

(įkurtas 1994 m.), papasakojo apie T. Grotuso vardą 

įamžinančias veiklas Lietuvoje, apie jau išlietą ir 

Žeimelio Vienybės aikštėje ruošiamą pastatyti 

K. Balčiūno sukurtą skulptūrą.

Tolimas T. Grotuso giminaitis dr. Stanislovas 

Henrikas Firantas apžvelgė savo atliktus Grotusų

giminės genetinius tyrinėjimus. 



RENGINIAI

Kovo 26 d. Žeimelyje, atokiame šiaurės Lietuvos 

miestelyje, atidengta bronzinė skulptūra visame 

pasaulyje garsiam vokiečių kilmės mokslininkui 

Teodorui Grotusui (1785–1822), pažymint 200-ąsias 

mirties metines, įprasmintas išskirtinio talento, netoli 

Žeimelio esančiame Gedučių dvare gyvenusio ir 

dirbusio Pakruojo krašto genijaus atminimas. 

Sakoma, kad mokslininkas buvo vertas net dviejų 

Nobelio premijų – už elektrolizės teoriją ir 

fotochemijos dėsnius, tačiau gimė per anksti.

Į iškilmingą paminklo atidengimo ceremoniją 

Žeimelio Vienybės aikštėje sugūžėjo gausus būrys 

garbingų svečių: Japonijos ambasadorius Lietuvoje 

Ozaki Tetsu, Vokietijos Federacinės Respublikos 

ambasados Lietuvoje, LR Vyriausybės, Seimo, 

ministerijų, Pakruojo ir aplinkinių rajonų 

savivaldybių, įvairių organizacijų, akademinės 

bendruomenės atstovai. 

Renginyje lankėsi LMA prezidentas akad. Jūras 

Banys, Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų 

skyriaus ir LMA nariai.



RENGINIAI
Birželio 27 – liepos 1 d. organizuota tarptautinė 14-oji 

Europos atomų, molekulių ir fotonų konferencija

(ECAMP’14), kuri į Lietuvos sostinę sutraukė mokslininkų iš 

26 pasaulio šalių aptarti aktualių atomų, molekulių ir optinės 

fizikos aspektų, pasidalyti svarbiausiais fizikos mokslo 

tyrimais. Skaityta: 9 plenarinės paskaitos, 51 kviestinis 

pranešimas, 19 aktualių problemų pranešimų, pateiktas 191 

stendinis pranešimas. Konferencija padėjo Lietuvos fizikams 

užmegzti ir stiprinti ryšius su savo sričių kolegomis iš viso 

pasaulio.  Konferencijos organizacinio komiteto pirmininku 

buvo akad. Gediminas Juzeliūnas. Kad Vilnius šiemet buvo 

pasirinktas kaip konferencijos vieta, yra Lietuvos fizikų 

pripažinimo ženklas. Pasaulyje gerai žinomi Lietuvos lazerių 

fizikos ir technologijų tyrimai, pradėti neseniai mus palikusio 

akademiko Algio Petro Piskarsko. 

Rugpjūčio 8–10  d. vyko 7-asis tarptautinis pasitarimas 

feroelektrikų relaksorių klausimais (International Workshop 

on Relaxor Ferroelectrics) (J. Banys).



RENGINIAI

Rugsėjo 12 d. buvo organizuoti kasmetiniai 

akademiniai skaitymai (šiemet jau 41 kartą), 

skirti žymaus fiziko, mokslo 

organizatoriaus, pedagogo, akademiko 

Adolfo Jucio (1904–1974) gimtadieniui.

Pagrindinį pranešimą „Antrinio 

kvantinio ir papildomos simetrijos taikymas 

atomo teorijoje“ pateikė A. Jucio 2021 m. 

premijos laureatas habil. dr. Gediminas 

Gaigalas. 

Jis skaitymuose papasakojo apie tą 

apdovanojimą pelniusius darbus. Sakėsi 

esąs akad. A. Jucio mokslinis anūkas, nes 

buvo jo mokinio akad. Z. Rudziko mokinys.



RENGINIAI

Rugsėjo 19 d. organizuota atminimo popietė akad. Povilo 

Brazdžiūno 125-osioms gimimo metinėms. Skyriaus pirmininkas 

L.Valkūnas pradėdamas popietę trumpai priminė svarbiausius 

akademiko P. Brazdžiūno biografijos momentus, svarų vaidmenį, 

formuojant Lietuvos eksperimentinės fizikos tyrimo problematiką 

XX amžiuje.

Prisiminimais dalijosi LMA prezidentas Jūras Banys. 

Vaikystėje jam teko daug bendrauti su akademiku, lydėti  jį į  

mėgstamas keliones po Lietuvą. Todėl J. Banys su malonumu 

pasakojo apie kartu patirtas kelionių akimirkas. Taip pat 

supažindino su akademiko P. Brazdžiūno studijų Lietuvoje bei 

Ciuricho universiteto fizikos institute dokumentais, atskleidė daug 

įdomių dalykų iš akademiko asmeninio gyvenimo. 

Akad. A. P. Stabinis dalijosi prisiminimais, kaip P. Brazdžiūnas 

inicijavo lazerių mokyklos Lietuvoje sukūrimą, kaip atsirado šios 

krypties moksliniai tyrimai Vilniaus universitete bei Lietuvos 

mokslų akademijos Puslaidininkių fizikos institute. 

Akad. J. V. Vaitkus trumpai papasakojo, kaip dirbo laborantu 

P. Brazdžiūno vadovaujamoje katedroje, prisiminė, kaip buvo 

sprendžiamos elektroninių prietaisų kūrimo problemos.

Minėjimo popietėje meninę programą atliko Nacionalinės M. 

K. Čiurlionio mokyklos moksleivė arfos virtuozė Giedra Julija 

Tutkutė (mokytoja Vilija Grencevičiūtė).     



RENGINIAI
Spalio 25 d. skyriaus iniciatyva (akad. A. Kareiva) buvo 

organizuota Pakruojo r. diena Lietuvos mokslų akademijoje. 

Pakruojo r. savivaldybės meras Saulius Margis pasidžiaugė, kad 

bendradarbiavimas, prasidėjęs 2019 m., išaugo į draugystę. 

Reikšmingas tokios sąveikos rezultatas – akademikų iniciatyva 

Žeimelyje šį pavasarį pastatytas paminklas žymiam 

mokslininkui  T. Grotusui. LMA nariai nuolat užsuka į Pakruojo 

rajoną, skaito paskaitas moksleiviams.

Akad. A.Kareiva atkreipė dėmesį, kad Pakruojo kraštas davė 

Lietuvai ne tik T. Grotusą, bet ir legendinį chemiką Kazį 

Daukšą, kilusį iš Sakalų kaimo. Kai kurie K. Daukšą vadina 

geriausiu Lietuvos chemiku analitiku, vadovavusiu LMA 

Chemijos institutui, pirmąjį vadovėlį išleidusiam dar 1936 m.
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Gruodžio 1 d. organizuotas renginys, kuriame buvo aptartos šiuo 

metu aktualios energetikos problemos. Pranešimus pristatė akad. 

Jurgis Vilemas ir VILNIUS TECH profesorius Vidas Žuraulis. 

Akad. J. Vilemas aptarė kainų šuolį ir didelius nestabilumus 

energijos rinkose, ypač itin svarbioje gamtinių dujų rinkoje, kuriuos 

sukėlė Rusijos invazija į Ukrainą, bei atkreipė dėmesį į tai, kad 

didelių energijos kainų šuolių buvo dar iki karo, ir tai yra susiję su 

finansinių srautų reakcija į žaliąjį kursą Europos ir viso pasaulio 

politikoje. Pranešėjas pademonstravo, kad artimiausiais 

dešimtmečiais itin sparčiai augs vėjo ir saulės energetika. Tam yra 

techninės prielaidos ir skiriamos didžiulės lėšos. Įspūdingai atrodo 

gamybos kaštų elektrai, generuojamai vėjo jėgainėse ir ypač 

fotovoltinėse saulės elektrinėse, mažėjimas. Šie atsinaujinantys 

energijos šaltiniai jau dabar konkurencingi elektros energijos 

rinkose.

Prof. V. Žuraulis savo pranešime vaizdžiai susiejo technologinius 

elektromobilių raidos aspektus su įvairiapusiais elektromobilių ir 

vidaus degimo varikliais varomų automobilių taršos ir kainos 

palyginimais. Jis apžvelgė technologinę elektromobilių evoliuciją 

nuo hibridinių automobilių link specialiai elektra varomiems 

automobiliams pritaikytų konstrukcijų iki elektromobilių su ratuose 

įmontuotais elektros varikliais.



KONFERENCIJOS
PAMINĖTINOS:

Matematikai:

Lietuvos matematikų draugijos 63-ioji konferencija. 2022 m. birželio 16–17 d., Kaunas.

Tikimybių teorijos ir skaičių  teorijos konferencija. Matematikos sekcijos nariai, 2022 m. rugsėjo 6–9 d., Palanga.

Akad. Mykolo Biržiškos 140-ųjų gimimo ir 60-ųjų mirties metinių minėjimo konferencija, suolelis Kairėnų botanikos sode. (VU 

rektoriui, Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentui. Iniciatyvos įprasminti šios ryškų pėdsaką valstybės gyvenime, literatūroje ir 

moksle palikusios asmenybės atminimą ėmėsi VU profesorių emeritų klubas, asmeninėmis lėšomis taip pat prisidėjo LMA prezidentas akad. 

J. Banys.).

8-asis Europos matematikos kongresas, birželio 20–21 d., Slovėnija (R. Čiegis). Tai vienas svarbiausių matematikos renginių Europoje, 

vykstančių kas ketverius metus.

Chemikai:

24-oji tarptautinė konferencija-mokykla „Advanced Materials and Technologies 2022“, rugpjūčio 22–26 d., Palanga. Chemijos 

sekcijos nariai.

17-oji tarptautinė konferencija „Chemija ir cheminė technologija“, spalio 14 d., Kaunas. 

Tarptautinė konferencija „Functional Inorganic Materials“, spalio 6–8 d., Vilnius, LMA (A. Kareiva).

Tarptautinė konferencija „Balticum Organicum Syntheticum 2022“, birželio 3–6 d., Vilnius. 

Tarptautinė konferencija „Baltic Polymer Symposium 2022“, rugsėjo 21–23 d., Talinas.

Fizikai:

Tarptautinė konferencija „Hanseatic Workshop on Exciton Dynamics and Spectroscopy (EDS)“, rugpjūčio 24–26 d., Vilnius, D. 

Abramavičius ir L. Valkūnas – organizatoriai.

Tarptautinė konferencija „Advanced Properties and Processes in Optoelectronic Materials 

and Systems“, APROPOS 18, pirmininkas G. Valušis – FTM centre, spalio 5–7 d.

Tarptautinė konferencija „3rd Baltic Biophysics Conference“, lapkričio 6–7 d., Vilnius, L. Valkūnas – programinio ir organizacinio 

komiteto narys.

17-oji nacionalinė konferencija „Lazeriai: mokslas ir technologijos“, rugpjūčio 27 d., Nojaus Arka, Alytaus r. Organizacinio ir 

programinio komiteto pirmininkas – G. Račiukaitis.



Matematikai paskelbė 1 mokslo populiarinimo straipsnį,        

dalyvavo 2 radijo ir televizijos laidose.

Chemikai paskelbė 3 mokslo populiarinimo straipsnius, 

skaitė 9 paskaitas visuomenei, 

dalyvavo 12 radijo ir televizijos laidų.

Fizikai pateikė 9 mokslo populiarinimo straipsnius, 

skaitė 5 paskaitas visuomenei, 

dalyvavo 6 radijo ir televizijos laidose. 

Išleistas R. Karazijos mokslo populiarinimo knygos „Žalias teorijos 

medis“ antrasis elektroninis leidimas. 

Skyriaus nariai parengė ir pateikė LMA tinklalapio skiltyje 

„Naujienos“ 8 mokslinius straipsnius ir 9 informacinius pranešimus.

MOKSLO POPULIARINIMAS



Savo pagrindinėse institucijose skyriaus nariai tęsė jau anksčiau pradėtus 

projektus ir vykdė mokslinį bendradarbiavimą 

• V. Gulbinas bendradarbiauja su Švedijos Linčiopingo universiteto mokslininkais organinių saulės elementų 
vystymo srityje; su Belgijos IMEC mokslininkais perovskitinių saulės elementų tobulinimo srityje.

• A. Dubietis bendradarbiauja su prof. Daniele Faccio, School of Physics and Astronomy, University of Glasgow, 
United Kingdom; nuo 2005 m.; prof. Arnaud Couairon, Centre de Physique Théorique, Ecole Polytechnique, 
CNRS, Université Paris-Saclay, Palaiseau, France; nuo 2006 m.; prof. Jari Turunen, Department of Physics and
Mathematics, University of Eastern Finland, Joensuu.

• G. Juzeliūnas – 4 LMT mokslinių grupių ir bendradarbiavimo su Lenkija projektai, 1 tarptautiniams COST 
projektas. Bendradarbiavo su JAV, Lenkijos, Graikijos, Taivano profesoriais, jų mokslinėmis grupėmis.

• G. Račiukaitis rengia koncepciją ir verslo modelį Lietuva–Taivanas; bendradarbiauja lazerių technologijų srityje 
su Pietų Korėjos mokslininkais. 

• J. V. Vaitkus dalyvauja CERN bendradarbiavimo programoje RD50 „Radiacijai atsparūs jonizuojančios radiacijos 
detektoriai didelio šviesingumo kolaideriams“ (Radiation hard detectors for high luminosity colliders), tarybos 
pirmininko pavaduotojas.

• L. Valkūnas – Čekijos ir Lietuvos MA bendrų projektų vertinimo komisijos pirmininkas.

• G. Valušis – ilgalaikis mokslinis bendradarbiavimas su J. V. Gėtės universitetu (Vokietija), Lidso (JK) Monpeljė
universitetu, Varšuvos universitetu (Lenkija), Lenkijos mokslų akademijos Aukšto slėgio institutu, Suomijos 
Fotonikos institutu, Fotonikos institutu (Suomija).

TARPTAUTINIS MOKSLINIS 

BENDRADARBIAVIMAS 



SKYRIAUS MATEMATIKAI:

V. Bagdonavičius bendradarbiauja su Prancūzijos ir Maroko matematikais. 

R. Čiegis bendradarbiauja su Latvijos universiteto ir Tartu universiteto mokslininkais (Baltijos 

šalių bendradarbiavimas, vykdant mokslinius tyrimus, rengiant bendras konferencijas, leidžiant 

mokslinį žurnalą), Berlyno WIAS instituto, Saragosos universiteto mokslininkais Ispanijoje, 

Bulgarijos MA IICT instituto mokslininkais Sofijoje (Bulgarija).

R. Leipus bendradarbiauja su Prancūzijos, Kinijos ir JAV mokslininkais.

A. Laurinčikas bendradarbiauja su Nagojos (Japonija), Viurcburgo (Vokietija) matematikais.

D. Surgailis – su Londono, Nantes, Cergy-Pontoise universitetų mokslininkais Prancūzijoje.

V. Paulauskas bendradarbiauja su Lilio universiteto Prancūzijoje matematikais.  

K. Pileckas – bendra doktorantūra su Prancūzijos Liono universitetu.

CHEMIKAI: vykdyti bendri moksliniai tyrimai su mokslininkais iš Karališkojo technologijos 

instituto (Švedija), Malmės ir Lundo universitetų (Švedija), Monpeljė universiteto (Prancūzija)‚ 

Poznanės ir Krokuvos Jogailaičių universitetų (Lenkija), Helmholco instituto (Vokietija), Latvijos 

universiteto, Odesos M. Mečnikovo universiteto (Ukraina).

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS



➢ Lithuanian Mathematical Journal (Lietuvos matematikos rinkinys), Springer, 

V. Paulauskas – vyriausiasis redaktorius, V. Bagdonavičius, A. Dubickas, R. Čiegis, 

E. Manstavičius, K. Pileckas yra savo sričių kuratoriai. 

➢ Journal of Mathematical Fluid Mechanics (Skysčių matematinės 

mechanikos žurnalas) ir Journal of Elliptic and Parabolic Equations

redakcinių kolegijų narys – K. Pileckas.

➢ Mathematical Modeling and Analysis – vyriausiasis redaktorius R. Čiegis. F. Ivanauskas, 

K. Pileckas, M. Sapagovas – šio žurnalo redakcinės kolegijos nariai.

➢ International Journal of Number Theory redakcinės kolegijos narys – E. Manstavičius. 

➢ European Journal of Mathematics – redakcinės kolegijos nariai V. Paulauskas ir A.

Dubickas; V. Paulauskas – patariamosios tarybos (advisory board) narys. 

➢ Nonlinear Analysis: Modelling and Control (Netiesiniai procesai: modeliai

ir valdymas) – F. Ivanauskas ir M. Sapagovas redaktorių tarybos garbės    

pirmininkai.



• LMA mokslo žurnalo „Chemija“ redaktorių tarybos pirmininkas – A. Malinauskas, 

pavaduotojai: A. Kareiva ir E. Norkus, redakcinės kolegijos nariai: G. Niaura, 

V. S. Laurinavičius,  R. Makuška, R. Ramanauskas, A. Ramanavičius, V.  Razumas.

• Žurnalo „Cheminė technologija“ redakcinės kolegijos nariai: A. Kareiva,  A. Malinauskas.

• E. Butkus – tarptautinio žurnalo Open Chemistry skyriaus redaktorius. 

• A. Kareiva – žurnalų Scientific Reports, Materials Science-Medžiagotyra,

Current Inorganic Chemistry, Eurasian Journal of Physics and Functional

Materials, Coatings, Materials redakcinių kolegijų narys.

• G. Niaura ir E. Norkus yra žurnalo Materials redakcinės kolegijos nariai.

• E. Norkus – The Open Electrochemistry Journal redakcinės kolegijos narys.

• V. Razumas – žurnalo „Biologija“ redakcinės kolegijos narys, Baltijos Asamblėjos literatūros, 

meno ir mokslo nacionalinio žiuri pirmininkas.

• R. Ramanauskas – Transactions of the Institute of Metal Finishing (Maney

Publishing) redakcinės kolegijos narys. 



• J. Banys, G. Juška, V. Gulbinas, A. Dubietis, A. P. Stabinis, L. Valkūnas, J. V. Vaitkus –

periodinio mokslo leidinio „Lietuvos fizikos žurnalo“ redakcinės kolegijos nariai.

• J. Banys – žurnalų Science and Engineering of Composite Materials, Journal of

Advanced Dielectrics, Nonlinear analysis and modelling, Processing and Application of

Ceramics redakcinių kolegijų narys.

• A. Dubietis – Journal of Physics and Astronomy redakcinės kolegijos narys.

• R. Karazija – International J. of Atomic, Molecular, Condensate and Nano Physics with

Applications redakcinės kolegijos narys.

• G. Račiukaitis – žurnalo International Journal of Extreme Manufacturing redakcinės 

kolegijos narys.

• P. Stabinis – žurnalo „Terminologija“ redakcinės kolegijos narys.

• G. Tamulaitis – žurnalo Functional Materials Tarptautinių patarėjų tarybos narys.

• G. Valušis – Journal: Sensors, sektoriaus Intelligent Sensors redakcinės kolegijos narys.

• A. Žukauskas – žurnalo Journal of Solid State Lighting (Springer) redakcinės kolegijos 

narys.



KNYGOS, MONOGRAFIJOS

• A. Ramanavičius parengė du skyrius monografijai The Detection of Biomarkers. 

Past, Present and the Future Prospects, 1st Edition, Editors: Sibel Ozkan

Nurgul Bakirhan Fariba Mollaraosouli. Elsevier, Academic Press 2022, p. 303–

333; 407–434. 

• Monografija „Van Der Waals Ferroelectrics: Properties and Device Applications 

of Phosphorous Chalcogenides“ (Juras Banys, Andrius Dziaugys, Konstantin E. 

Glukhov, Anna N. Morozovska, Nicholas V. Morozovsky, and Yulian M. 

Vysochanskii, Wiley-VCH), 2022 m.

• V. S. Laurinavičius su V. B. Pšibilskiu yra knygos Vilniaus universiteto 

profesoriai emeritai sudarytojai. VU leidykla, 2022 m. 344 p.

• R. Karazija – išėjo trečiasis elektroninis knygos Fizikos istorija (Infrorastras, 

2022) leidimas. 



• R. Čiegis, G. Tamulaitis, G. Niaura yra Lietuvos mokslo premijų komisijos nariai.

• R. Leipus – Europos matematikų draugijos Solidarumo komiteto narys. Nuo 2021 m. –

Tarptautinio statistikos instituto (ISI) narys.

• R. Ramanauskas yra Europos technologijų platformos „SusChem“ dalyvis – suinteresuotasis 

asmuo „steakholder“, T. Grotuso fondo prie LMA valdybos narys.

• A. Ramanavičius yra Mokslo ir inovacijų agentūros (MITA) komiteto Nanomokslai, 

nanotechnologijos, medžiagos ir naujos technologijos pirmininkas.

• A. Kareiva yra T. Grotuso fondo prie LMA valdybos pirmininkas, Valstybinio mokslinių tyrimų 

instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Mokslo tarybos narys ir to paties instituto 

Konkurso ir atestacijos komisijos narys.

• E. Butkus yra Lietuvos mokslo tarybos Valdybos pirmininkas.

• V. Razumas yra Baltijos Asamblėjos literatūros, meno ir mokslo nacionalinio žiuri pirmininkas.

• G. Tamulaitis – Nevalstybinių institutų vertinimo grupės prie Švietimo ministerijos narys, 

Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisijos narys.

• L. Valkūnas – visuotinės dotacijos priemonių įgyvendinimo priežiūros komiteto prie ŠMSM 

narys. 

Dalyvavimas valstybinių institucijų ir

nevyriausybinių organizacijų veikloje 



• J. Banys – LMA prezidentas, Lietuvos atstovas CERN valdyboje, Latvijos mokslų akademijos 

užsienio narys, Saksonijos mokslų akademijos (Vokietija) narys korespondentas, Lietuvos fizikų 

draugijos valdybos narys, Europos polinių dielektrikų taikymo komiteto narys, Europos 

feroelektrikų komiteto narys, Europos elektrokeramikų komiteto narys, Pasaulio feroelektrikų 

komiteto narys, AMPERO grupės komiteto narys, IEEE FerroCom narys, Užgorodo nacionalinio 

universiteto garbės daktaras (Ukraina). Atstovauta LMA pagal pasirašytas bendradarbiavimo 

sutartis su Ignalinos, Klaipėdos, Pakruojo savivaldybėmis.

• R. Čiegis – Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VILNIUS TECH) Matematinio 

modeliavimo katedros vedėjas, Latvijos mokslų akademijos užsienio narys. 

• A. Krotkus – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) Technologijų plėtros komiteto 

narys, LMT mokslinių infrastruktūrų komiteto narys. Bendros VU ir FTMC technologijos mokslų 

doktorantūros komisijos narys.

• G. Račiukaitis yra Ekstremalios šviesos infrastruktūros ELI ERIC generalinės asamblėjos 

vicepirmininkas ir Lietuvos atstovas generalinėje asamblėjoje. Būdamas Lietuvos lazerių 

asociacijos prezidentas daug dėmesio skyrė lazerių ir fotonikos pramonės įmonių ir mokslo 

institucijų veiklos koordinavimui, vadovavo rengiant viso sektoriaus kelrodį iki 2030 m., surengė 

Lietuvos lazerių verslo misijas į Pietų Korėją ir Taivaną. 

• G. Juzeliūnas – Europos fizikų draugijos Atomų, molekulių ir fotonų sekcijos valdybos narys. 

• L. Valkūnas – LMA Mokslinių tyrimų ir tarptautinio bendradarbiavimo labdaros ir paramos fondo 

pirmininkas, visuotinės dotacijos priemonių įgyvendinimo priežiūros komiteto prie ŠMSM narys, 

Ukrainos MA N. Bogoliubovo Teorinės fizikos instituto garbės daktaras.

ORGANIZACINĖ, TARPINSTITUCINĖ VEIKLA



• G. Valušis – FTMC direktorius, IUPAP Fotonikos ir lazerių komisijos narys, taip pat  Lietuvos fizikų 

draugijos valdybos narys, viceprezidentas mokslui (nuo 2018 m. iki šiol), Center for Terahertz 

Research and Applications (CENTERA, Terahercinių tyrimų ir taikymo centras, Varšuva, Lenkija) –

Tarptautinio  mokslinio komiteto (International Scientific Committees) narys (nuo 2018 m. rugsėjo 

mėn.); Mokslinių tyrimų ir technologijos organizacijų asociacijos „RTO Lithuania“ valdybos narys 

(nuo 2019 m. birželio mėn. iki šiol); EARTO valdybos narys / EARTO vykdomosios valdybos narys 

(Executive Board Member, Brusells: European Association of Research and Technology 

Organisations: April 2020 – April 2023).

• G. Tamulaitis – Nevalstybinių institutų vertinimo grupės prie ŠMS ministerijos narys, Aukštųjų 

mokyklų vertinimo komisijos narys,  Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisijos 

narys, „L’Oréal Baltic“ stipendijų „Moterims moksle“ konkurso komisijos narys.

2022 m. sukūrus trijų universitetų, VU, KTU ir LSMU, CERN-LT konsorciumą jis išrinktas Tarybos 

pirmininku, yra CERN Crystal Clear Collaboration Tarybos narys.

ORGANIZACINĖ, TARPINSTITUCINĖ VEIKLA



• R. Karazija – „Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui“ paramos fondo narys. 

• J. Vaitkus – Europos fizikų draugijos valdybos narys, IUPAP generalinės asamblėjos narys, CERN 

bendradarbiavimo programoje RD50 „Radiacijai atsparūs jonizuojančios radiacijos detektoriai 

ypač didelio šviesingumo kolaideriams“ tarybos pirmininko pavaduotojas, Lietuvos medžiagų 

tyrinėtojų asociacijos narys, Žinių ekonomikos forumo narys, Institute of Electrical and Electronic 

Engineering (Elektros ir elektronikos inžinerijos instituto) narys, Institute of Physics (Fizikos 

instituto, JK) mokslinis bendradarbis.  

ORGANIZACINĖ, TARPINSTITUCINĖ VEIKLA



F. Ivanauskas – LMA bendradarbiavimo su Ignalinos miesto savivaldybe atsakingasis asmuo.

A. Kareiva – LMA bendradarbiavimo su Alytaus miesto savivaldybe ir Pakruojo rajono savivaldybe atsakingasis 

asmuo.

R. Makuška bendradarbiavo su UAB „LitNobiles“, konsultuojant modernios mokslinės laboratorijos įrengimo 

klausimais ir atliekant bendrus tyrimus savaime užsigydančių dangų kūrimo srityje.

R. Ramanauskas – FTMC ir Lietuvos lazerinių technologijų įmonių industrinės laboratorijos tarybos narys. Pagal 

Lietuvos ūkio subjektų užsakymus atliko daug ekspertinių vertinimų, susijusių su korozinių pažeidimų priežasčių 

nustatymu.

E. Norkus bendradarbiavo su UAB „Altechna“, tobulinant ir kuriant įvairių rūšių stikluose lazeriu pagamintų 

kiaurymių paviršiaus paruošimo, aktyvavimo bei padengimo metalais procesus.

G. Tamulaitis dalyvauja CERN grupės Crystal Clear Collaboration veikloje, yra jos Vykdomosios tarybos narys,  

VU CERN CMS eksperimento grupės narys.

BENDRADARBIAVIMAS SU REGIONAIS, PRAMONĖS
IR VERSLO ĮMONĖMIS BEI ORGANIZACIJOMIS



LMA VARDU VYKDYTA VEIKLA
J. Banys atstovavo LMA pagal pasirašytas bendradarbiavimo sutartis su Ignalinos, Klaipėdos, 

Pakruojo savivaldybėmis.

E. Butkus buvo kandidatų į LMA tikruosius narius vertinimo komisijos narys.

V. Bagdonavičius, A. Malinauskas ir G. Tamulaitis – „L’Oréal Baltic“ stipendijų „Moterims 

moksle“ 2022 m. konkurso komisijos nariai.

R. Čiegis, G. Niaura, G. Tamulaitis – Lietuvos mokslo premijų komisijos nariai.

A. Kareiva – Teodoro Grotuso fondo valdybos pirmininkas, R. Ramanauskas – narys. 

R. Leipus – LMT Etikos komiteto narys, LMT kvalifikacijos pripažinimo komisijos narys. 

E. Norkus – LMA atstovas Pašto ženklų leidybos komisijoje. 

V. Razumas – Baltijos Asamblėjos literatūros, meno ir mokslo nacionalinio žiuri pirmininkas, 

atstovavo LMA atidarant Moldovos nacionalinio istorijos muziejaus parengtą parodą „Vaikystė 

Gulage“.

L. Valkūnas atstovavo LMA ŠMSM svarstyme dėl CERN programų vykdymo, visuotinės dotacijos 

priemonių įgyvendinimo priežiūros komiteto prie ŠMSM narys, Čekijos ir Lietuvos MA bendrų 

projektų vertinimo komisijos narys.

G. Valušis – deleguotas LMA skaitmeninės „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ (eVLE) 

konsultacinės kolegijos narys. 

G. Tamulaitis – Lietuvos periodinių mokslo leidinių etatinis ekspertinio vertinimo komisijos narys, 

Mokslo populiarinimo priemonių konkurso 2022 m. komisijos narys.

Nuo 2022 m. LMA atstovas Visos Europos mokslų akademijų federacijoje (All European

Academies, ALLEA), EMTE darbo grupės (Working Group on the ERA) narys (50 Europos mokslų 

akademijų vienijanti ALLEA).



EKSPERTINIS DARBAS
Skyriaus nariai vykdė ekspertinį darbą sudarytose skyriaus komisijose:

Aleksandro Stulginskio vardinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams atrankos komisijoje: Rimantas 

Ramanauskas (pirmininkas), Gediminas Niaura (pavaduotojas), nariai: Vilijandas Bagdonavičius, Raimondas Čiegis, 

Arūnas Krotkus, Jevgenij Chmeliov (jaun. akad.).

LMA jaunųjų mokslininkų ir doktorantų bei studentų mokslinių darbų komisijoje: Ričardas Makuška (pirmininkas), 

Gintautas Tamulaitis (pavaduotojas),  nariai: Vilijandas Bagdonavičius, Vidmantas Gulbinas, Gediminas Niaura.

LMA stipendijų jauniesiems mokslininkams mokslinių darbų atrankoje: Valdas S. Laurinavičius (pirmininkas),  

Arūnas Krotkus (pavaduotojas), nariai: Audrius Dubietis, Vytautas Getautis, Remigijus Leipus, Gediminas Niaura.

LMA stipendiatų ataskaitų vertinime: Valdas S. Laurinavičius (pirmininkas), Arūnas Krotkus (pavaduotojas), nariai:  

Vytautas Getautis, Vidmantas Gulbinas, Remigijus Leipus, Gediminas Niaura, Gediminas Račiukaitis. 

LMA vardinės akad. Povilo Brazdžiūno premijos atrankos komisijoje: Leonas Valkūnas (pirmininkas),  

Artūras Krotkus (pavaduotojas), nariai: Audrius Dubietis, Eugenijus Norkus, Mifodijus Sapagovas.

LMA vardinės akad. Jono Kubiliaus premijos atrankos komisijoje: Raimondas Čiegis (pirmininkas), Albertas 

Malinauskas (pavaduotojas), nariai: Vilijandas Bagdonavičius, Eugenijus Manstavičius, Gediminas Račiukaitis.

LMAJA naujų kandidatų atrankos komisija: Leonas Valkūnas (pirmininkas), Gediminas Niaura, Ričardas Makuška,         

Gintautas Tamulaitis, Edvinas Orentas.   



KITŲ INSTITUCIJŲ VARDU ATLIKTOS 

MOKSLINĖS EKSPERTIZĖS

E. Butkus vertino Europos Komisijos „Horizontas 2020“ paraiškas. 

V. Getautis – Lietuvos mokslo tarybos (LMT) mokslinių grupių projektų ataskaitų vertinimo ekspertas; M-Era Net 

programos ataskaitų, paraiškų Parama, skirta Lietuvos tyrėjams paskelbti mokslinius straipsnius, išleisti knygas 

aukšto mokslinio lygio žurnaluose ir leidyklose ekspertas. 

R. Makuška atliko LMT ir MITA pavestas ekspertizes.

R. Ramanauskas vertino LMT Mokslininkų grupių projektų ataskaitas.

A. Ramanavičius vertino Horizon-Eic-2022 6 projektus; Lietuvos mokslo ir inovacijų agentūros (MITA) 5 

projektus; Lietuvos verslo paramos agentūros (3); M-Era Net programos (2); Lenkijos mokslo fondo Nacional 

Science Centre 2 projektus; Estijos mokslo tarybos 1 projektą.

A. Krotkus atliko LMT vykdomų doktorantūrų vertinimą; Lietuvos ir Taivano programos ataskaitų bei Baltijos 

mokslinių tyrimų programos projektų ataskaitų vertinimą.

V. Gulbinas vertino LMT dvišalių Lietuvos ir Ukrainos projektų ataskaitas; LMT institucijų doktorantūros eigą.

G. Račiukaitis teikė siūlymus ŠMSM, EIMIN ir IA dėl misijomis grįstų mokslo ir inovacijų priemonės aprašų; 

EIMIN teikė siūlymą dėl Lietuvos lazerių pramonės sektorinio centro JAV Silicio slėnyje steigimo ir veiklos 

modelių. Pagal siūlymą parengtai priemonei skirtas finansavimas 2023–2025 m. Kartu su Taivano ITRI institutu 

parengtas Lietuvos lazerių demonstravimo centro modelio ir verslo planas.

G. Valušis dalyvavo STRATA (2022) veikloje – kuriant Vyriausybės strateginės analizės centro valstybės pažangos 

strategiją „Lietuva 2050“.

R. Leipus dalyvavo LMT kvalifikacijos pripažinimo komisijoje, yra LMT Etikos komiteto narys.



• A. Malinauskas apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi. 

• J. V.  Vaitkus (su T. Čeponiu, E. Gaubu) – Lietuvos mokslo premijos laureatas. 

• G. Juška, R. Karazija ir E. Manstavičius apdovanoti LMA atminimo medaliu.

• A. Kareiva, A. Malinauskas apdovanoti Teodoro Grotuso medaliu.

• V. Getautis išrinktas inovatyviausiu 2022 m. KTU mokslininku.

• V. Bagdonavičiui, M.  Sapagovui, V. Paulauskui įteiktos M. K. Čiurlionio fondo 

projekto „Lietuvos šviesuolis 2022“ taurės „REX“.

• J. Banys gavo apdovanojimą už indėlį, atsidavimą ir meilę Lietuvos studentų sportui (Lietuvos          

studentų sporto asociacija).

• R. Karazija – Tarptautinė astronomų sąjunga Molėtų observatorijoje atrastam asteroidui 

363706 suteikė pavadinimą „Karazija“.

Lapkričio 19 d. 19.30 val. per LRT vyko dokumentinio filmo „Ateities istorija. Lietuva“ premjera.

• Filme pristatyti visi valstybiniai Lietuvos universitetai ir 16 mokslinių išradimų-projektų, net 6 iš jų pasaulinio lygio 

– pirmą kartą mokslo pasaulį išvydę Lietuvoje. Tai VU prof. Virginijaus Šikšnio ir Gyvybės mokslų centro 

mokslininkų sukurtos garsiosios „genų žirklės“, kurios gali „iškarpyti“ paveldimas ligas.

• KTU prof. Vytauto Getaučio ir mokslininkų grupės pasiektas saulės elementų efektyvumo pasaulio rekordas bei 

Mykolo Romerio universiteto genetiko prof. Danieliaus Serapino išrastas „gyvybės eliksyras“.



AKIMIRKOS IŠ APDOVANOJIMŲ



Skyriaus nariai:

• paskelbė 193 (233)* mokslo straipsnius, iš jų 190 (226)*

tarptautiniuose leidiniuose; 

• parengė  12 (9)* mokslo populiarinimo straipsnių, 

(Jonas Grigas aktyviai reiškė nuomonę ir kalbėjo internetinėje erdvėje); 

• skaitė 15 (10)* paskaitų visuomenei;

• dalyvavo 13 (22)* radijo ir televizijos laidų. 

* 2021 m.



Narių 

skaičius

(be užsienio 

narių) 

Parengta 

(monografijų,

vadovėlių,

knygų)

Paskelbta 

mokslo

straipsnių

(iš jų užsienyje)  

Paskelbta

populiariųjų 

straipsnių

Kalbėta renginiuose 

visuomenei, radijo ir 

TV laidose

Vykdyta 

remiamų mokslo 

projektų/tarpt.

Atlikta

ekspertizių 

/ LMA 

vardu

Organizuota

iš viso 

renginių / 

LMA vardu

MATEMATIKOS SEKCIJA

11

6 / 5

0 / 0 / 0

0 / 0 /1

36 / 34

54 / 49

31 / 26

1

6

1

0 / 0 / 0

0 / 0 / 2

0 / 0 / 2

4  / 1

6 / 3

7 / 5

9 / 6

27 

7

4 / 2

4 / 1

5 / 2

FIZIKOS  SEKCIJA

15

10 / 5

0 / 1 / 1

0 / 0 / 4

50  / 49

71 / 69

209 / 206

9

1

7

5 / 6 / 1

6 / 2 / 4

21 / 8 / 3

20 / 8

32 / 9

19 / 7

34 / 16

76

14

15 / 11

8 / 6

10 / 5

CHEMIJOS  SEKCIJA

11

11 / 0

1 (2 sk.) /

0 / 1

0 / 1 / 0

107 / 107

108 / 108

74 / 70

2

3

4

10 / 2 / 4

9 / 2 / 12

14 / 2 / 2 

16 / 10

5 / 3

8 / 5

30 / 10

18

17

6 / 3

4 / 3

4 / 3

❖ IŠ VISO SKYRIUJE * 2020 * 2021

37 1 / 2 / 2 193 / 190 12 15 / 8 / 5 40 / 19 73 / 32 25 / 16

39 1 / 1 / 5 233 / 226 10 15 / 4 /18 43 / 15 121 16 / 10

34 1 / 0/ 8 314 / 302 12 36 / 11 / 7 31 / 15 41 23 / 12



SIŪLYMAI
SKYRIAUS NARIAI TEIKĖ SIŪLYMUS LMA VEIKLAI ir ĮVAIZDŽIUI 

GERINTI:  

❖LMA nuomonės dėl mokslinės veiklos vertinimo kriterijų, atitinkančių pasaulinę 

praktiką pagal mokslines kryptis, formavimas ir viešinimas.

❖LMA turėtų tarti svarų aukščiausio lygio ekspertinį žodį, nustatant kryptis ir būdus, 

kaip Lietuvoje turi būti finansuojami ir skatinami mokslas bei aukštųjų technologijų 

verslas.

❖Siekti glaudesnio mokslo ir verslo bendradarbiavimo, skatinti Lietuvos mokslininkų 

darbų orientavimą į ūkio subjektų poreikių tenkinimą, pabrėžiant taikomąją gaunamų 

rezultatų vertę. 

❖Stiprinti bendradarbiavimą su Lietuvos verslo įmonėmis ir asociacijomis, jas labiau 

įtraukti į LMA organizuojamas mokslines konferencijas.

❖Plėsti bendradarbiavimą su regionais, verslo, mokslo ir studijų institucijomis, prisidėti 

prie mokslinės veiklos koordinavimo. 

❖Aktyviai dalyvauti stiprinant bendradarbiavimą su kaimyninių šalių Latvijos,  Estijos, 

Lenkijos mokslų akademijomis ir šių šalių universitetais.

❖Būtinas mokslininko karjeros prestižo kėlimas bei doktorantūros studijų kokybės 

gerinimas.  

❖LMA nariai turėtų būti labiau matomi žiniasklaidoje, skaityti paskaitas visuomenei.



SKYRIAUS NARIAI 
2021-08-30



ATASKAITĄ RENGĖ

S. Aukštinaitienė

R. Čiegis

R. Makuška

G. Tamulaitis

L. Valkūnas

Dėkojame

❖ Virginijai Valuckienei už nuotraukas

❖ Miglei Datkūnaitei už straipsnių, kvietimų apipavidalinimą
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