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SKYRIAUS SUDĖTIS IR STRUKTŪRA 

Skyriuje veikia 5 mokslų sekcijos: 

➢ ELEKTRONIKOS IR INFORMATIKOS MOKSLŲ

Pirmininkas akad. Romas Baronas

➢ ENERGETIKOS MOKSLŲ

Pirmininkas akad. Algirdas Kaliatka

➢ MECHANIKOS MOKSLŲ 

Pirmininkas akad. Minvydas Kazys Ragulskis

➢ MEDŽIAGŲ INŽINERIJOS MOKSLŲ

Pirmininkas akad. Sigitas Tamulevičius

➢ STATYBOS INŽINERIJOS MOKSLŲ

Pirmininkas akad. Gintaris Kaklauskas

Skyriuje – 43 nariai.

Iš jų: 20 tikrųjų, 12 emeritų, 11 užsienio narių.



2022 m. skyrius nepasipildė naujais nariais,

bet neteko dviejų labai aktyvių ir darbščių akademikų

Adolfo Laimučio TELKSNIO

(1930 11 24 – 2022 10 24) 

Vytauto KAMINSKO

(1946 01 08 – 2022 11 09) 



2022 m. TMS mokslo rezultatai

TMS 

MOKSLŲ

SEKCIJOS

PASKELBTA Paskaitos

visuomenei, 

interviu radijui, 

TV

Monografijų, 
knygų, gauti 

patentai

Mokslinių 
straipsnių

Iš jų –
tarptautiniuose 

leidiniuose
Populiarių

Elektronikos ir 

informatikos 1 monografija 10 8 5 8

Energetikos 0 15 13 0 97

Mechanikos 2 monografijos,

2 patentai
42 39 3 10

Medžiagų 

inžinerijos

1 elektroninė 

knyga,

3 patentai

42 42 1 12

Statybos 

inžinerijos
4 patentai

61 51 1 4

Iš viso 
4 knygos,

9 patentai 170 153
10

127



2022 m. TMS mokslo rezultatai

TMS 
MOKSLŲ
SEKCIJOS

Vykdyta 
remiamų 
mokslo 

projektų

Iš jų 
tarptautinių

Atlikta 
ekspertizių

Vadovauta
doktorantams

Apdovanojimai
ir premijos

Elektronikos
ir 

informatikos 8 3 26 8 2

Energetikos
24 17 5 3 1

Mechanikos
12 1 1 9

3

Medžiagų 
inžinerijos 17 13 91 14 3

Statybos 
inžinerijos 10 8 1 8 0

Iš viso
71 42 124 42 9



PATENTAI

2022 m. atliktų mokslinių tyrimų lygį atspindi 

skyriaus mokslininkų gauti patentai:

• akad. Vytautas Ostaševičius – 2 patentai

• akad. Sigitas Tamulevičius – 3 patentai

• akad. Artūras Kaklauskas – 3 patentai

• akad. Raimundas Šiaučiūnas – 1 patentas



MONOGRAFIJOS

J. Awrejcewicz, R. Shanmuganathan, M. Ragulskis „Recent 

Trends in Chaotic, Nonlinear and Complex Dynamics“

V. Ostaševičius „Digital Twins in Manufacturing“



MONOGRAFIJOS

J. K. Staniškio monografija  „Transformation of Business

Organization Towards Sustainability: Systems Approach“

A. V. Valiulio elektroninė knyga „Fabrication and 

processing of materials. An introduction“ 



EKSPERTINIS DARBAS

• Technikos mokslų skyriaus nariai glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio mokslo

institucijomis, mokslininkais, vykdo konkursinius mokslo projektus, dažnai yra kviečiami

atlikti ir eksperto funkcijas, vertinant rengiamus projektus, jų vykdomus etapus, ataskaitas.

Dalyvauja šalies ir tarptautinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose, vadovauja arba

vykdo tarptautinius projektus.

• Jie yra Lietuvos mokslo tarybos, Inovacijų agentūros, Lietuvos mokslų akademijos, 

„European Science foundation“, Prancūzijos, Belgijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos mokslo 

fondų ir kt. šalių bei mokslo institucijų ekspertai.

2022 m. atlikta per 120 ekspertizių.



SKYRIAUS NARIŲ VISUOTINIAI SUSIRINKIMAI

1. Ataskaitinis skyriaus narių visuotinis susirinkimas (2022-01-18, Vilniaus universiteto Duomenų mokslo ir 

skaitmeninių technologijų institute).

2. Skyriaus narių visuotinis nuotolinis susirinkimas (2022-02-02) dėl veiklos plano tvirtinimo. 



SKYRIAUS NARIŲ VISUOTINIAI SUSIRINKIMAI

3. TMS narių visuotinis susirinkimas, skirtas skyriaus organizacinei struktūrai aptarti ir 

tvirtinti (2022-03-15, LMA). LMAJA nario dr. Mindaugo Gedvilo populiari paskaita 

„Lazerių taikymai“. 



SKYRIAUS NARIŲ VISUOTINIAI SUSIRINKIMAI

4. TMS skyriaus narių visuotinis susirinkimas aktualijoms aptarti (2022-09-20, LMA).

Lee McIntyreʼo mokslo populiarinimo knygos „Post tiesa“ pristatymas ir aptarimas 

(LMA vyriaus. specialistas ryšiams su visuomene dr. Rolandas Maskoliūnas).



LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS 

JAUNOSIOS AKADEMIJOS NARIŲ RINKIMAI

Technikos mokslų skyriuje iš 4 kandidatų,

siekiančių tapti LMA Jaunosios akademijos nariais, sėkmė lydėjo:

Dr. Andrių TAMOŠIŪNĄ (Lietuvos energetikos institutas) ir

Dr. Gražiną KORVEL (Vilniaus universitetas)



TMS NARIŲ IŠVAŽIUOJAMASIS POSĖDIS

Birželio 15 d. skyrius organizavo vizitą į Panevėžį. Jo metu įvyko susitikimas su Panevėžio

miesto savivaldybės meru Ryčiu Mykolu Račkausku, aptartas Lietuvos mokslų akademijos ir

savivaldybės bendradarbiavimas. Vėliau LMA delegacija susitiko su KTU Panevėžio

technologijų ir verslo fakulteto vadovais ir dėstytojais, aplankė keletą laboratorijų, Panevėžio

mechatronikos centrą ir susipažino su fakulteto iniciatyvomis moksleiviams, siekiant

populiarinti inžinerines studijas, bei aptarė bendradarbiavimo galimybes.



TMS NARIŲ IŠVAŽIUOJAMASIS POSĖDIS

Spalio 19 d. Lietuvos mokslų akademijos Technikos mokslų skyriaus nariai ir darbuotojai

lankėsi gamybos ir technologinių procesų automatizavimo įmonėje „Elinta“. Jau 31-us metus

veikianti „Elinta“ savo klientams siūlo naujausius technologinius sprendimus. Įmonės verslo

strategija paremta sudėtingų, bet vartotojams patogių automatizuotų valdymo sistemų kūrimu.



RENGINIAI

16-ąją tarptautinę mokslinę konferenciją GYVASIS GAMTOS ŽENKLAS (The Vital

Nature Sign) gegužės 12–13 d. internetu organizavo Vytauto Didžiojo universitetas,

Lietuvos mokslų akademija ir Šiaurės šalių skirstymo mokslų draugija. Konferencijai

pirmininkavo akad. Audrius Sigitas Maruška. Šiais metais konferencija buvo skirta

Lietuvos universiteto šimtmečiui. Išskirtinis konferencijos bruožas nuo pat pradžių yra

daugiadiscipliniškumas, nes ši konferencija apima gamtos, gyvybės ir technologijų

mokslus. Joje pateikiama daug tarpdisciplininių projektų rezultatų. Organizatoriai

Lietuvos universiteto šimtmečiui skirtą konferenciją laiko svarbia švietimo priemone ir

studentams bei pradedantiesiems mokslininkams. Joje buvo pristatyti 24 žodiniai ir 43

trumpieji stendiniai pranešimai.



RENGINIAI

Gegužės 16 d. Lietuvos mokslų akademijoje įvyko 3-ioji konferencija LIETUVOS

MAGISTRANTŲ INFORMATIKOS IR IT TYRIMAI, skirta pristatyti magistrų baigiamųjų

darbų tyrimus informatikos ir IT srityse. Konferenciją kasmet organizuoja LMA kartu su Vilniaus

universitetu. Konferenciją moderavo Vilniaus universiteto prof. dr. Olga Kurasova. Šio renginio

tikslas – pakelti magistrantų įgūdžius, supažindinti su kitų magistrantų atliekamais tyrimais,

paskatinti domėtis moksline veikla.



RENGINIAI

Rugpjūčio 22–26 d. Palangoje vyko 24-oji tarptautinė konferencija-mokykla ŠIUOLAIKINĖS

MEDŽIAGOS IR TECHNOLOGIJOS (Advanced Materials and Technologies 2022), skirta jauniems

mokslininkams ir doktorantams, besidomintiems medžiagų mokslu ir kondensuotų medžiagų fizika.

Konferencijos organizacinio komiteto pirmininkas akad. Sigitas Tamulevičius.

Šis tarpdisciplininis renginys – tai puikus tęstinis renginys, skirtas fizikos, chemijos, inžinerinių

specialybių doktorantams, jauniesiems mokslininkams, jau trečią dešimtmetį padedantis ugdyti

bendruosius ir specialiuosius doktorantų bei jaunųjų mokslininkų gebėjimus, vystyti produktyvų

tarptautinį bendradarbiavimą. Konferencija-mokykla pritraukia daug dalyvių iš įvairių Europos šalių.

Paskaitas skaitė lektoriai iš Estijos, Danijos, Japonijos, Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos

Valstijų, Latvijos, Lietuvos, Malaizijos ir Vokietijos.



RENGINIAI

Rugsėjo 6 d. Lietuvos mokslų akademijoje įvyko bendras Technikos mokslų ir Humanitarinių ir

socialinių mokslų skyrių renginys – konferencija-diskusija apie ENCIKLOPEDIJOS

LIETUVAI IR PASAULIUI dabartį ir ateitį. Buvo aptarta šios enciklopedijos svarba ir plėtra.

Didžiausia pasaulyje lietuviška atvirosios prieigos enciklopedija (ELIP) visuomenininkų-entuziastų

iniciatyva nuo 2012 m. kuriama Lietuvos kompiuterininkų sąjungos prieglobstyje. Šią enciklopediją

gali ne tik kiekvienas skaityti, bet ir dalyvauti ją kurdami. Tokia ELIP naudosenos metodika per

dešimt veiklos metų leido surinkti daugiau kaip 21 mln. straipsnių. Tai yra reikšminga Lietuvos

kultūros paveldo dalis, kurią būtina išsaugoti ateities kartoms. Siekdami funkcionaliai įtvirtinti

ELIP veiklos tęstinumą, konferencijos dalyviai priėmė rezoliuciją. Šia rezoliucija nuspręsta kreiptis

į LR Seimą ir LR Vyriausybę, prašant užtikrinti ELIP tolesniam gyvavimui būtiną finansavimą iš

tautos sukuriamų viešųjų išteklių.



2022 m. rugsėjo 6 d. LMA konferencijos „Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui“ dabartis ir ateitis 

REZOLIUCIJA

Lietuvos kompiuterininkų sąjungos prieglobstyje įkurta ir Vilniaus universiteto serveryje esanti

atvirosios prieigos internetinė enciklopedija ELIP („Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui“) – www.lietuvai.lt per

10 egzistavimo metų tapo didžiausia lietuviška internetine enciklopedija. Ji suteikia prieigą kiekvienam būti

kūrėju, visuomeniškai telkdama lietuvius bendrai veiklai. ELIP nėra privati nuosavybė – ji yra informacinė

vertybė, priklausanti visai lietuvių tautai. Šios informacinės bazės paskirtis – saugoti mūsų savastį, užtikrinant

žmonijos etnokultūrinę įvairovę.

ELIP jau yra įtrauktas į LR Seimo 2020 m. patvirtintą „Lietuvių kalbos plėtros skaitmeninėje

terpėje ir kalbos technologijų pažangos 2021–2027 m. gairių“ įgyvendinimo projektą.

Konferencijos dalyviai, suvokiantys valstybę kaip tautos savisaugos ir savivaldos viešąją

organizacinę sistemą, vildamiesi, kad toks supratimas nėra svetimas ir valstybinėse institucijose dirbantiems

Lietuvos Respublikos piliečiams, kreipiasi į LR Seimą ir LR Vyriausybę, siūlydami užtikrinti ELIP tolesniam

gyvavimui būtiną finansavimą iš tautos sukuriamų viešųjų išteklių.

Siekdami kokybinės ir kiekybinės ELIP plėtros, konferencijos dalyviai kreipiasi į visus Lietuvos

piliečius ir nevyriausybines organizacijas, kviesdami juos:

1) susitelkti aktyvesnei veiklai, dalijantis turima informacija, padėti suformuoti požiūrį, kad

kiekvienam lietuviui yra garbės reikalas palikti savo gyvenimo brydę informaciniame ELIP lauke;

2) pilietinėmis pastangomis siekti, kad valstybės ir savivaldybių lygmeniu ELIP būtų suprantama

kaip nacionalinė vertybė, turinti valstybinės svarbos projekto statusą.

Siekdami funkcionaliai įtvirtinti ELIP veiklos tęstinumą instituciniu lygmeniu, konferencijos

dalyviai siūlo:

• ELIP fondui tapti Enciklopedijos valdytoju;

• Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms aktyviau įsijungti į ELIP kūrimą;

• Sudaryti naują ELIP Tarybą, į kurią visos aktyvinti ELIP veiklą kviečiamos organizacijos deleguotų savo

atstovus.

http://www.lietuvai.lt/


RENGINIAI

Rugsėjo 8 d. Lietuvos mokslų akademijoje vyko istorikės dr. Audronės Veilentienės monografijos

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO ISTORIJOS KELIAS, skirtos Universiteto 100-

mečiui, sutiktuvės. Monografijoje nagrinėjama Universiteto istorija – nuo ištakų iki šių dienų.

Knygos autorė analizuoja Lietuvos aukštojo mokslo raidą ir ypatumus Kaune pirmosios Lietuvos

Respublikos laikotarpiu, Universiteto veiklą sudėtingu sovietų ir nacių okupacijų laikotarpiu,

tuometinio Kauno politechnikos instituto raidą, universitetinio statuso atgavimą ir Universiteto

raidos tendencijas laisvoje Lietuvoje.



RENGINIAI

• Rugsėjo 15–16 d. VILNIUS TECH universitete vyko 13-oji tarptautinė konferencija 
TRANSBALTICA 2022: TRANSPORTO MOKSLAS IR TECHNOLOGIJOS 
(Transportation science and technology), kuri buvo organizuojama bendradarbiaujant su 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Transporto inovacijų asociacija, 
tarptautiniu leidėju „Springer Nature AG“ ir Lietuvos mokslų akademija. Konferencijoje 
buvo kalbama apie transporto srities iššūkius ir naujoves. Perskaityta beveik 80 
mokslinių pranešimų. Dalyvavo mokslininkai iš Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Čekijos, 
Slovakijos, Latvijos, Egipto, Turkijos, Ukrainos, Airijos ir kitų šalių.  

• LMA Technikos mokslų skyriaus narys akad. Marijonas Bogdevičius skaitė su
bendraautoriais iš Lenkijos parengtą pranešimą Eksperimentinis požiūris į hidraulinio
smūgio reiškinį (Experimental approach to water hammer phenomenon). Šiame
pranešime buvo pristatytas naujas hidraulinio smūgio tyrimo analitinis metodas.



RENGINIAI

Spalio 5 d. Lietuvos mokslų akademijoje įvyko simpoziumas DIRBTINIO INTELEKTO

TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAI VAIZDŲ ANALIZĖJE. Simpoziumo tikslas – skatinti

dirbtinio intelekto taikymus sprendžiant praktinius uždavinius, susijusius su vaizdų analize,

ypač medicininių vaizdų: kompiuterinė tomografija, magnetinis rezonansas ir kt.

Simpoziumą organizuoti padėjo Lietuvos dirbtinio intelekto asociacija (lithuania.ai),

telkianti dirbtinio intelekto ekspertus, startuolius, įmones ir akademinius padalinius į vieną

Lietuvos technologijų ekosistemą. Renginio metu buvo priimta rezoliucija.

http://lithuania.ai/


2022 m. spalio 5 d. Lietuvos mokslų akademijoje vykusio simpoziumo

„Dirbtinio intelekto technologijų taikymai vaizdų analizėje“

REZOLIUCIJA

Dirbtinio intelekto (DI) technologijos kuria aukštą pridėtinę vertę Lietuvos
ekonomikoje ir yra mokslo sritis, atverianti realias galimybes įgalinti visos dirbtinio intelekto
bendruomenės augimą, tarptautinį talentų pritraukimą ir spartesnį jų užauginimą. Dirbtinio
intelekto taikymas keičia ekonomikos struktūrą ir visuomenės gyvenimą, vyksta pasaulinė
konkurencija dėl technologinio pranašumo. Lietuva turi didžiulį potencialą plėtoti dirbtinį
intelektą.

Būtina sudaryti sąlygas dirbtinio intelekto naudojimo ir vystymo proveržiui Lietuvoje,
plėtojant skaitmenines ekosistemas bei taikant tikslines priemones dirbtiniam intelektui diegti ir
inovatyvumui skatinti.

Siekdami funkcionaliai vystyti dirbtinio intelekto ekosistemą, užtikrinti įvairių
projektų tęstinumą instituciniu lygmeniu, plėtoti šios srities tyrimus bei taikyti DI imliuose
ekonomikos sektoriuose, simpoziumo dalyviai siūlo:

Suteikti valstybinį lygmenį ir skirti finansavimą dirbtinio intelekto plėtros veiksmų
planui „Lietuvos dirbtinio intelekto technologijų plėtros veiksmų planas 2023–2026 m.“,
parengtam pagal projekto „Dirbtinio intelekto proveržio skatinimas“ programą „Kurk Lietuvai“,
vykdyti.

Lietuvos mokslų akademijos prezidentas                            Jūras Banys

Lietuvos dirbtinio intelekto asociacijos prezidentas            Dovydas Čeilutka

http://kurklt.lt/projektai/dirbtinio-intelekto-proverzio-skatinimas/

http://kurklt.lt/projektai/dirbtinio-intelekto-proverzio-skatinimas/


RENGINIAI

Spalio 5–7 d. vyko kasmetinė Kauno technologijos universiteto ir Klaipėdos

universiteto organizuojama tarptautinė mokslinė konferencija TRANSPORT MEANS

2022. Konferencijoje dalyvavo atstovai iš 22 šalių ir perskaitė apie 100 pranešimų.

Konferencijos tikslas – suteikti tarptautinę platformą diskusijoms, sąveikai ir mainams

tarp mokslininkų, pramonės atstovų ir inžinierių. Ji tęsia ilgametes tradicijas ir atspindi

aktualiausias transporto inžinerijos mokslines ir praktines problemas.

Konferencijos mokslinio komiteto pirmininkas  akad.  Vytautas Ostaševičius.

Plenarinės sesijos metu pranešimą Karinėms pratyboms skirta įranga: projektavimas,

tyrimai ir įgyvendinimas (Military Training Equipment: Design, Research and

Implementation) skaitė konferencijos organizacinio komiteto vicepirmininkas akad.

Algimantas Fedaravičius.



RENGINIAI

• Gruodžio 1–3 d. Druskininkuose vyko 13-oji tarptautinė konferencija DUOMENŲ 

ANALIZĖS METODAI PROGRAMŲ SISTEMOMS (DAMSS-2022). Konferencijos 

organizatorius ir pirmininkas akad. Gintautas  Dzemyda. 

• Pagrindinis konferencijos tikslas – supažindinti su Lietuvos ir užsienio universitetuose

vykdomais moksliniais tyrimais duomenų mokslo ir programinės įrangos inžinerijos

srityse. Kasmet organizuojama konferencija leidžia mokslininkų bendruomenėms greitai

keistis naujomis idėjomis. Renginio organizatoriai – Duomenų mokslo ir skaitmeninių

technologijų institutas, Lietuvos mokslų akademija ir Lietuvos kompiuterininkų sąjunga.

• Šiemet joje pristatytas 81 pranešimas, dalyvavo daugiau kaip 120 mokslininkų iš 10 šalių.

• Generaliniai rėmėjai: Neurotechnology, Novian, Vinted. Rėmėjai Asseco Lietuva, Baltic

Amadeus, NetCode, Visorių informacinių technologijų parkas.



RENGINIAI

Gruodžio 15 d. Lietuvos mokslų akademijoje vyko renginys apie 

Vilniaus širdies – Gedimino pilies kalno – praeitį, dabartį ir ateitį.

• Paskaitas skaitė LMA Jaunosios akademijos narė, istorikė dr. Olga Mastianica-

Stankevič ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Civilinės inžinerijos mokslo

centro direktorius dr. Šarūnas Skuodis. Renginį vedė akad. Gintaris Kaklauskas.

• Dr. O. Mastianica-Stankevič papasakojo apie Gedimino kalno pagrindinį akcentą –

pilį. Kokia ji buvo XIX amžiuje, kai Lietuva ir Vilnius priklausė Rusijos imperijai:

politinis kalėjimas, pasilinksminimo įstaiga, istorinės atminties vieta. Pasakojimas

buvo gausiai iliustruotas senomis nuotraukomis su Vilniaus ir Gedimino kalno

vaizdais. Vyko gyva diskusija apie atkastus sukilimo vadų palaikus.



RENGINIAI

Dr. Šarūno Skuodžio pranešime Gedimino pilies kalno problemos – ar viskas

išspręsta? buvo apžvelgta esama Gedimino kalno šlaitų ir konstrukcijų būklė pagal

2019–2020 metų tyrimus, aptarti svarbiausi istoriniai įvykiai ir veiksniai, turėję įtakos

dabartiniam Gedimino kalno šlaitų stabilumui bei konstrukcijų pleišėjimui.



TECHNIKOS MOKSLO ŽINIŲ POPULIARINIMAS

Dauguma skyriaus narių yra aktyvūs mokslo žinių populiarintojai – rašo 
straipsnius, dalyvauja radijo ir televizijos laidose, LMA skyriaus 

„Mokslininkų rūmai“ renginiuose

• Akad. Juozas Augutis perskaitė 9 paskaitas visuomenei, švietimo bendruomenei,

verslo ir valdžios atstovams, davė 95 intervu radijui ir TV apie COVID-19

sergamumo scenarijus ir prognozes, alternatyviąją energetiką, energetikos politiką,

aukštojo mokslo politiką.

• Akad. A. V. Valiulis birželio 9 d. (Kybartai, Vilkaviškio r.) vykusioje LMA

išvažiuojamojoje konferencijoje Lietuvos–Rytprūsių pasienis ir Lietuvos

geležinkelių istorija, skirtai Sūduvos metams paminėti, skaitė pranešimą Bėginio

transporto raidos Lietuvoje pėdsakai ir palikti ženklai. Skaitytos paskaitos

visuomenei: gegužės 17 d. – paskaita Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos 11–12

klasių moksleiviams Mokslas, technologijos ir gyvenimas. Dalyvavo per 55

klausytojus. Lapkričio 17 d. skaitė nuotolinę paskaitą moksleiviams Technologijos

– amžina žmonijos palyda ir viltis. Paskaitai registravosi per 400 klausytojų.



TECHNIKOS MOKSLO ŽINIŲ POPULIARINIMAS

• Akad. Jurgis Kazimieras Staniškis yra aktyvus Jungtinių Tautų Globalaus darnaus vystymosi

nepriklausomų mokslininkų grupės narys. Balandžio 21 d. vyko nuotolinis susitikimas, kurio

metu jis skaitė pagrindinį pranešimą Tarpsritinės studijos ir Ateities universitetas.

Gruodžio 7 d. Kaune, „Rotary Club“, pristatė pranešimą Darnus vystymasis – žmonijos

išlikimo strategija.

• Akad. Jurgis Vilemas gruodžio 1 d. Lietuvos mokslų akademijoje dalyvavo Matematikos,

fizikos ir chemijos mokslų skyriaus organizuotame renginyje, kuriame aptartos šiuo metu

aktualios energetikos problemos. Akademikas J. Vilemas buvo pakviestas pristatyti pranešimą

apie padidėjusį nestabilumą energijos rinkose.

• Vasario 3 d. Lietuvos mokslų akademijos skyrius „Mokslininkų rūmai“ sukvietė į nuotolinę

paskaitą-pasikalbėjimą Robotai ateina iš renginių ciklo „Mokslo žinių dienos“. Dalyvavo

akad. A. L. Telksnys, jo doktorantas Linas Aidokas ir jų sukurtas robotas humanoidas

Ąžuolas, galintis judėti, vaikščioti, šnekėti ar atlikti kokią nors kitą veiklą. Akademikas

papasakojo apie savo jau atliktus ir dar tik planuojamus darbus, mokant tokias mašinas padėti

žmonėms atlikti reikalingas užduotis.



TECHNIKOS MOKSLO ŽINIŲ POPULIARINIMAS

• Akad. Algimantas Fedaravičius perskaitė 2 paskaitas LK Karinių oro pajėgų specialistams:

Lauko treniruoklis artimojo nuotolio oro gynybos sistemai RBS-70 ir Raketinis taikinys

RT-400 M vidutinio nuotolio oro gynybos sistemoms.

• Akad. Atūras Kaklauskas dalyvvo 4 televizijos laidose.

• Akad. Vytautas Ostaševičius paskelbė mokslo populiarinimo straipsnių apie sveikatinimo

technologijas, dalyvavo 2 nacionalinio transliuotojo laidose.

• Akad. Audrius Sigitas Maruška dalyvavo 2 dr. R. Maskoliūno laidose Smalsumo genas.

• Akad. Sigitas Tamulevičius mokslo festivalio renginyje Erdvėlaivis Žemė skaitė paskaitą

moksleiviams ir nacionalinio transliuotojo laidoje kalbėjo tema Lietuvos ateities istorija.

• Akad. Gintautas Žintelis aktyviai dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Ateities komiteto

posėdžiuose. Dalyvavo tobulinant komiteto rezoliucijas dėl informacinių technologijų,

dirbtinio intelekto ir skaitmeninimo vystymo Lietuvoje.



VIZITAS

Naujas postūmis Armėnijos ir Lietuvos 

mokslo ryšių plėtrai

Spalio 31 d. Lietuvos mokslų akademijos

Technikos mokslų skyriaus pirmininkas akad.

Gintautas Dzemyda Jerevane susitiko su

Armėnijos nacionalinės mokslų akademijos

prezidentu akad. Ashotu Saghyanu. Per

susitikimą aptarti tolesnio dvišalio

bendradarbiavimo plėtros klausimai. Vizitas

vyko pagal LMA bendradarbiavimo sutartį su

Armėnijos nacionaline mokslų akademija.



VALSTYBĖS APDOVANOJIMAI UŽ ATSIDAVIMĄ 

LIETUVAI KASDIENIU PRASMINGU DARBU 

Juozui AUGUČIUI 2022 m. vasario 16 d. įteiktas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino

Riterio kryžius už nuopelnus Lietuvai ir už jos vardo garsinimą pasaulyje.

Algimantui FEDARAVIČIUI – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius už

inovatyvių pramonės, kompiuterijos, mikroelektronikos, gynybos mechanizmų ir įrenginių kūrimą.

Kazimierui RAGULSKIUI – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius už

nuopelnus Lietuvai.



KITI APDOVANOJIMAI IR PREMIJOS

• Gintautui Dzemydai ir Olgai Kurasovai už darbų ciklą „Nuo duomenų mokslo link dirbtinio

intelekto technologijų“ skirta Lietuvos mokslo premija Technologijos mokslų srityje.

• Vytautas Ostaševičius tapo KTU monografijų konkurso nugalėtoju.

• Audriui Sigitui Maruškai įteiktas VDU sidabro medalis už mokslo pasiekimus Universiteto

šimtmečio proga.

• Rymantas Jonas Kažys apdovanotas LMA atminimo medaliu.

• Vytautas Kaminskas apdovanotas LMA atminimo medaliu (deja, po mirties).

• Algirdas Vaclovas Valiulis apdovanotas Lietuvos mokslų akademijos atminimo medaliu;

„LʼOréal“ ir UNESCO „Moterys moksle 2022“ padėkos raštu; Lietuvos jaunųjų mokslininkų

sąjungos padėka už „2021 metų geriausios disertacijos“ konkurso darbų vertinimą.

• Kazimierui Ragulskiui suteiktas Pakruojo krašto garbės piliečio vardas.



2022 m. JUBILIATAI

Danieliui EIDUKUI – 90 Gintautui DZEMYDAI – 65



2022 m. JUBILIATAI

Minvydui Kaziui RAGULSKIUI – 55 Mykolui DAUNIUI – 90



JUBILIEJUS ŠVENTĖ IR UŽSIENIO NARIAI

Algirdui AVIŽIENIUI – 90 Janušui KACPŽYKUI – 75



Už nuotraukas dėkojame fotografei Virginijai Valuckienei. 

Už renginių kvietimų maketavimą dėkojame dailininkei apipavidalintojai 
Miglei Datkūnaitei.
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