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VU FF TEORINĖS FIZIKOS IR ASTRONOMIJOS INSTITUTAS 
 

Direktorė habil. dr. Gražina Tautvaišienė 
 

2018 m. ATASKAITA 
 

Darbuotojai, bendradarbiavimas, apdovanojimai 
 
2018 m. institute dirbo 75 darbuotojai, iš jų 69 mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai, iš jų 9 
habilituoti daktarai, 3 atlikę habilitacijos procedūrą ir 47 mokslų daktarai (tame tarpe vienas 
emeritas ir 5 afiliuotieji mokslo darbuotojai).  

Institute studijavo 10 doktorantų, 2018 m. disertacijas apgynė doktorantai T. Andrijauskas ir 
A. Černiauskas.  

Institute dirbo devynios mokslinės grupės. Bendradarbiavimo tikslais į institutą buvo atvykę 
44 užsienio mokslininkai, instituto darbuotojai į užsienio mokslo centrus buvo išvykę 51 
kartą, tame tarpe 8 kartus į CERN.  
A. Deltuvai paskirta 2018 m. Lietuvos mokslo premija. G. Gaigalas buvo apdovanotas 
Vilniaus universiteto Rektoriaus premija.  

Mokslinė, studijų ir mokslo sklaidos veikla  

Instituto darbuotojai dalyvavo vykdant 10 VU FF tarybos patvirtintų mokslinių temų, 
finansuojamų iš Lietuvos biudžeto ir 27 projektus: tris Europos sąjungos Horizon 2020, 16 
Lietuvos mokslo tarybos bei 8 kitų institucijų finansuojamus projektus.  

2018 m. paskelbė 241 VU TFAI vardu įregistruotą mokslinę publikaciją, iš jų 205 – 
žurnaluose, įtrauktuose į Mokslinės informacijos instituto (WoS) duomenų bazę. 25 
mokslinės publikacijos buvo parengos, panaudojant Molėtų observatorijoje atliktus 
stebėjimus. 

 Instituto darbuotojai dalyvavo visų pakopų studijose, studijų programų komitetų 
veikloje, vadovavo FF studentų baigiamiesiems ir kursiniams darbams. Viso skaitytos 
daugiau kaip 20 dalykų paskaitos, 2018 m. vadovauta 13 studentų baigiamųjų darbų, 
skaitytos paskaitos organizuotuose tarptautiniuose vasaros kursuose.  

Mokslo sklaidos veikla buvo įvairialypė, ji apėmė ir dalyvavimą tarptautinėse 
konferencijose su 7 kviestiniais, 27 žodiniais ir 38 stendiniais pranešimais, ir 45 mokslo 
populiarinimo paskaitas, tame tarpe "Fizikos Olimpo" moksleiviams ir Moksleivių 
akademijos dalyviams, daugiau kaip 100 mokslo populiarinimo straipsnių ir interviu. Buvo 
išleistas vadovėlis mokiniams bei kasmetinis leidinys „Lietuvos dangus 2019“. 

 
Instituto finansavimas  
 

2018 m. VU TFAI gavo 1995,1 t. Eur asignavimų, iš kurių 999,5 t. Eur sudarė 
biudžeto asignavimai, 216,6 t. Eur – Lietuvos mokslo tarybos, 703,1 t.  Eur – tikslinės 
užsienio ir ŠMM lėšos mokslo programoms vykdyti. Specialiosios mokslo plėtojimo 
programos lėšos sudarė 75,9  t. Eur.  
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ASTROFOTOMETRIJOS GRUPĖ 
 

Vadovas  dr. Kazimieras Černis 
 
2018 m. grupėje dirbo 9 žmonės:  
Profesorius emeritas: habil. dr. V. Straižys 
Vyriausieji m.d.: dr. K. Černis, habil.dr. K. Zdanavičius (afiliuotas) 
Vyresnieji m.d.: dr. A. Kazlauskas, dr. J. Zdanavičius 
Mokslo darbuotojai: dr. M. Maskoliūnas 
Jaunesnieji m. d.: dr. V. Čepas, K. Milašius, M. Macijauskas 
 

Grupės darbuotojai vykdė dvi biudžetines temas ir vieną LMT finansuotą projektą 
(36.5 tūkst. Eur). Spaudoje paskelbtos 28 mokslinės publikacijos: 2 straipsniai WoS sąrašo 
žurnaluose ir 26 straipsniai kituose leidiniuose. Tarptautinėse konferencijose pateikti 2 
stendiniai pranešimai. Paskelbti 8 mokslo populiarinimo straipsniai ir interviu, perskaitytos 
5 mokslo populiarinimo paskaitos visuomenei. 
 
1. VU FF Tarybos patvirtintos biudžetinės temos  

 
1.1. „Žvaigždėdara ir dulkių debesys  Galaktikos Oriono ir Persėjo vijose“ 
2016–2020 m., vad. prof. habil. dr. V. Straižys, profesorius emeritas. Vykdytojai: afil. 
vyriaus.m.d. habil.dr. K. Zdanavičius, vyriaus.m.d. dr. K. Černis, vyr.m.d. dr. A. Kazlauskas, 
vyr.m.d. dr. J. Zdanavičius, m.d. dr. M. Maskoliūnas, j. m.d. dr. V. Čepas, j.m.d. M. 
Macijauskas, j.m.d. K. Milašius. 
Panaudojant fotometrijos duomenis Vilniaus sistemoje ir kitose fotometrinėse sistemose 
nustatytos žvaigždžių spektrinės ir šviesio klasės, tarpžvaigždiniai parausvėjimai, 
ekstinkcijos ir nuotoliai. Serpens kryptimi nustatyti atstumai  iki tarpžvaigždinių debesų 
LDN 183 ir LDN 169. Suklasifikuotos 1299 žvaigždės iki 20 ryškio. Atstumas iki dulkių 
debesies pradžios yra 105 pc nuo Saulės. Nustatyti jaunų žvaigždžių spiečių nuotoliai (B86 
ir B87) ir jų fizinės charakteristikos Gulbės Properšos kryptimi. Identifikuotos žvaigždės, 
esančios gravitacinės traukos stadijoje. Pradėta tyrinėti nauja Vilniaus fotometrinės sistemos 
kalibracija, parengtas stendinis pranešimas IAU astronomų sąjungos suvažiavime Vienoje.  
Šia tema paskelbtas 1 straipsnis WoS žurnale. 
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1.2. „Mažųjų Saulės sistemos kūnų astrometrija ir fotometrija “ 

2016–2020 m., vad. dr. K. Černis. Vykdytojai: habil.dr. K. Zdanavičius, dr. J. Zdanavičius, 
dr. M. Maskoliūnas, K. Milašius. 
 
2018 m. buvo atrasti 9 nauji asteroidai: 5 asteroidus atradome Baldonės observatorijoje 
(Latvija), 2 asteroidus Vatikano observatorijoje (Arizona, JAV) ir 2 asteroidus Molėtų 
observatorijoje. Stebėtos 8 kometos ir 2165 asteroidų. Publikuota 7929 pozicinių ir 
fotometrinių asteroidų ir kometų matavimų. Atlikti papildomi astrometriniai stebėjimai ir 
nustatyta nauja orbita NEO klasės objektui 2006 VB14. Apskaičiuotos asteroidų, atrastų 
Baldonės observatorijoje 2015-2018 metais, galutinės orbitos. Apskaičiuotos tikslios orbitos 
ir suteikti vardai keturiems Lietuvoje atrastiems asteroidams: Birutė, Vansevičius, Machholz 
ir Mažeikiai. Kartu su prof. A. Dubiečiu dalyvauta Saulės aktyvumo ir Žemės atmosferos 
viršutinių sluoksnių tyrimuose. 

 
Šia tema paskelbtas vienas straipsnis WoS žurnale ir 26 straipsniai LMT patvirtintose 
duomenų bazėse. 
 
2. Lietuvos mokslo tarybos finansuoti projektai   

 Projektas „Tarpžvaigždiniai debesys ir žvaigždėdara Paukščių Tako Didžiojoje Gulbės 
Properšoje“ (2017–2019 m.), projekto vadovas A. Kazlauskas, vykdytojai K. Černis, J. 
Zdanavičius, V. Čepas, M. Maskoliūnas, M. Macijauskas, K. Milašius. Lietuvos mokslo 
tarybos finansavimas (sutartis Nr. S-MIP-17-74), finansavimas 2018 m.: 45,3 tūkst. Eur, 
viso 2017–19 m.: 99,99 tūkst. Eur. 
Šiame projekte tyrinėjami tarpžvaigždiniai debesys ir žvaigždėdaros rajonai Didžiosios 
Gulbės Properšos kryptimi (Galaktikos ilgumos tarp 70 ir 90 laipsnių). Tyrime naudojama 
septynspalvė Vilniaus fotometrinė sistema ir astrometriniai Gaia orbitinės observatorijos 
duomenys. Išskirti galimi padrikojo žvaigždžių spiečiaus IC 4996 nariai, nustatytas 
spiečiaus amžius, tarpžvaigždinė ekstinkcija, konstatuota, kad spiečius neturi fizinio ryšio su 
jaunų žvaigždžių asociacija Cyg OB1. Pradėtas tyrinėti padrikasis spiečius IC 1369, 
parengtas stendinis pranešimas Amerikos astronomų darugijos 233-iajam suvažiavimui.  

Paskelbtas 1 WoS straipsnis. 

3. Mokslo žiniasklaida 

Grupės nariai K. Černis, V. Čepas, M. Macijauskas, M. Maskoliūnas, A. Kazlauskas 
dalyvavo instituto organizuotame renginyje „Tyrėjo naktis 2018“, vykusiame MAO 2018 m. 
rugsėjo 27 d. 

Grupės nariai V. Čepas ir J. Zdanavičius skaitė paskaitų ciklą Mokykloje “Fizikos Olimpas” 
2018 m. sausis ir birželis. 

Leidinyje „Lietuvos dangus 2019“ paskelbti 8 grupės narių straipsniai. A. Kazlauskas ir K. 
Černis davė keletą interviu 3 televizijos kanalams (TV3, Delfi, LRT, kalbėjo per LRT ir 
Žinių radiją.) 
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M. Macijauskas (kartu su dr. K. Zubovu) LRT laidai „Mokslo sriuba“ davė interviu apie 
plokščios Žemės planetos teorijas bei šių teorijų spragas ( 2018 m. gegužės 26 d.) 

M. Macijauskas naujienų portalui „Delfi“ davė interviu apie Saulės aktyvumą bei jo ciklus 
(„VU mokslininkas: išgyvenome ir mažąjį ledynmetį, ir Saulės audras, prasideda naujas 
ciklas“, 2018 m. rugsėjo 8 d.) 

M. Macijauskas (kartu su prof. habil. dr. G. Tautvaišiene) naujienų portalui „TV3.lt“ davė 
interviu apie geomagnetinę Saulės audrą („Geomagnetinės audros jau čia: pataria saugoti 
sveikatą“, 2018 m. spalio 10 d.) 

M. Macijauskas parašė straipsnius „Parkerio Saulės zondas“ bei „Žemės magnetinis laukas 
veikiausiai neapsivers“ VU leidiniui „Lietuvos dangus 2019“.  

M. Macijauskas (kartu su dr. K. Zubovu) naujienų portalui „Delfi“ davė interviu apie Marso 
planetos kolonizaciją („Žemė atakuoja Marsą: mokslininkai papasakojo, kokie pavojai tyko 
žmonių Raudonojoje planetoje“, 2018 m. gruodžio 16 d.) 

 
4. Išvykos į mokslo institucijas bendradarbiavimo tikslais 
 

M. Maskoliūnas dalyvavo darbiniame susitikime dėl kintamųjų žvaigždžių stebėjimų  
Slovakijoje 2018 m. spalio mėn. 8 – 10 d. 

  

5. Pranešimai konferencijose  

V. Čepas, M. Maskoliūnas, J. Zdanavičius 2018 m. rugpjūčio mėn. dalyvavo Tarptautinės 
astronomų sąjungos generalinėje asamblėjoje Vienoje. Pristatytas stendinis pranešimas 
„New calibration of the Vilnius photometric system“.  
 
 
 
 

ASTROSPEKTROSKOPIJOS IR EGZOPLANETŲ GRUPĖ 
 

Vadovė habil. dr. Gražina Tautvaišienė 
 

2018 m. grupėje dirbo 11 žmonių:  
Vyriausieji m.d.: dr. habil. G. Tautvaišienė;  
Vyresnieji m.d.: dr. R. Janulis, dr. Š. Mikolaitis, dr. E. Pakštienė;  
Mokslo darbuotojai: dr. Y. Chorniy, dr. A. Drazdauskas, dr. R. Minkevičiūtė, dr. E. 
Stonkutė;  
Doktorantas C. Viscasillas Vázquez;  
Technikai: V. Bagdonas, L. Klebonas. 

 
Grupės darbuotojai vykdė biudžetinę temą, tris Lietuvos institucijų remiamus, vieną 

Europos komisijos remiamą ir tris kitus tarptautinius projektus. Dalyvaujant projektuose 
buvo gauta 269 tūkst. Eur. Spaudoje paskelbtos 19 mokslinių publikacijų, tame tarpe 14 
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straipsnių WoS sąrašo žurnaluose. Tarptautinėse konferencijose pateikti vienas kviestinis, 8 
žodiniai ir 8 stendiniai pranešimai. Suorganizuota tarptautinė vasaros mokykla ir projekto 
konferencija. Paskelbti daugiau kaip 18 mokslo populiarinimo straipsnių ir interviu, 
perskaityta 14 mokslo populiarinimo paskaitų visuomenei. Parengtas ir išleistas metinis 
periodinis leidinys “Lietuvos dangus 2019”.  
 

1. VU FF Tarybos patvirtintos biudžetinės temos  
 

1.1. „Cheminė žvaigždžių atmosferų sudėtis ir astroseisminis aktyvumas Paukščių 
Tako galaktikoje“ (2016–2020 m., vad. G. Tautvaišienė, vykdytojai: V. Bagdonas, Y. 
Chorniy, A. Drazdauskas, R. Janulis, L. Klebonas, Š. Mikolaitis, R. Minkevičiūtė, E. 
Pakštienė, E. Stonkutė, C. Viscasillas Vázquez, bei kolegos iš užsienio mokslo 
institucijų.  

Vykdant tyrimus šia tema buvo nustatyta, kad pagrindinės sekos žvaigždėse 
egzistuoja ličio ir alfa-elementų gausų antikoreliacija. Tai byloja, kad ličio sintezė vyko 
aktyvesnėje Galaktikos plonojo disko fazėjeje lyginant su storojo disko faze. Mes taip pat 
nustatėme koreliaciją tarp ličio ir s-proceso elementų Ba ir Y gausų, kurios mažėja esant 
didesniam už Saulės metalingumui. Tiriant didžiausią homogenišką padrikųjų spiečių imtį 
nustatyta, jog s-proceso elementų gausos yra padidėjusios jaunesniuose objektuose. 
Homogeniškai apjungę spektroskopinę informaciją bei Gaia-DR1 TGAS katalogo 
paralaksus aštuoniems padrikiesies spiečiams nustatėme jų amžius bei paraudonavimo 
vertes. 

Šia tema paskelbti 3 straipsniai WoS žurnaluose. 
 
 
2. Europos komisijos finansuoti projektai  
 
2.1 EK Horizon 2020 projektas “EUROPLANET2020 – mokslinių tyrimų 

infrastruktūra”, projekto Nr. 654208, vykdymo trukmė 2015 – 2019 m., koordinatorius 
N. Mason (Open University), vad. G. Tautvaišienė, vykdytojai: K. Černis, Š. Mikolaitis, 
R. Minkevičiūtė, A. Drazdauskas, finansavimas 61 tūkst. Eurų.  

Vykdėme darbus grupėse, skirtose antžeminiams stebėjimams bei planetologų ir 
astronomų mėgėjų veiklos koordinacijai bei apmokymams. Molėtų astronomijos 
observatorijoje 2018 m. liepos 31 - rugpjūčio 10 dienomis suorganizuota vasaros mokykla. 
Mokyklos tikslas buvo suteikti dalyviams žinių apie antžeminius stebėjimus ir jų poreikį 
kosminėms misijoms prieš ir po paleidimo. Dėstytojai pasidalino savo patirtimi ir 
supažindino dalyvius su mokslo sklaidos ypatumais. Mokykloje dalyvavo 22 dalyviai iš 9 
šalių (Suomijos, Graikijos, Italijos, Lietuvos, Ispanijos, Rumunijos, Ukrainos, Jungtinės 
Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų). 

 
Paskelbta publikacija didžiausio tarptautinio Europos planetų tyrimų kongreso 

(EPSC) darbuose. 
 
 
3. Lietuvos mokslo tarybos finansuoti projektai   
 
3.1 Dotacija Žvaigždžių ir egzoplanetų tyrimai kosminių misijų TESS ir JWST 

kontekste (2018–2022), projekto vadovas G. Tautvaišienė, vykdytojai: dr. H. Kjeldsen, 
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dr. Š. Mikolaitis, dr. F. Grundahl, dr. E. Stonkutė, dr. E. Pakštienė, dr. R. Minkevičiūtė, 
dr. A. Drazdauskas, V. Bagdonas, C. Viscasillas Vázquez. Europos socialinio fondo 
finansavimas (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0103) 
 
Šiuo projektu buvo pradėta nauja tyrimų sritis susijusi su nežemiškųjų planetų paiškomis 
bei jų charakterizavimų ir žvaigždžių, aplink kurias skrieja tokios planetos, analize. 
Pagrindinė projekto užduotis – ištirti ryškių Galaktikos žvaigždžių cheminę sudėtį ir 
charakterizuoti egzoplanetas pasitelkiant tiek antžeminių tiek kosminių stebėjimų 
duomenis. Molėtų astronomijos observatorijoje mes pradėjome ryškių F, G, K spektrinės 
klasės žvaigždžių, esančių nuolatinėje šiaurinėje NASA TESS teleskopo stebėjimo 
zonoje, spektrinius ir fotometrinių laiko serijų stebėjimus. Pasinaudodami stebėjimų 
duomenimis tyrėme jų pagrindinius atmosferinius parametrus ir cheminę sudėtį. Dviems 
užtemstančioms dvinarėms (HD27130 ir NGC188 V11) buvo vykdomi tiek 
spektroskopiniai, tiek fotometriniai stebėjimai norint išsiaiškinti jų vidinę struktūrą. 
 

Paskelbti 2 WoS straipsniai. 
 
 

3.2 Projektas „Spektroskopinis anglies, azoto ir deguonies tyrimas padrikųjų 
Galaktikos spiečių žvaigždėse“ (2015–2018 m.), projekto vadovas G. Tautvaišienė, 
vykdytojai: V. Bagdonas, Y. Chorniy, A. Drazdauskas, Š. Mikolaitis, R. Minkevičiūtė, 
E. Stonkutė. Lietuvos mokslo tarybos finansavimas (sutartis Nr. MIP-082/2015), 99.3 
tūkst. Eur. 
 Projektas sėkmingai baigtas įgyvendinti 2018 m. kovo mėn. Paskutinėje 
publikacijoje mes ištyrėme seno padrikojo spiečiaus M67 žvaigždžių atmosferų 
cheminių gausų pokyčius. Šiems pokyčiams paaiškinti buvo pasitelkti atominės difuzijos 
efektai, pasireiškiantys pagrindinės sekos fazėje. Mes nustatėme, kad žvaigždžių, 
esančių pagrindinėje sekoje, atmosferų cheminių elementų gausos mažėja ir pasiekia 
minimumą ties posūkio iš pagrindinės sekos tašku. Submilžinių sekos fazėje, išsiplėtus 
konvekcinei zonai, pradinės elementų gausos atmosferose yra atkuriamos. Mūsų gauti 
duomenys rodo, kad atominės difuzijos įtaka cheminių elementų gausoms yra nykstamai 
maža. 

Paskelbti 2 WoS straipsniai. 
 

3.3 Projektas “Spektroskopinė ir fotometrinė šiaurinio dangaus apžvalga EKA PLATO 
kosminei misijai” (2016–2018), projekto vadovas Š. Mikolaitis, vykdytojai: G. 
Tautvaišienė, R. Janulis, E. Pakštienė, R. Ženovienė, A. Drazdauskas, V. Bagdonas, L. 
Klebonas. Lietuvos mokslo tarybos finansavimas (sutarties Nr. LAT-16019), 300 tūkst. 
Eur. 
 

 Panaudojant spektrus, gautus Molėtų astronomijos observatorijoje, pagrindiniai 
atmosferų parametrai (efektinė temperatūra, paviršiaus gravitacijos pagreitis ir 
metalingumas) kartu su 33 cheminių elementų jonų gausomis buvo nustatyti 249-ioms 
lėtai besisukančioms žvaigždėms. Iš gautų rezultatų padarytos išvados dėl cheminių 
elementų gausų radialinių bei vertikaliųjų gradientų Galaktikos diske, bei jų 
pasiskirstymo laiko skalėje. Fotometriškai atstebėtos 13 δ Scuti žvaigždės-kandidatės bei 
išanalizuotos jų kintamumo charakteristikos. Dvylika iš kandidačių priskirtos δ Scuti 
grupės žvaigždėms, o viena klasifikuota kaip galima hibridinė δ Scuti-γ Doradus grupių 
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žvaigždė. Iš 24 470 CCD vaizdų, išanalizuotos 3598 žvaigždžių šviesos kreivės ir rasta 
81 nauja kintama žvaigždė. 

Paskelbti 3 WoS straipsniai. 
 
 
4. Kitų institucijų finansuoti projektai  
 

4.1 Europos Pietų Observatorijos (ESO) stebėjimų programa „Gaia-ESO 
spektroskopinė apžvalga“ (The Gaia–ESO Spectroscopic Survey). 2011-2017 m., 
atsakingi koordinatoriai: G. F. Gilmore (Kembridžo universiteto Astronomijos institutas, 
D. Britanija); S. Randich (INAF – Arcetri observatorija, Italija), Vilniaus grupės 
koordinatorė – G. Tautvaišienė, projekte dalyvauja V. Bagdonas, Y. Chorniy, A. 
Drazdauskas, Š. Mikolaitis, R. Minkevičiūtė, E. Stonkutė, C. Viscasillas Vázquez, 
stebėjimų laiko vertė 20,5 mln. Eur.  https://www.gaia-eso.eu 

 
Šios programos metu tyrinėjome chemodinaminę mūsų Galaktikos evoliuciją. Ištyrinėję 
daugiau kaip 3000 žvaigždžių imtį iš ketvirtojo apžvalgos duomenų rinkinio, mes 
pasiūlėme teorinę prielaidą, kad žvaigždžių migracija turėjo svarbią vietą Paukščių Tako 
evoliucijos eigoje, kuomet metalingos žvaigždės iš vidinio disko atsidūrė Saulės 
aplinkoje. Praeityje įvykę galaktikų susiliejimai galimai sukeldavo padidintą senesnių 
žvaigždžių migraciją Galaktikos diske. 
 
Priskiriamų publikacijų skaičius: 2 straipsniai WoS sąrašo žurnaluose. 

 
4.2 Tarptautinis projektas “Visos Žemės Teleskopas” (WET) (nuo 1986 m., 
koordinatorius: Delavaro astroseisminių tyrimų centras (DARC), JAV, direktorė: dr. 
Judi Provencal, dalyvauja 29 pasaulio observatorijos, tame tarpe ir Molėtų AO. Projekte 
dirba R. Janulis ir E. Pakštienė). 
 

 Dalyvaudami šiame projekte, rugsėjo 1-8 dienomis stebėjome baltąją nykštukę G29-38, į 
kurią aktyviai krenta dulkės nuo kometos ar asteroido. Aplink žvaigždę esantis dulkių 
diskas sukuria vieną ryškiausių infraraudonųjų spindulių perteklių iš visų baltųjų 
nykštukių su panašiais dulkių diskais. WET projektas papildė G29-38 stebėjimus atliktus 
rugsėjo 3-5 dienomis NASA infraraudonųjų spindulių teleskopu (IRTF), esančiu 
Havajuose. Fotometriniai žvaigždės G29-38 stebėjimai buvo atlikti Molėtų astronomijos 
observatorijoje esančiais 35/51cm (1, 3 ir 6 dienomis) bei 1.65 m  (2, 7 ir 8 dienomis) 
teleskopais. Stebėjimų tikslas buvo nustatyti nuolaužų disko optinį tankį bei geometriją, 
kas yra reikalinga norint apskaičiuoti dulkių masę bei jų gyvavimo trukmę. Žinodami 
šiuos dydžius galime įvertinti,  kaip tokie diskai formuojasi. 

Paskelbtas vienas WoS straipsnis. 
 
4.3 Tarptautinis projektas “Keplerio svarbių objektų tęstinių stebėjimų programa” 
(Kepler Follow-up Program of Kepler Objects of Interest, KFOP-KOI). Nuo 2016 m., 
atsakinga koordinatorė C. Von Essen (Orhus universitetas), Vilniaus grupės koordinatorė 
– E. Pakštienė, dalyviai A. Drazdauskas, R. Janulis, Š. Mikolaitis, G. Tautvaišienė.  
 

KFOP-KOI yra bendradarbiavimo projektas, apjungiantis daugelį instituciją visame 
pasaulyje, skirtas tęsti Keplerio kosminio teleskopo pradėtus darbus ir patvirtinti bei 
charakterizuoti kitų žvaigždžių planetas. Projektas orientuotas į galimas kitų žvaigždžių 
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planetas, kurioms reikalingi papildomi tranzitų stebėjimai, norint jas charakterizuoti ar 
patvirtinti. Molėtų astronomijos observatorijoje mes stebėjome du objektus iš KOI sąrašo su 
1.65m teleskopu: KOI 0410.01 (gegužės 3 d. ir rugsėjo 10 d.) ir KOI 0377.01 (balandžio 20 
d. ir rugsėjo 2 d.). Mes taip pat stebėjome KOI 0410.01 su Šiaurės šalių optiniu teleskopu 
(NOT) spalio 16 d. 

 
Paskelbtas vienas WoS straipsnis. 

 
5.  Pagrindinis pasiekimas  

 
TFAI astrospektroskopijos ir egzoplanetų grupė, pasinaudojusi Gaia-ESO apžvalgos 
duomenimis, ištyrė pagrindinės sekos žvaigždes ir nustatė ličio gausos antikoreliaciją 
priklausomai nuo [α-elementų/Fe] santykio, o tai rodo, jog daugiau ličio buvo gaminama 
Galaktikos plonojo, o ne storojo disko formavimosi stadijos metu. 

 

6.  Apdovanojimai 
C. Viscasillas Vázquez 2018 m. du semestrus iš Vilniaus universiteto buvo paskirta 
“Vienkartinė tikslinė stipendija”. 
 

7.  Organizuoti moksliniai renginiai 
1. 2018 m. rugpjūčio 1 – 10 d. Molėtų astronomijos observatorijoje buvo organizuota     

tarptautinė vasaros mokykla  “Europlanet   Summer   School   2018”.   Dalyvavo 21 
studentas iš 9 valstybių. Prof. Hans Kjeldsen perskaitė viešą paskaitą "Stars and 
Exoplanets - the breakthrough of research". Organizatoriai: Gražina Tautvaišienė 
(MOK pirmininkė), Renata Minkevičiūtė (VOK pirmininkė), Arnas Drazdauskas, 
Rimvydas Janulis, Erika Pakštienė, Šarūnas Mikolaitis, Edita Stonkutė.  

2. 2018 m. spalio 15 – 16 d. organizuotas projekto “Žvaigždžių ir egzoplanetų tyrimai 
kosminių misijų TESS ir JWST kontekste” pirmasis narių susirinkimas. Dalyvavo 
mokslininkai iš Danijoje esančio Orhuso universiteto ir projekto vykdytojai iš Vilniaus 
universiteto Fizikos fakulteto: dr. H. Kjeldsen, dr. F. Grundahl, dr. K. F.Brogaard, 
habil. dr. G. Tautvaišienė, dr. Š. Mikolaitis, dr. E. Stonkutė, dr. A. Drazdauskas, dokt. 
Carlos Viscasillas Vázquez, V. Bagdonas. Nuotoliniu būdu dalyvavo dr. C. von Essen, 
dr. R. Janulis, dr. R. Minkevičiūtė ir dr. E. Pakštienė. 

 
 

8.  Pedagoginė veikla 
1. A. Drazdauskas 2018 m. buvo Rūtos Urbonavičiūtės pagrindinių studijų baigiamojo 

darbo “Cheminių elementų gausos padrikojo spiečiaus NGC 6067 žvaigždėse” 
vadovas. Vilniaus universitetas, Fizikos fakultetas, TFAI. 

2. Š. Mikolaitos 2018 m. vadovavo Michail Firsov kursiniam darbui. Vilniaus 
universitetas, Fizikos fakultetas, TFAI. 

3. E. Stonkutė, E. Pakštienė, A. Drazdauskas, Š. Mikolaitis, C. Viscasillas Vázquez 
2018 m. vasario 17 d. skaitė paskaitas Moksleivių akademijos dalyviams.  

4. Š. Mikolaitis, E. Pakštienė, E. Stonkutė ir G. Tautvaišienė skaitė paskaitas ir vedė 
praktinius užsiėmimus Europlanet aukštųjų kursų „Kosminės misijos, antžeminiai 
stebėjimai ir mokslo komunikacija“ metu, kurie vyko Molėtų astronomijos 
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observatorijoje 2018 m. liepos 31 – rugpjūčio 10 d. 
5. E. Pakštienė su Norvegijos abiturientais lankėsi La Palmos saloje (Ispanija) esančioje 

astronomijos observatorijoje ir mokė juos stebėti su Šiaurės optiniu teleskopu.  
 

 
9.  Leidyba 
Parengtas ir išleistas metinis periodinis leidinys “Lietuvos dangus 2019” (ats. red. G. 
Tautvaišienė, redakcinės kolegijos nariai A. Drazdauskas, A. Kazlauskas, L. Klimka, S. 
Lovčikas, R. Minkevičiūtė, V. Straižys). 

 
 
10.  Mokslo žiniasklaida 

Organizuoti renginiai: 
 

Tyrėjų naktis – 2018 Molėtų astronomijos observatorijoje. 2018 rugsėjo mėn. 28 d. Prie 
renginio organizavimo prisidėjo A. Drazdauskas, R. Minkevičiūtė, Š. Mikolaitis Y. Chorniy 
ir G. Tautvaišienė. 
 
2018 m. spalio 12 d. Ozo prekybos centre Vilniuje veikė paroda, skirta pirmajam žmogaus 
išsilaipinimui Mėnulyje (A. Drazdauskas, Š. Mikolaitis ir G. Tautvaišienė parengė keturis 
stendus apie institute vykdomus su kosminiais tyrimais susijusius projektus).    
 

Mokslo populiarinimo paskaitos (14): 
 

Mokslo festivalio ”Erdvėlaivis Žemė 2018” metu, 2018 m. rugsėjo mėn. 13–14 d. Vilniaus 
universitete A. Drazdauskas, R. Minkevičiūtė, Š. Mikolaitis, E. Stonkutė vedė dvi 
demonstracines pamokėles moksleiviams „Mokslininko ir mokinio partnerystė“ Teorinės 
fizikos ir astronomijos institute.  
 
E. Pakštienė mokslo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė“ 2018 m. rugsėjo 14 d. VU TFAI skaitė 
paskaitą „Antrosios žemės beieškant“. 
 
A. Dradauskas, Š. Mikolaitis ir R. Minkevičiūtė skaitė paskaitas renginyje “Europos tyrėjų 
naktis”, vykusiame 2018 m. rugsėjo 28 d. Molėtų astronomijos observatorijoje.  

 
E. Stonkutė skaitė paskaitą “Kaip astronomai prakalbina žvaigždžių šviesą – apie 
astrospektroskopiją“ 2018 m. balandžio 20 d.   Renginys: Žvaigždėtos   naktys  –  2018. 
  Molėtų astronomijos observatorija, Molėtai, Lietuva.    
 
E. Pakštienė skaitė užsakomąją paskaita “Nežemiškos gyvybės paieškos”, 2018 m. birželio 6 
d. Molėtų astronomijos observatorijoje.  
 
C. Viscasillas Vázquez 2018 m. vasario 17 d.  skaitė paskaitą “Spektrografo projektavimas 
ir gamyba”, Nacionalinė moksleivių akademija,Vilnius, Lietuva. 
 
R. Minkevičiūtė 2018 m. balandžio 27 d. skaitė paskaitą „Planetų tyrimai. Ką mes žinome 
apie Saulės sistemą“ Kėdainių Šviesiojoje gimnazijoje; 2018 m. gegužės 21 d. skaitė 
paskaitą tuo pačiu pavadinimu Vilkaviškio Aušros gimnazijoje; 2018 m. spalio 25 d. - 
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Anykščių Jono Biliūno gimnazija; 2018 m. lapkričio 30 d. skaitė paskaitą “Astronomija. 
Lietuvos astronomų moksliniai tyrimai” Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje; 
2018 m. gruodžio 11 d. - Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje.  
 

 
Mokslo populiarinimo straipsniai ir interviu (18): 

 
C. Viscasillas Vázquez  ir J. Sūdžius parašė straipsnį į Galisijos (Ispanija) mokslo sąjungos 
leidžiamą žurnalą “Astronomía en Lituania. El segundo observatorio” (Astronomija 
Lietuvoje. Antroji observatorija), Mol 18, 32-36 p., Science Society of Galicia, 2018. ISSN: 
1133-3669. 
 
C. Viscasillas Vázquez davė interviu Galisijos (Ispanija) laikraščiui “Faro de Vigo” apie jo 
mokslinę veiklą Lietuvoje, rugpjūčio 10 d., 2018. 
 
E. Pakštienė davė interviu dienraščiui “Lietuvos žinios” apie jos mokslinę veiklą ir Žemės 
antrininkės paieškas. Straipsnis “Ieškant mūsų Žemės antrininkės”, rugsėjo 19 d., 2018. 
 
E. Pakštienė davė interviu TV3 televizijai apie Perseidų lietų, rugpjūčio 11 d., 2018. 
 
G. Tautvaišienė, Š. Mikolaitis ir E. Pakštienė davė interviu  LRT laidoje “Mokslo 
ekspresas”, lapkričio 25 d., 2018. Interviu buvo kalbama apie institute vykdomą Europos 
socialinio fondo finansuojamą projektą "Žvaigždžių ir egzoplanetų tyrimai kosminių misijų 
TESS ir JWST kontekste".   
 
E. Pakštienė parašė mokslo populiarinimo straipsnį VU leidiniui “Lietuvos dangus 2019”: 
“Egzoplanetų paieškos įsibėgėja - kosmose TESS teleskopas”. 
 
A. Drazdauskas parašė straipsnius “Marsas dar vis dėmesio centre” ir “Pirmoji viešnagė 
asteroide” VU leidiniui “Lietuvos dangus 2019”. 
 
G. Tautvaišienė parašė straipsnį “Tarptautinė astronomų sąjunga šiandien” VU leidiniui 
“Lietuvos dangus 2019”. 
 
G. Tautvaišienė davė interviu LRT televizijos laidoms “Laba diena Lietuva” (2018-04-12, 
2018-07-26, 2018-10-08), LRT radijui (2018-01-31, 2018-07-26, 2018-10-10, 2018-12-16, 
2018-12-23), LNK televizijai (2018-11-19 16:30), Delfi dienai 2018-10-10. 

 
 
11.  Seminarai ir kvalifikacijos kėlimas (11) 
 
E. Stonkutė skaitė paskaitą "Galaktikos  archeologija ir žvaigždžių atmosferų cheminė 
sudėtis" seminare ”Jungtiniai cheminės fizikos seminarai.” Organizuoja: FTMC ir Cheminės 
fizikos institutas. 2018 m. spalio mėn. 26 d. 
C. Viscasillas Vázquez  2018 m. birželio 18-21 d. dalyvavo “Second Gaia Data Release 
(DR2) Workshop”, Astronomų namuose (Haus der Astronomie), Heidelbergas, Vokietija. 
C. Viscasillas Vázquez 2018 m. rugsėjo 10-14 d. dalyvavo 13-oje Heidelbergo vasaros 
mokykloje “Gaia Data & Science”, tarptautinė Makso Planko astronomijos ir kosminės 
fizikos tyrimų mokykla (IMPRS), Heidelbergo universitetas, Heidelbergas, Vokietija. 
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C. Viscasillas Vázquez 2018 m. kovo 14-15 d. dalyvavo “PhD Week”, Kauno technologijos 
universitetas (KTU), Santakos slėnis, Kaunas. 

C. Viscasillas Vázquez  2018 m. balandžio 19-26 d. dalyvavo kursuose “Darbas su Latex”, 
Matematikos ir informatikos fakultetas, Vilniaus universitetas, Vilnius. 

C. Viscasillas Vázquez 2018 m. kovo 1-8 d. dalyvavo kursuose “Įvadas į R”, Matematikos ir 
informatikos fakultetas, Vilniaus universitetas, Vilnius. 

C. Viscasillas Vázquez 2018 metais baigė kursus “Análisis de datos con Python”, Madrido 
Komplutensės universitetas (UCM). 

C. Viscasillas Vázquez  2018 metais baigė kursus “Visualización de Datos con Python”, 
Madrido Komplutensės universitetas (UCM). 

C. Viscasillas Vázquez  2018 m. metais baigė kursus: “Mokslo projektai” (Spalio 11 d.), 
“Mokslo informacija. MIDAS” (Lapkričio 15 d.), “Mendeley programa” (Lapkričio 22 d.), 
“Retorika” (spalio 16 d. - gruodžio 4 d.), Vilniaus universitetas, Vilnius. 
 

12.  Dalyvavimas mokslo organizacinėje veikloje 
 
Molėtų astronomijos observatorijos stebėjimų laiko skirstymo komisijos narių pareigas 
vykdo R. Janulis, Š. Mikolaitis ir G. Tautvaišienė. 
 
R. Janulis yra VU Fizikos mokslo krypties doktorantūros komiteto narys. 
 
R. Minkevičiūtė yra VU TFAI materialinio skatinimo komisijos narė nuo 2014 m. 
 
E. Stonkutė 2018 m. sausio mėn. 24 d. buvo pagrindinių studijų kursinių darbų (profesinės 
praktikos) gynimo komisijos narė Vilniaus universitete, Fizikos fakultete ir 2018 m. birželio 
mėn. 4-8 d. buvo bakalauro baigiamųjų darbų gynimo komisijos narė Vilniaus universitete, 
Fizikos fakultete. E. Stonkutė yra “Jungtiniai teorinės fizikos ir astronomijos seminarai” 
sekretorė ir   yra mokslo festivalio "Erdvėlaivis Žemė" TFAI koordinatorė nuo 2018 m. 
 
2018 m. trijų metų laikotarpiui G. Tautvaišienė tapo Tarptautinės astronomų sąjungos 
komisijos “Lokalioji visata” viceprezidente, Specialiojo nominacinio komiteto nare ir 
nacionaline TAS žiniasklaidos koordinatore, priklausė žurnalo “Mol” (Ispanija) redakcinei 
kolegijai.   
 
 
13. Išvykos į mokslo institucijas bendradarbiavimo tikslais 
 
E. Stonkutė. Lundo universitetas, Lundo observatorija, Lundas, Švedija. 2018 m. sausio 
mėn. 15–19 d. 

 
 

14.  Užsienio mokslininkų vizitai 
 

Jerome Bouvier iš Grenoblio observatorijos, Prancūzijos lankėsi 2018 m. balandžio mėn. 
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25d.  
Susana Iglesias-Groth ir Rafael Rebolo iš Kanarų astrofizikos instituto, Ispanijos lankėsi 
2018 m. rugpjūčio 31 - rugsėjo mėn. 5 d. 
2018 m. spalio 15 – 17 d. lankėsi mokslininkai iš Danijojos Orhuso universiteto: H. 
Kjeldsen, F. Grundahl ir K. F. Brogaard. 
Lukasz Wyrzykowski, Katarzyna Kruszynska, Algita Stankevičiūtė, Nada Ihanec, Kris 
Rybicki ir Pawel Zielinski iš Varšuvos universiteto, Lenkija, lankėsi 2018 m. gruodžio mėn. 
6–8 d. 
 
 
16.  Pranešimai konferencijose  
 

1. Š. Mikolaitis 2018 m. balandžio mėn. 3-6 d., “The dual nature of the Galactic disc”, 
EWASS “European Week of Astronomy and Space Science” konferencijoje, 
Liverpulis, Jungtinė Karalystė (kviestinis žodinis pranešimas). 

2. A. Drazdauskas 2018 m. balandžio mėn. 3-6 d., “Spectroscopic survey of  bright 
stars in the northern-sky”, EWASS “European Week of Astronomy and Space 
Science” konferencijoje, Liverpulis, Jungtinė Karalystė (stendinis pranešimas).  

3. G. Tautvaišienė 2018 m. balandžio mėn. 3-6 d., “Carbon and nitrogen in testing 
evolutionary properties of giant stars”, EWASS “European Week of Astronomy and 
Space Science” konferencijoje, Liverpulis, Jungtinė Karalystė (žodinis pranešimas). 

4. A. Drazdauskas 2018 m. rugsėjo mėn. 3-7 d., “High-resolution spectroscopy of 
bright stars towards the northern ecliptic pole”, “ESO Workshop: A revolution in 
stellar physics with Gaia and large surveys”, Varšuva, Lenkija (stendinis 
pranešimas). 

5. E. Stonkutė 2018 m. sausio mėn. 17 d., "Binaries" konferencijoje "New Milky Way" 
All-hands meeting, Linčiopingas, Švedija (žodinis pranešimas). 

6. E. Stonkutė 2018 m. rugsėjo mėn. 3-7 d., “Local sample of red clump stars: the 
radial and vertical gradients of light and heavy element abundances”. “ESO 
Workshop: A revolution in stellar physics with Gaia and large surveys”, Varšuva, 
Lenkija (žodinis pranešimas). 

7. G. Tautvaišienė 2018 m. liepos mėn. 8-13 d., “Ground-based Observations for the 
TESS Space Mission”, “TASC4/KASC11 Workshop: First Light in a new Era of 
Astrophysics”, Aarhus universitetas, Danija  (stendinis pranešimas). 

8. G. Tautvaišienė 2018 m. rugpjūčio mėn. 20-23 d., “The role of asymptotic giant 
branch stars in the chemical evolution of the Galaxy”, “IAU Symposium 343: Why 
Galaxies Care About AGB Stars”, Viena, Austrija (stendinis pranešimas). 

9. G. Tautvaišienė 2018 m. rugpjūčio mėn. 20-23 d., “Understanding the Galactic 
chemical environment in the Solar vicinity”, “IAU Symposium 345: Why Galaxies 
Care About AGB Stars”, Viena, Austrija (stendinis pranešimas). 

10. C. Viscasillas Vázquez 2018 m. kovo mėn. 20-23 d. “Asteroseismics diagnostics of 
Quasi-adiabaticity of the core overshooting regions in B-stars”, “Open readings 
2018, 61st International Conference for Students of Physics and Natural Sciences.”, 
FTMC, Vilnius, Lietuva (stendinis pranešimas). 
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11. G. Tautvaišienė 2018 m. spalio mėn. 23-26 d., “Possibilities of small-size telescopes 
in complementing results of space missions”, “1st workshop on Science with SONG: 
4 more years”, Tenerifė, Ispanija (žodinis pranešimas). 

12. G. Tautvaišienė 2018 m. kovo 19-24 d., “Spectroscopic and Photometric Survey of 
the Northern Sky for Exoplanetary Research”, “Conference 4. Life on Earth and 
beyond: emergence, survivability, and impact on the environment”, Bertinoro, Italija 
(žodinis pranešimas). 

13. E. Pakštienė 2018 m. rugsėjo 24-28 d., 2018 “Search for new variable stars in the 
northern sky”, Observing techniques, instrumentation and science for metre-class 
telescopes II, Slovakija (stendinis pranešimas) 

14. E. Pakštienė 2018 m. rugsėjo 24-28 d., 2018 “Variability analysis of δ scuti 
candidate stars”, Observing techniques, instrumentation and science for metre-class 
telescopes II, Slovakija (stendinis pranešimas) 

15. E. Pakštienė ir M. Maskoliūnas 2018 m. spalio 8-10 d.  Slovėnijoje “Gaia alerts” 
konferencijoje “Molėtai Astronomical Observatory in context of Gaia alerts” 
(žodinis pranešimas). 

16. Y. Chorniy 2018 m. spalio mėn. 1-5 d., “Lithium abundances in dwarf stars around 
the north celestial pole”, IX Scientific Conference “Selected issues of astronomy and 
astrophysics” in Honor of Bohdan Babiy (1936 - 1993), Lvovas, Ukraina, 2018  
(žodinis pranešimas).  

17. Y. Chorniy 2018 m. spalio mėn. 1-5 d., “Lithium abundances of 20 M-Giants”, IX 
Scientific Conference “Selected issues of astronomy and astrophysics” in Honor of 
Bohdan Babiy (1936 - 1993), Lvovas, Ukraina, 2018  (žodinis pranešimas).  

 
 
 

ATOMŲ STRUKTŪROS SKAIČIAVIMŲ GRUPĖ 

 
Vadovas prof. habil. dr. Gediminas Gaigalas 

 

2018 m. grupėje dirbo 4 žmonės:  
Vyriausieji m.d.: dr. Gediminas Gaigalas 
Mokslo darbuotojai: dr. Rytis Juršėnas, dr. Pavel Rynkun, dr. Laima Radžiūtė 

 
Grupės darbuotojai vykdė biudžetinę temą, du Lietuvos institucijų remiamus ir vieną 

tarptautinį projektą. Dalyvaujant projektuose buvo gauta apie 53,4 tūkst. Eur. Spaudoje 
paskelbtos 7 mokslinės publikacijos, iš jų 6 straipsniai WoS sąrašo žurnaluose. Tarptautinėse 
konferencijose pateikti 5 stendiniai pranešimai. Suorganizuotas tarptautinis seminaras. 

 
 
1. VU FF Tarybos patvirtintos biudžetinės temos  

 
1.1. „Koreliaciniai ir reliatyvistiniai efektai sudėtinguose atomuose ir jonuose“, 2015–
2019 m., vad. G. Gaigalas, vykdytojai: R. Juršėnas, P. Rynkun, L. Radžiūtė. 
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Naudojant reliatyvistinį Dirako, Hartrio ir Foko metodą buvo apskaičiuotos P 
izoelektronės sekos (Cr X – Zn XVI) jonų sužadinimo energijos žemiausioms 143 būsenoms 
priklausančioms 3s23p3, 3s3p4, 3s23p23d, 3s3p33d, 3p5, 3s23p3d2 konfigūracijoms. Taip pat 
buvo pristatyti E1, M1, E2 ir M2 šuolių charakteristikos: šuolių tikimybės, linijų stipriai, 
osciliatorių stipriai tarp skaičiuotų būsenų ir lygmenų gyvavimo trukmės. Energijos 
lygmenys buvo palyginti su NIST ir CHIANTI duomenų bazių pateiktomis vertėmis bei 
kitais teorinių skaičiavimų rezultatais. 

 
Šia tema paskelbti 6 straipsniai, tame tarpe 5 WoS žurnaluose: 

 
 

2. Lietuvos mokslo tarybos finansuoti projektai 
 

2.1 Lietuvos-Japonijos projektas „Sunkiųjų elementų struktūros ir savybių teorinis 
tyrimas siekiant nustatyti gravitacinių bangų šaltinius“ (2018–2020 m.), projekto 
vadovas G. Gaigalas, vykdytojai P. Rynkun, L. Radžiūtė. Lietuvos mokslo tarybos 
finansavimas (sutartis Nr. S-LJB-18-1), finansavimas 2018 m.: 34,43 tūkst. Eur, viso 2018–
2020 m.: 79,393 tūkst. Eur. 

 
Naudojant daugiakonfigūracinį Dirako, Hartrio ir Foko, bei reliatyvistinį superpozicijos 
metodus buvo apskaičiuotos energijos ir elektrinių dipolinių šuolių charakteristikos Nd II 
jonui. Lyginant gautus rezultatus su ankstesniais skaičiavimais buvo pasiektas geresnis 
sutapimas su eksperimentu. Energijų vidutinė santykinė paklaida šiam jonui yra 10 % 
lyginant su NIST duomenų bazėje pateiktomis vertėmis. 

 
2.2 ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 
„Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę 
veiklą“ veiklos „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“ projektas „Atominių 
parametrų teorinis tyrimas ir jų taikymas astrofizikoje“ (2017.12.04. -2019.12.03), 
podoktorantūros stažuotės vadovas G. Gaigalas, podoktorantūros stažuotojas P. Rynkun. 
Lietuvos mokslo Tarybos finansavimas (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0072) finansavimas 
2018 m.: apie 26,33 tūkst. Eur, bendras projekto biudžetas 53,813 tūkst. Eur. 
 
Buvo apskaičiuoti energijos lygmenys bei elektrinių dipolinių (E1), magnetinių dipolinių 
(M1) ir elektrinių kvadrupolinių (E2) šuolių charakteristikos S II jonui naudojant 
daugiakonfigūracinį Dirako, Hartrio ir Foko, bei reliatyvistinį superpozicijos metodus. 
Rezultatų tikslumas įvertintas lyginant apskaičiuotas energijas su rezultatais iš NIST 
duomenų bazės. Šuolių tikimybių tikslumas buvo vertinamas pagal sutapimą tarp greičio ir 
ilgio formų. Kai kurie lygmenis S II jonui buvo pristatyti pirmą kartą. 
 
 
3. Kitų institucijų finansuoti projektai  
 
3.1 G. Gaigalas kartu su kolegomis iš Japonijos dalyvavo National Institutes of Natural 
Sciences (NINS, Japonija) finansuojamame projekte "Construction of Atomic Data and 
Radiative Transfer Simulations toward Identification of Gravitational Wave Sources 
and the Origin of Heavy Elements", 2016 -2018 m, vadovas: M. Tanaka, (NAOJ, Japonija), 
granto kategorija: NINS program for crossdisciplinary science study.  
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Buvo apskaičiuoti neskaidrumai iš Se, Ru, Te, Ba, Nd, ir Er elementų šuolių tarp surištųjų-
surištųjų lygmenų. Buvo parodyta, kad optinis ryškumas gali skirtis daugiau negu 2 mag 
priklausomai nuo elementų gausos išmetamoje medžiagoje po susijungimo ir kad ši 
spinduliuotė yra mėlinos šviesos sirtyje. 
 
Iš gautų rezultatų paskelbtas straipsnis WoS sąrašo žurnale. 

 

4.  Apdovanojimai 
G. Gaigalas gavo Vilniaus Universiteto Rektoriaus Mokslo premiją. 
 

5.  Organizuoti moksliniai renginiai 
2018.08.26-2018.09.02 mokslinis seminaras „Neskaidrumo neutroninėse žvaigždėse tyrimai“. 
 
Dalyviai: 
Habil. Dr. Gediminas Gaigalas (seminaro organizatorius) 
Prof. Fumi Koike, Sophia University, Japonija 
Prof. Hajime Tanuma, Tokyo Metropolitan University, Japonija 
Dr. Masaomi Tanaka, National Astronomical Observatory of Japan ir Astronomical Institute, 
Tohoku University, Japonija 
Dr. Daiji Kato, National Institute for Fusion Science, Japonija 
Dr. Pavel Rynkun, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Vilniaus universitetas 
Dr. Laima Radžiūtė, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Vilniaus universitetas 
Doktorantas Takumi Ohna, Tokyo Metropolitan University, Japonija 

 
 

6.  Pedagoginė veikla 

G. Gaigalas ir L. Radžiūtė vadovavo Gabrielės Stankūnaitės (IV k. VU FF studentės) 
bakalauro darbui “Teoriniai Xe atomo charakteristikų tyrimai: nuo energijos iki EDM”. 

G. Gaigalas konsultavo doktorantus Erasmus mainų programoje Malmės universitete 
(Malmė, Švedija), rugsėjo 9 - 15 d. 

G. Gaigalas skaitė paskaitas ir konsultavo doktorantus Erasmus mainų programoje 
College of Physics and Electronic Engineering, Northwest Normal University (Lanzhou, 
Kinija), spalio 21 - 28 d. 

G. Gaigalas buvo doktoranto T. Andrijausko gynimo komiteto narys. Disertacijos 
tema „Dirbtinis magnetinis laukas labai šaltiems atomams optinėse gardelėse“ (Teorinės 
fizikos ir atronomijos institutas, Vilniaus universitetas, Fiziniai mokslai, Fizika (02P)). 

R. Juršėnas Skaitytas kvantinės mechanikos kursas papildomojo ugdymo mokyklos 
“Fizikos Olimpas” trečio kurso moksleiviams (2018 sausis, 6 valandos; 2018 kovas, 10 
valandų). 
 

 
7.  Mokslinės aparatūros tobulinimas, įrangos pirkimas, kiti darbai 
 

Didelės galios skaičiavimo mašinos (kompiuterinio klasterio) pirkimas iš LMT 
finansuojamo Lietuvos – Japonijos projekto lėšų (projekto sutartis Nr. S-LJB-18-1). 
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8.  Dalyvavimas mokslo organizacinėje veikloje 
 

L. Radžiūtė yra TFAI skatinimo komisijos narė. 
 
 
9. Išvykos į mokslo institucijas bendradarbiavimo tikslais 
 

1. G. Gaigalas, Malmės universitetas (Malmė, Švedija), sausio 15 d. - kovo 14 d. 
2. G. Gaigalas, National Institute for Fusion Science (Toki, Japonija), gegužės 9 d. - 

birželio 8 d. 
3. G. Gaigalas, Malmės universitetas (Malmė, Švedija), rugsėjo 9 - 15 d. 
4. G. Gaigalas, College of Physics and Electronic Engineering, Northwest Normal 

University (Lanzhou, Kinija), spalio 21 - 28 d. 
5. G. Gaigalas, National Institute for Fusion Science (Tokijas, Japonija), lapkričio 14 - 

23 d. 
6. G. Gaigalas, Institute of Applied Physics and Computational Mathematics (Pekinas, 

Kinija), lapkričio 30 d. - gruodžio 12 d. 
7. P. Rynkun, Malmės universitetas (Malmė, Švedija), kovo 5 - 24 d. 
8. P. Rynkun, Krokuvos Jogailos universitetas (Krokuva, Lenkija) liepos 9 - 14 d. 
9. L. Radžiūtė, Universidade Nova de Lisboa (Lisabona, Portugalija) rugsėjo 2 - 7 d. 

 
10.  Užsienio mokslininkų vizitai 
 

1. Dr. Stefan Gustafsson, Malmės universitetas (Malmė, Švedija), balandžio 11 - 21 d. 
2. Dr. Jun Jiang, College of Physics and Electronic Engineering, Northwest Normal 

University (Lanzhou, Kinija), birželis 17 – 22 d. 
3. Dr. Per Jönsson, Malmės universitetas (Malmė, Švedija), rugpjūčio 12 –17 d. 
4. Dr. Masaomi Tanaka, National Astronomical Observatory of Japan ir Astronomical 

Institute, Tohoku University (Sendai, Japonija), rugpjūčio 26 d. – rugsėjo 2 d. 
5. Dr. Daiji Kato, National Institute for Fusion Science (Toki, Japonija), rugpjūčio 26 d. 

–rugsėjo 2 d. 
6. Prof. Fumi Koike, Sophia University (Tokijas, Japonija), rugpjūčio 26 d. – rugsėjo 2 

d. 
7. Prof. Hajime Tanuma, Tokyo Metropolitan University (Tokijas, Japonija), rugpjūčio 

30 d. – rugsėjo 2 d. 
8. Doktorantas Takumi Ohna, Tokyo Metropolitan University (Tokijas, Japonija), 

rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 2 d. 
 
11.  Pranešimai konferencijose  
 

1. P. Rynkun, G. Gaigalas, P. Jönsson, Theoretical investigation of energy levels and 
transition data for Cl III, 50th EGAS (European group on atomic systems) 
Conference, Book of abstracts, July 9–13, 2018, Krakow, Poland. ISBN: 978-83-
945937-5-9, p. 65 (A4). (stendinis pranešimas) 

2. P. Syty, J.E. Sienkiewicz, G. Gaigalas, L. Radžiūtė, J. Bieroń, Continuum 
contributions to the atomic electric dipole moments, 50th EGAS (European group on 
atomic systems) Conference, Book of abstracts, July 9–13, 2018, Krakow, Poland. 
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ISBN: 978-83-945937-5-9, p. 100 (A39). (stendinis pranešimas) 
3. S. Schiffmann, G. Gaigalas, M. Godefroid, P. Jönsson, On the use of the Partition 

Correlation Function Interaction method for atomic properties, 50th EGAS 
(European group on atomic systems) Conference, Book of abstracts, July 9–13, 2018, 
Krakow, Poland. ISBN: 978-83-945937-5-9, p. 143 (B8). (stendinis pranešimas) 

4. L. Radžiūtė, G. Gaigalas, P. Rynkun, P. Jönsson, Multiconfiguration Dirac-
Hartree-Fock energy levels and transition data for As XIX, Kr XXII, and Mo XXVIII 
ions, 19th International Conference Physics of Highly Charged Ions (HCI 2018), 
Book of abstracts, September 3-7, 2018, Caparica, Lisboa, Portugal. p. 128 (PA62). 
(stendinis pranešimas) 

5. G. Gaigalas, D. Kato, L. Radžiūtė, P. Rynkun, M. Tanaka, Theoretical 
investigation of energy levels of Er2+, The 27th International Toki Conference on 
Plasma and Fusion Research (ITC27), Book of abstracts, November 19–22, 2018, 
Toki, Gifu, Japan. p. 201 (P2-69). (stendinis pranešimas) 

6. R. Juršėnas, Cold atoms with point-interactions: Supersingular rank four 
perturbations, Humboldt Kolleg, Controlling quantum matter: From ultracold atoms 
to solids, Vilnius (2018). Stendinis pranešimas. 

 

 
 

ATOMINIŲ PROCESŲ FIZIKOS GRUPĖ 
 

Vadovas  dr.  Valdas Jonauskas 
 

2018 m. grupėje dirbo 11 žmonių:  
Profesoriai: R. Karazija (afiliuotas) 
Vyriausieji m.d.: V. Jonauskas 
Vyresnieji m.d.: R. Karpuškienė, R. Kisielius, S. Kučas 
Mokslo darbuotojai: A. Kynienė, A. Momkauskaitė, Š. Masys 
Doktorantai: J. Koncevičiūtė, S. Pakalka, G. Kerevičius 
 
Grupės darbuotojai vykdė biudžetinę temą, du Lietuvos institucijų remiamus ir vieną 
Europos komisijos remiamą projektus. Dalyvaujant projektuose buvo gauta virš 26 tūkst. Eur.  
Spaudoje paskelbti 7 straipsniai WoS sąrašo žurnaluose. Išleista mokslo populiarinimo 
knyga paaugliams bei vadovėlis mokiniams. Perskaityta 7 mokslo populiarinimo paskaitos 
visuomenei. 
 
1. VU FF Tarybos patvirtintos biudžetinės temos  

 
1.1. „Tvarkių ir netvarkių atominių sistemų savybių tyrimas“, 2014–2018 m., vad. V. 

Jonauskas, vykdytojai: R. Karazija, R. Karpuškienė, R. Kisielius, S. Kučas, A. Kynienė, 
A. Momkauskaitė, Š. Masys, J. Koncevičiūtė, S. Pakalka, G. Kerevičius 

Atliktas jonizacijos elektronais Maksvelinių spartų koeficientų (MSK) tyrimas W26+ 
jono pagrindinės konfigūracijos lygmenims. Parodyta, kad nagrinėtiems lygmenims 
MSK gali skirtis iki 40 %.   
Išnagrinėta triguba jonizacija elektronais Se2+ jone. Pirmą kartą parodyta tiesioginės 
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dvigubos jonizacijos su po to sekančia autojonizacija proceso įtaka į trigubą jonizaciją.  
Ištirta vienguba jonizacija elektronais Se3+ jone. Parodyta rezonansinio pagavimo su 
po to sekančia autojonizacija proceso svarba. Parodyta, kad viengubos jonizacijos 
tyrime svarbu atsižvelgti į dvigubą jonizaciją, nes išlėkdamas elektronas gali išmušti 
dar vieną sistemos elektroną.  
Parodyta, kad neutraliems atomams iškraipytųjų bangų artinyje gaunamiems 
skerspjūviams reikia naudoti daugiklio funkcijas, siekiant atsižvelgti į sistemos 
elektronų reakciją į atlekiantį elektroną.  
Ištirta kristalinė (110) orientacijos SrRuO3 plėvelių, užaugintų ant DyScO3 padėklo, 
struktūra taikant tankio funkcionalo teorijos ir sudėtingesnius artinius. Parodyta, kad 
P21/m simetrija, pasižyminti a+b−c− oktaedrų pasisukimo sistema, yra energetiškai 
žemiausia iš visų 15 gamtoje aptinkamų perovskitinių kristalų simetrijų.  

 
Šia tema paskelbti 7 straipsniai WoS žurnaluose. 

 
 
2. Europos komisijos finansuoti projektai  
 
2.1 Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, 

projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001(2017–2019), A. Kynienė vykdytoja. 
Atrinkta fizikos laboratorinė įranga mokykloms ir sukūrta metodinė medžiaga 
mokytojams. http://www.vedlys.smm.lt/5-8_klasiu_pamoku_veiklu_aprasai.html 

 
3. Lietuvos mokslo tarybos finansuoti projektai   

 
3.1 Podoktorantūros stažuotė „Funkcionalizuotų nanodeimantų magnetinių savybių 

tyrimas“ (09.3.3-LMT-K-712-02-0077) (2017 – 2019 m.). Stažuotės vykdytojas dr. 
Šarūnas Masys. Finansavimas 2018 m. 26 tūkst. Eur, viso 2017 – 2019 m. 53.8 tūkst. Eur. 

 
Ištirta vandeniliu pasyvuotų oktaedrinės formos nanodeimantų geometrinė struktūra taikant 
hibridinį tankio funkcionalo teorijos artinį. Nustatytas bazinių funkcijų rinkinys, leidžiantis 
pasiekti geriausią kompiuterinių resursų ir tikslumo santykį atliekant elektroninio g-
tenzoriaus skaičiavimus.  

 
 
4. Kitų institucijų finansuoti projektai  
 

4.1. A. Kynienė dalyvauja projekte „Tęsk“, kuris finansuojamas iš Europos socialinio 
fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, pagal Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu V-646 patvirtinto 2014–
2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto 
„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas 09.2.1-ESFA-V-727 
priemonę „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“.  

 
5.  Pedagoginė veikla 

V. Jonauskas yra doktorantų J. Koncevičiūtės, S. Pakalkos ir G. Kerevičiaus mokslinis 
vadovas. 
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A. Kynienė jaunojo mokytojo Igno Gaižiūno, Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija stažuotės 
vadovė 2018-2019 m. 

 
6.  Leidyba 

A. Kynienė, O. Gaubienė, O. Kavaliauskas, Fizikos uždavinynas 11-12 klasei, Vilnius: 
Šviesa, 2018, p. 172 
R. Karazija mokslo populiarinimo knyga paaugliams "Tas paprastas nepaprastas pasaulis. V.: 
Ciklonas, 2018, 122 p." 

 
7.  Mokslinės aparatūros tobulinimas, įrangos pirkimas, kiti darbai 
Doktorantams nupirkti 2 nešiojami kompiuteriai, spausdintuvas bei skaičiavimų kompiuteris. 
 
8.  Mokslo žiniasklaida 

A. Kynienė mokslo festivalis “Erdvėlaivis Žemė”, užsiėmimas visuomenei “Medžiagos 
sandara”, Vilnius, NFTMC, rugsėjo 18 d. 
A. Kynienė mokslo festivalis “Erdvėlaivis žemė” paskaita “CERN – didysis hadronų 
priešpriešinių srautų greitintuvas”, Panevėžys, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija, 
rugsėjo 20d. 
A. Kynienė “Meistriškumo pamoka 2018”, kovo 28 d. organizacinis komitetas ir paskaita 
“Detektoriai” 
A. Kynienė skaitė pranešima respublikinėje konferencijoje “Tiriamoji veikla 
gamtamoksliame ugdyme 2018” veikla “Standartiniu dalelių modelis”, GMC, kovo 14 d. 
A. Kynienė “Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis”, 2018 
10 09, UPC seminaras gamtos mokslų mokytojams 
A. Kynienė dviejų seminarų mokytojams veiklų moderavimas (2018 04 3-4 , 2018 10 29-
30).  Projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir 
išbandymas bendrajame ugdyme“ Projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001 

 
9.  Seminarai ir kvalifikacijos kėlimas 
 

R. Karpuškienė, R. Kisielius kėlė kvalifikaciją VU bibliotekos organizuotuose kursuose 
"DuoDi": duomenų dienos VU fizikos fakultete. Edukacinės dirbtuvės "Trys žingsniai 
tvarkant mokslinių tyrimų duomenis“. Gauti sertifikatai. 
 

10.  Dalyvavimas mokslo organizacinėje veikloje 
 
V. Jonauskas ir R. Kisielius yra VU FF Tarybos nariai. 
V. Jonauskas yra nacionalinės mokslo programos „Link ateities technologijų“ vykdymo 
grupė narys, Lietuvos mokslo taryba. 
V. Jonauskas yra Atviros prieigos centro valdymo grupės narys (VU FF Superkompiuteris). 

 
11. Išvykos į mokslo institucijas bendradarbiavimo tikslais 
 
Š. Masys, Karališkasis technologijos institutas KTH (Švedija, Stokholmas), laikotarpis 2018 
m. rugsėjo 16-30 d.  
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BRANDUOLIO IR ELEMENTARIŲJŲ DALELIŲ  
 

Vadovas dr. Arnoldas Deltuva 
 

2018 m. grupėje dirbo 11   darbuotojų:  
Vyriausieji m.d.: A. Deltuva 
Docentai: Thomas Gajdosik 
Vyresnieji m.d.: Egidijus Norvaišas, Artūras Acus, Vidas Regelskis, Darius Jurčiukonis, 
Andrius Juodagalvis 
Projekto vyresnieji m.d.: Jelena Tamulienė 
Jaunesnieji m. d.: Vytautas Dūdėnas 
Doktorantai: Vytautas Dūdėnas 
Projekto specialistai: Simonas Draukšas, Marijus Ambrozas 
 

Grupės darbuotojai vykdė biudžetinę temą, Lietuvos mokslų akademijos 
finansuojamą projektą, du Europos sąjungos fondų remiamus studentų praktikos projektus. 
Dalyvaujant projektuose buvo gauta 121.8 tūkst. Eur. Spaudoje paskelbtos mokslinės 
publikacijos: 149  straipsniai WoS sąrašo žurnaluose. Tarptautinėse konferencijose pateikti 7 
žodiniai ir 2 stendiniai pranešimai. Suorganizuotas CERN Baltic Group studijų darbo grupės 
susitikimas Vilniuje. Paskelbti daugiau kaip 7 mokslo populiarinimo straipsniai ir naujienos 
bei duota 2 interviu, perskaitytos 9 mokslo populiarinimo paskaitos. A. Juodagalvis 
vadovavo CERN vasaros stovyklos studentui CERN laboratorijoje. 

 
 
1. VU FF Tarybos patvirtintos biudžetinės temos  

 
1.1. „Branduolių ir elementariųjų dalelių teorinis tyrimas“, 2016–2020 m., vadovas 

A. Deltuva, vykdytojai: E. Norvaišas, A. Acus, A. Juodagalvis, T. Gajdosik, D. Jurčiukonis. 
 

Trijų ir keturių neutronų rezonansų neegzistavimas buvo įrodytas naudojant griežtą 
keleto dalelių sklaidos teoriją šuolio operatoriams. Nustatyta silpna (d,p) reakcijų skerspjūvių 
priklausomybė nuo np sąveikos modelių, netgi ir nelokalaus optinio potencialo atveju. Gauta 
Clifford algebros Cl_{p, q} bendrojo multivektoriaus atvirkštinė formulė p + q <= 6 atveju. 
Buvo suformuluota daugialypės inversijos formulės struktūra bet kurioje Cliffordo algebroje. 

 
Šia tema paskelbti 5 straipsniai WoS žurnaluose. 

 
 
2. Kitų institucijų finansuoti projektai  
 

2.1. CERN‘o ir Lietuvos MA bendradarbiavimo projektas: Subatominių dalelių 
fizika CERN CMS eksperimente (DaFi2018; projekto Nr. CERN-VU-2018-1|LNS-
15600-1032). Projekto vadovas dr. A. Juodagalvis. Projekto vykdytojai: doc. T. Gajdosik, 
dr. D. Jurčiukonis, dr. J. Tamulienė, dokt. V. Dūdėnas, VU FF studentai S.Draukšas ir 
M.Ambrozas.  
 

2018 m. buvo tikslinamas Drell-Yan proceso diferencialinio reakcijos skerspjūvio 
dσ/dmℓℓ matavimas panaudojant 2015 metais CMS detektoriumi užregistruotus duomenis 



 21 

apie protonų susidūrimus esant 13TeV pilnai energijai. Rankraštis (arXiv:1812.10529) buvo 
išsiųstas į Journal of High Energy Physics. Taip pat buvo pradėta 2016 m. užregistruotų 
duomenų analizė. 

Dalyvaujant CMS elektronų dujinių daugintuvų (GEM) veikloje, vasarą buvo 
koordinuojami informacijos mainai tarp atskirų grupių, naudojančių GEM detektoriaus 
duomenų bazę, bei pačią bazę prižiūrinčios grupės (stažuotę papildomai finansavo GEM 
grupė). Vadovauta CERN vasaros stovyklos studentui. Parašyti programinės įrangos 
moduliai, taikytini 2019 m. pradedamam vykdyti GEM kamerų efektyvumo matavimui 
(„QC8 testui“). Atliekant DPG užduotis buvo įskaityti 3 EPR mėnesiai. 

CMS valdymo centre budėta 14 pamainų. Atlikta 2 CMS kolektyvo straipsnių 
institucinė patikra. 

Tęsiant ankstesnius darbus buvo nagrinėtas Grimus-Neufeld modelis Dirako ir Veilio 
formalizmuose. Siekiant pasiruošti aktualioms modeliavimo užduotims, buvo pamėginta 
modelio numatomą dalelių sąveikų aprašymą įdiegti į FlexibleSusy programinį paketą, 
pradėtas bendradarbiavimas su šio paketo autoriais. 

Buvo nagrinėjama leptonų maišymosi pernormuojamų teorinių modelių klasė 
(Standartinio Modelio (SM) plėtiniai), kuri aprašo efektyviąją lengvųjų neutrinų masių 
matricą per krūvį turinčių leptonų masių santykių dėmenis. Taip pat buvo tiriamos kubinė ir 
ketvirto laipsnio SM Higso dalelės sąveikos konstantos standartiniame modelyje su 
papildomu vienu ar dviem realiais singletais (SM2S), dviejų Higsų dubletų modelyje (2HDM) 
ir dviejų Higsų dubletų modelyje su papildomu realiu singletu (2HDM1S). Šie singletai 
aprašo skaliarines daleles, kurios galėtų būti tamsiosios materijos kandidatai. 

 
Priskiriamų publikacijų skaičius: 143 straipsniai WoS sąrašo žurnaluose. 

 
2.2. Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės 
švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės 
„Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę 
mokslinę veiklą“ projektas „Stipriai susietų sistemų algebrinė analizė“ (Projekto Nr. 
09.3.3-LMT-K-712-02-0017). Projekto vadovas: dr. A. Acus. Projekto vykdytojas: dr. V. 
Regelskis. 
 
Buvo surasta atviros sukinių grandinėles su lygine susukto Yangian algebros simetrija 
Hamiltono operatoriaus tikrinių vektorių ir jų tikrinių verčių šeima. Buvo išvestos 
algebrinės Bethe lygtys kurių analitiniai sprendiniai aprašo sukinių grandinėlės 
sužadinimų spektrą.   
 
Pagal tyrimo rezultatus buvo paruošta mokslinė publikacija, kuri buvo priimta į WoS 
sąrašo žurnalą Annales Henri Poincaré. (Publikacija buvo atpausdinta 2019 metais, DOI: 
https://doi.org/10.1007/s00023-018-0731-1) 

 
 
2.3 Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės 
švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės 
„Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę 
mokslinę veiklą“ projektas „Drell-Yan proceso tyrimas analizuojant CERN CMS 
eksperimento 2016 metų protonų susidūrimų duomenis“ (Projekto Nr. 09.3.3-LMT-
K-712-10-0128). Projekto vadovas: dr. A. Juodagalvis. Projekto vykdytojas: bakalauras 
M.Ambrozas. 
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Bendradarbiaujant su Korėjos Seulo universiteto tyrėjų grupe buvo pradėta 2016 metais 
CMS detektoriumi užregistruotų protonų susidūrimų duomenų analizė, įvertinant Drell-
Yan proceso triukšmo įvykių skaičių eµ metodu. Praktiką atliekantis studentas savo 
gaunamus rezultatus pristatė CERN CMS eksperimento Drell-Yan proceso tyrimo grupės 
nariams. 

 

3.  Apdovanojimai 
A. Deltuvai paskirta 2018 m. Lietuvos mokslo premija.  

 
4.  Pedagoginė veikla 
T. Gajdosik: pavasario semestre kursas magistrantams „Kosmologija“, rudens semestre 
kursas magistrantams „Modernioji teorinė fizika“, pavasario semestre kursas bakalaurams 
„Teorinė elementariųjų dalelių fizika“. Vadovavo doktorantui V.Dūdėnui. Vadovavo trijų 
bakalaurų baigiemiesiems darbams: S.Draukšo „SPheno ir FlexibleSusy palyginimas 
Grimus-Neufeld modelyje“, J.Jagmino „Vienos kilpos pataisos neutrinams“, ir P.Juodsnukio 
„Jukava koeficientai Grimus-Neufeld modelyje“. Rudenį vadovavo dviejų bakalaurų 
kursiniams darbams: R.Garbačiausko „Antrojo Higgs‘o dubleto reikšmė“ ir V.Mickaus 
„Neutrino osciliacijų matavimo aprašymas Grimuso-Neufeldo modelyje“ bei trijų 
magistrantų kursiniams darbams: P.Juodsnukio „Grimus-Neufeld modelio programinis 
vystymas“, P.Normanto „Kodėl neutrinų masės nėra matuojamos?“, ir G.Ringio „Sverto 
mechanizmas su trimis lengvaisiais ir vienu sunkiuoju neutrinu“. 
 

A. Juodagalvis: pavasario semestre dalykas bakalaurams „Unix OS“, vadovavo M.Ambrozo 
bakalauro baigiamajam darbui „Drell-Yan proceso triukšmo įvykių skaičiaus įvertinimas eµ 
metodu“. Rudenį vadovavo I k. magistrantų kursiniams darbams: D.Liupševičiaus „Kvarko-
antikvarko anihiliacijos tyrimas naudojant CMS OpenData projekto 2011 m. duomenis“ ir 
M.Ambrozo „Drell-Yan proceso tyrimas analizuojant CERN CMS eksperimento 2016 metų 
protonų susidūrimų duomenis“. 

 
5.  Mokslo žiniasklaida 

E. Norvaišas visuomenei ir moksleiviams perskaitė šešias populiarias paskaitas apie 
CERN‘ą ir ten atliekamus elementariųjų dalelių tyrimus. 

A. Deltuva  perskaitė viešą paskaitą LMA apie branduolines reakcijas. 
E. Norvaišas bernardinams.lt davė interviu apie George‘ą Lamaitre‘ą ir jo reikšmę 

šiuolaikinėje kosmologijoje. 
2019 m. „Lietuvos danguje“ išėjo A. Acaus mokslo populiarinimo straipsnis 

„Juodųjų skylių pažinimo kelias“. 
Vasarą būdamas CERN A.Juodagalvis davė interviu LTV laidos „Čia ir 

anapus“ žurnalistui Algirdui Acui. 
A.Juodagalvis, D.Jurčiukonis, S.Draukšas ir M.Ambrozas organizavo tarptautinį 

renginį moksleiviams „Tarptautinė meistriškumo pamoka: pažink elementariųjų dalelių 
fiziką“, paruošė informacinę medžiagą lietuvių kalba 
(https://cms.physicsmasterclasses.org/pages/cmswzlt.html), užregistravo VU renginio 
institucijų puslapyje 
(https://www.physicsmasterclasses.org/index.php?cat=country&page=lt_vilnius). 
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A.Juodagalvis prisidėjo prie CERN CMS eksperimento virtualaus vizito į KTU 
Tyrėjo naktį. 

A.Juodagalvis parengė 6 naujienas apie CERN, kurios buvo paskelbtos VU ir 
ESInvesticijos.Lt puslapiuose. 
 
 
6.  Seminarai ir kvalifikacijos kėlimas 
 

V. Regelskis, vasaros mokykla “Summer School on Geometric Representation 
Theory”, Austrijos mokslo ir technologijų institutas, 2018.07.08-2018.07.14 

D. Jurčiukonis, Europos neutrinų „Town“ susirinkimas, CERN, 2018.10.22-
2018.10.24 

A. Juodagalvis, „Studentų grupinio darbo iššūkiai ir privalumai iš dėstytojų 
perspektyvos“, VU, 2018.11.08 ir 15d. (8 val). 

A. Juodagalvis, „Studentų motyvavimas: mokymo(si) kliuvinių atkodavimas“, VU, 
2018.11.20 ir 27d (8 val). 

Projekto specialistas M. Ambrozas vyko į CERN CMS eksperimento fizikinių 
duomenų analizės mokyklą „CMS Data Analysis School“ (CMSDAS Hamburg 2018, DESY, 
Hamburgas,Vokietija, 2018.09.10-14d.) 
 
 

7.  Dalyvavimas mokslo organizacinėje veikloje 
 
 A.Juodagalvis yra VU koordinatorius CERN Baltijos šalių grupėje, VU atstovas 
CERN CMS GEM detektoriaus grupėje, VU FF Branduolių ir elementariųjų dalelių fizikos 
centro tarybos narys, Lietuvos fizikų draugijos mokslinis sekretorius. 
 A.Juodagalvis organizavo „1st CERN Baltic group Study programme group 
meeting“ (2018.07.09d.). 
 
 
8. Išvykos į mokslo institucijas bendradarbiavimo tikslais 
 

A. Deltuva, Rūro Universitetas, Vokietija, 2018.01.01-2018.07.31 
A. Deltuva, Lisabonos Universitetas, Portugalija, 2018.11.06-2018.11.17 
V. Regelskis, Albertos Universitetas, Kanada, 2018.05.05-2018.06.07 
V. Regelskis, Heriot-Watt Universitetas, Škotija, 2018.06.07-2018.07.02 
V. Regelskis, Jorko Universitetas, Anglija, 2018.09.14-2018.10.02 
D. Jurčiukonis, Lisabonos Universitetas, CFTP, Portugalija, 2018.10.01-2018.10.13 
D. Jurčiukonis, CERN, Šveicarija, 2018.10.25-2018.11.17 
D. Jurčiukonis, CERN, Šveicarija, 2018.11.25-2018.11.30 
A. Juodagalvis, Rygos technikos universitetas, Ryga, Latvija, 2018.02.01-02d. (CERN 

Baltic group) 
A. Juodagalvis, CERN, Šveicarija, 2018.03.11-15d. (CERN Council Finance Committee) 
A. Juodagalvis, CERN, Šveicarija, 2018.05.27-30d. (CERN Baltic group) 
A. Juodagalvis, CERN, Šveicarija, 2018.06.11-14d. (CERN FC) 
A. Juodagalvis, CERN, Šveicarija, 2018.07.10-08.29d. 
A. Juodagalvis, CERN, Šveicarija, 2018.09.25-27d. (CERN FC) 
A. Juodagalivs, CERN, Šveicarija, 2018.12.11-13d. (CERN FC) 
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9.  Pranešimai konferencijose  
 
1. A. Deltuva. “Few-body reactions in neutron-rich systems”. ECT* workshop "Recent 

advances and challenges in the description of nuclear reactions at the limit of stability", 
ECT*, Trentas, Italija, 2018 m. kovo 5 – 9 d. (kviestinis pranešimas). 

2. A. Deltuva. “Collisions in few-neutron systems”. 22nd International IUPAP Conference 
on Few-Body Problems in Physics, Kanas, Prancūzija, 2018 m. liepos 9 – 13 d. (kviestinis 
pranešimas). 

3. A. Gerrard, V. Regelskis ir C. Wendlandt, “Nested Bethe ansatz for orthogonal and 
symplectic open spin chains”, tarptautinė konferencija “Recent Advances in Quantum 
Integrable Systems”, Laboratoire d'Annecy-le-Vieux de Physique Théorique, Annecy, 
Prancūzija, 2018.09.09-2018.09.14. 

4. V. Regelskis, “Algebraic Bethe ansatz for orthogonal and symplectic open spin chains”, 
Integrable Systems and Mathematical Physics Seminar, Glasgo Universitetas, Škotija, 
2018.11.27 (kviestinis pranešimas). 

5. V. Dūdėnas, T. Gajdosik. „Gauge dependence of tadpole and mass renormalization for a 
seesaw extended 2HDM“, Workshop on Multi-Higgs Models, Lisabona, Portugalija, 
2018.09.04-2018.09.07 (žodinis pranešimas) 

6. V. Dūdėnas, S. Draukšas, T. Gajdosik A. Juodagalvis, P. Juodsnukis, D. Jurčiukonis.  
„The Grimus-Neufeld model: restricting Yukawa couplings with the neutrino sector“, 
Workshop on Multi-Higgs Models, Lisabona, Portugalija, 2018.09.04-2018.09.07 
(žodinis pranešimas) 

7. D. Jurčiukonis, L. Lavoura, „Higgs masses and couplings in a general 2HDM with 
unitarity bounds“, 39-oji tarptautinė aukštų energijų fizikos konferencija ICHEP2018, 
Seulas (Pietų Korėja), 2018 m. liepos 4 – 11 d. (žodinis pranešimas) 

 
 
 
 

KOMPLEKSINIŲ FIZINIŲ IR SOCIALINIŲ SISTEMŲ GRUPĖ 
 

Vadovas  dr. Vygintas Gontis 
 

2018 m. grupėje dirbo 7 žmonės:  
Vyriausieji m.d.:  Julius Ruseckas, Bronislovas Kaulakys, Vygintas Gontis 
Vyresnieji m.d.: Dalia Šatkovskienė (afiliuota) 
Mokslo darbuotojai: Aleksejus Kononovičius, Rytis Kazakevičius, Viktoras Novičenko 

 
Grupės darbuotojai vykdė biudžetinę temą “Sudėtingų sistemų evoliucija ir statistika”. 

Spaudoje paskelbti 3 straipsniai WoS sąrašo žurnaluose. Tarptautinėse konferencijose 
pateikti 2 žodiniai ir 1 stendinis pranešimai. Paskelbti 39 mokslo populiarinimo straipsniai 
anglų kalba portale “Rizikos fizika”.  
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1. VU FF Tarybos patvirtintos biudžetinės temos  
 

1.1. „Sudėtingų sistemų evoliucija ir statistika“, 2016–2020 m., vad. Bronislovas 
Kaulakys, vykdytojai: V. Gontis, J. Ruseckas, A. Kononovičius, R. Kazakevičius, m.d. 
V. Novičenko.  

 
Per 2018 m. vykdant biudžetinę temą, atlikti tokie darbai. 
Naudodami suderintą grąžos finansų rinkose modelį ištyrėme burbulų ir duobių trukmių 
statistiką. Tai patvirtino, kad stebimos ilgos atminties savybės su didele tikimybe yra 
apgaulingo pobūdžio.  
Palyginome įvairius balsų pasiskirstymo modelius naudojamus sociofizikų darbuose ir 
nustatėme sąlygas, kai šie statistiniai modeliai tampa praktiškai neatskiriami. Lietuvos 
parlamento rinkimų duomenų pagrindu parodėme, kad skirtingi statistiniai modeliai 
išsiskiria, o Beta skirstinys tinka geriausiai.  
Ištyrėme bendrą sujungtų į tinklą identiškų, bet sudėtingų osciliatorių klasę. Traktuodami 
kiekvieną osciliatorių kaip atskirą juodą dėžę su savu įėjimu ir savu išėjimu, pasiūlėme 
paprastą ir praktišką kontrolės algoritmą, leidžiantį gauti viso tinklo fazių sinchronizaciją.  
 
Paskelbti trys straipsniai WoS žurnaluose.  

 
2. Lietuvos mokslo tarybos finansuoti projektai   
 
2.1 LMT podoktorantūros stažuotės projektas “Sandorių knygos ir nuomonių dinamikos 
modeliavimas fizikos metodais” (09.3.3-LMT-K-712-02-0026) Dr. A. Kononovičius, 
Vadovas dr. J. Ruseckas, 2017 – 2020, finansavimas 2018 m.: 18849 Eur, viso 2017 – 2020 
m.: 42502 Eur. 
  
Pasiūlytas finansų rinkų sandorių knygos dinamikos modelis, kuris atkuria kainos  pokyčių ir 
prekybos aktyvumo statistines savybes įvairiose laiko mąsteliuose. Modelis suderina 
užsienio autorių empirinius darbus ir ankstesnius teorinius Kompleksinių fizinių ir socialinių 
sistemų grupės darbus. Vienas straipsnis pateiktas spaudai. 
 
 
3.  Pedagoginė veikla 

V. Gontis vadovavo Edvino Butiškio baigiamajam bakalauro studijų programos 
darbui:  “Imitacinės nuomonių dinamikos modeliavimas” 

 
 
4.  Mokslo žiniasklaida 
A. Kononovičius paskelbė 39 straipsnius anglų kalba mokslo populiarinimo portale  
http://rf.mokslasplius.lt/ Kiekviename straipsnyje pateiktas interaktyvus ekonofizikos 
modelis.  
 
V. Novičenko paskelbė du straipsnius http://technologijos.lt : 1. Kaip veikia asimetrinė 
kriptografija arba kaip maišydami spalvas, du nepažįstami žmonės gali slaptai bendrauti 
visiems matant. 2. Kaip atsirado pinigai, kodėl aukso kilogramas kainuoja daugiau negu 
šviežių bulvių kilogramas ir kaip visa tai susiję su virtualia valiuta ir bitkoinais? 
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D. Šatkovskienė organizavo  Marijos Sklodovskos Kiuri 150-tojo jubiliejaus paminėjimo 
renginį Lietuvos nacionalinėje Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (2018 m. sausio 
15 d.). Šia proga bibliotekai buvo padovanota  M. Kiuri muziejaus Paryžiuje (Musée Curie) 
išleista jubiliejaus proga knyga „Marie Ciurie: une femme dans son siesle“ (Marija Kiuri: 
savo laikmečio moteris) egzempliorius. Knygų įsigijimą finansavo ilgametis BASNET 
Forumas partneris Prancūzų institutas Lietuvoje. 
 
 
4.  Seminarai ir kvalifikacijos kėlimas 
 
Pradėjome organizuoti reguliarius KFSS grupės mokslinius seminarus. 
 
D. Šatkovskienė organizavo 2018 m. balandžio 12 d. jungtinį VU FF ir NFTMC seminarą,  
skirta socialinėms fizikos mokslo problemoms apžvelgti, kurio metu Lenkijos Krokuvos 
Jogailos universiteto mokslininkės Dr. Paulina Sekula ir Dr. Justyna Struzik skaitė pranešimą 
„Ar fizika turi lytį“, kuriame pateikė atlikto tyrimo 11-je GENERA projekto partnerių – 
mokslo institucijų, vykdančių tyrimus fizikos srityje, rezultatus. Tyrime buvo nagrinėjami 
abiejų lyčių karjeros ypatumai fizikoje ir jų priklausomybė nuo mokslininkų amžiaus ir kitų 
faktorių, tokių kaip mokslinio darbo sąlygos, mobilumas, migracija, fizikos mokslo 
internacionalizacija ir kt. 
 
5.  Dalyvavimas mokslo organizacinėje veikloje 
 
V. Gontis: 
Europos asociacijos “Euroscience” narys 
Lietuvos mokslininkų sąjungos tarybos narys 
Tarpdisciplininio laisvos prieigos mokslo žurnlao PlosOne akademinis redaktorius 
 
B. Kaulakys: 
Jungtinės Karalystės Fizikos instituto narys 
Europos fizikų draugijos narys 
“Lietuvos fizikos rinkinio” redakcinės kolegijos narys 
Mokslinio žurnalo “Nonlinear Analysis. Modeling and Control” redakcinės kolegijos narys 
Lietuvos mokslininkų sąjungos tarybos narys 
 
D. Šatkovskienė: 
 Europos mokslininkių platformos Administracinės tarybos narė 
(EPWS, https://epws.org/epws-general-assembly-2017/ ) 
Regioninės Baltijos šalių mokslininkių asociacijos BASNET Forumas prezidentė 
(https://www.basnetforumas.eu/) 
Tarptautinės fundamentaliosios ir taikomosios fizikos sąjungos (IUPAP) darbo 
grupės  Moterys fizikoje (WP) Lietuvos grupės  vadovė 
EK HORIZON 2020 programos  projekto  BALTIC GENDER (https://www.baltic-
gender.eu/) Tarptautinės patariamosios tarybos narė. 
Atstovavo Vilniaus universitetą EK Horizon 2020 projekte GENERA (https://genera-
project.com/index.php ), kur pastarasis dalyvavo stebėtojo statusu 
Tarptautinės konferencijos RRI-SIS MARINA2018 (2018. 09.17-19, Tartu, Estija), skirtos 
Jūrų tyrimams ir inovacijoms moksle Programinio komiteto narė 
Tarptautinės konferencijos „ Femininity and Masculinity towards complementarity - the 
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interdisciplinary approach “, 2019.04.9, Kardinolo Stepono Višinskio Universitetas, Varšuva, 
Lenkija, mokslinio organizacinio komiteto  narė. 
 
 
5. Išvykos į mokslo institucijas bendradarbiavimo tikslais 
 
A. Kononovičius stažavosi Birkbeck University of London 2018 m. rugsėjo 16-30 d. 
 
 
6.  Pranešimai konferencijose  
 
A. Kononovicius, V. Gontis. Intrinsic and spurious long-range memory in financial markets 
and ABMs through the lense of first passage times. DPG Spring Meeting 2018, SOE 10.2. 
Berlin, Germany, 2018, žodinis pranešimas. 
 
A. Kononovicius. Statistical patterns of Lithuanian parliamentary elections. DPG Spring 
Meeting 2018, SOE 7.7. Berlin, Germany, 2018, stendinis. 
 
V. Gontis, Baltijos valstybių ekonominės raidos fenomenas, 11-oji Jono Prano Aleksos 
tarptautinė mokslinė konferencija, 2018 m. rugsėjo 21-22 d., Šiaulių universitetas, žodinis 
pranešimas. 

 
 
 
 

ŠALTŲJŲ ATOMŲ IR KONDENSUOTŲ MOLEKULINIŲ DARINIŲ 
GRUPĖ  

 
Vadovas habil. dr. Gediminas Juzeliūnas 

 

2018 m. grupėje dirbo 15 žmonių, 12 pagrindinių narių ir trys asocijuoti nariai: 
 
Pagrindiniai grupės nariai: 
Profesoriai:  habil. dr. E. Anisimovas 
Vyriausieji m.d.:  dr. J. Ruseckas 
Vyresnieji m.d.: dr. G. Vektaris, dr. A. Vektarienė, dr. J. Tamulienė 
Mokslo darbuotojai: dr. A. Mekys, V. Kudriašov, H. R. Hamedi, dr. V. Novičenko 
Jaunesnieji m. d.: dr. T. Andrijauskas 
Doktorantai: G. Žlabys, M. Račiūnas 
 
Asocijuoti grupės nariai: 
vyr. m.d., dr. J. Acus, m.d. dr. R. Juršėnas ir afiliuota mokslininkė habil. dr. V. Gineitytė 
 

Grupės darbuotojai vykdė vieną biudžetinę temą, 4 Lietuvos institucijų remiamus, 
vieną Europos komisijos remiamą ir vieną kitą tarptautinį projektą. Dalyvaujant projektuose 
buvo gauta 326.7 tūkst. Eurų. Spaudoje paskelbta 15 mokslinių straipsnių WoS sąrašo 
žurnaluose. Buvo apginta viena daktaro disertacija. Tarptautinėse konferencijose pateikti 24 
moksliniai pranešimai – 6 kviestiniai pranešimai, 4 žodiniai pranešimai ir 14 stendinių 
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pranešimų. Suorganizuota tarptautinė konferencija “Humboldt Kolleg: Controlling quantum 
matter: From ultracold atoms to solids”, kuri buvo plačiai nušviesta įvairioje žiniasklaidoje. 
Paskelbti 2 mokslo populiarinimo straipsniai ir duotas vienas interviu Lietuvos Radijui. 
 
1. VU FF Tarybos patvirtintos biudžetinės temos  
 
1.1. „Šaltų atomų ir kondensuotų molekulinių darinių optinės, kinetinės ir toploginės 

savybės“, 2018–2020 m., vad. G. Juzeliūnas, vykdytojai: E. Anisimovas, J. Ruseckas, 
G. Vektaris, dr. A. Vektarienė, dr. J. Tamulienė, dr. A. Mekys, V. Kudriašov, H. R. 
Hamedi, V. Novičenko, T. Andrijauskas, G. Žlabys, M. Račiūnas, A. Acus, R. Juršėnas  
 

Ištirtas būdas perduoti optinius sūkurius tarp šviesos pluoštų ir atomų panaudojant Lambda ir 
tripodo sąveikos su šviesa schemas. Parodyta, kad optiniai sūkuriai tarp zonduojančių 
pluoštų gali būti perduodami keturbangiu vyksmu neišjungiant kontrolinių pluoštų. 
Išnagrinėtos galimybės padidinti Goos–Hänchen poslinkį bei atomų lokalizaciją panaudojant 
keturių lygmenų atomų schemą, kurioje yra įtrauktos Rydbergo būsenos. Surasta viendalelio 
Rashba operatoriaus magnetiniame lauke vienparametrinė unitarinė grupė hipergeometrinės 
eilutės pavidalu. Rezultatas panaudotas surandant dvidalelio Rashba operatoriaus analizinę 
Green‘o funkcijos išraišką bei parodant, kad dvidalelio operatoriaus su kontaktine sąveika 
netrivialūs savijungiai praplėtimai neegzistuoja pirminėje Hilberto erdvėje. Pirmą kartą 
kvantinės chemijos skaičiavimais Ru koordinaciniam kompleksui buvo pagrįstas Dewar-
Chatt-Duncanson'o modelio galiojimas. Išstirti Ag(PMe3)n n=2,3,4 valino ir polynitrofenilo 
dariniai su 1,2,4-triazolu.  Patvirtinta, kad Ag(PMe3)n dariniai gali būti prekursoriais FEBID 
technologijose, nustatyti valino fragmentacijos dėl lėtųjų elektronų produktai bei rasta, kad 
polynitrofenilo dariniai su 1,2,4-triazolu yra aukštos energijos medžiagos. Apibendrinta 
klasikinė Frieso taisyklė nebenzenoidinių angliavandenilių atvejui. 

Šia tema paskelbti 11 straipsnių Web of Science (WoS) žurnaluose. 
 
 
2. Europos komisijos finansuoti projektai  
 
2.1 COST veiklos CA16221 projektas “Kvantinės technologijos su šaltaisiais atomais” 

(“Quantum Technologies with Ultra-Cold Atoms”), vykdymo trukmė 2017–2021 m.,  
programos koordinatorius Wolf von Klitzing,  projekto vadovas Lietuvoje G. Juzeliūnas, 
vykdytojai: A. Anisimovas, H. Hamedi, M. Račiūnas. 

2018 metais buvo tiriamos šviesos pluoštų keitimas iš Gausinių į Hermito-Gauso pluoštus 
panaudojant daugiakomponentę lėtą šviesą bei magnetinio laiko gradientą.  

 
 

3. Lietuvos mokslo tarybos finansuoti projektai   
 
3.1 Visuotinės dotacijos projektas “Kvantinė inžinerija šaltųjų atomų dujose” (No. 

09.3.3-LMT-K-712-01-0051), 2018 – 2022, vadovas E. Anisimovas, vykdytojai: G. 
Juzeliūnas, J. Ruseckas, A. Acus, A. Mekys, H. R. Hamedi, M. Račiūnas, G. Žlabys, 
finansavimas 2018 m.: 212975 Eur, viso 2018 – 2022 m.: 588000 Eur. 
 

Parodyta, kad šviesos pluoštais cikliškai sukeliant optinius šuolius tarp atomo lygmenų, 
sugerties profilis priklauso nuo azimutinio kampo bei kontroninių ir zonduojančių šviesos 
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pluoštų sūkuriškumo. Todėl, matuojant zonduojančio šviesos pluošto sugertį, galima 
nustatyti skirtingas erdvės sritis, pasižyminčias skirtingomis skaidrumo savybėmis.  
 
Paskelbtas 1 WoS straipsnis. 
 
 
3.2 LMT mokslininkų grupių/bendradarbiavimo su JAV projektas “Naujoviškos optinės 

gardelės” (MIP-86/2015), 2015–2018. vadovas G. Juzeliūnas. Vykdytojai: E. 
Anisimovas, T. Andrijauskas ir G. Žlabys, finansavimas 2018 m.: 9197 Eur, viso 2015–
18 m.: 119872 Eur. 
 

Pasiūlytas ir ištirtas naujas būdas sukurti šaltuosius atomus veikiantį dirbtinį magnetinį lauką 
panaudojant priešpriešai sklindančius daug dažnių turinčius lazerių pluoštus sukeliančius 
rezonansinius šuolius tarp dviejų atomo vidinių būsenų. Parodyta, esant stipriam magnetinio 
lauko gradientui, susiformuoja efektyvi optinė gardelė. Tokios gardelės Blocho būsenos turi 
netrivialią topologiją ir aprašomos nenuliniais Černo skaičiais plačioje parametrų srityje.  
 
Paskelbtas 1 WoS straipsnis. 
 
3.3 LMT atviros partnerystės/bendradarbiavimo su Vokietija projektas “Kvantinės fazės ir 

faziniai virsmai ribotos geometrijos kondensatuose” (APP-4/2016), 2016–2019 
vadovas E. Anisimovas. Vykdytojai: J. Ruseckas, V. Novičenko, M. Račiūnas ir G. 
Žlabys, finansavimas 2018 m.: 34784 Eur, viso 2016–19 m.: 99855 Eur.  

 
Buvo nagrinėjamos galimybės suformuoti ir stebėti kvantinio Holo būsenas pasitelkiant 
kvantinių dujų mikroskopą. Pasiūlėme tris skirtingus tokių būsenų aptikimo būdus, kurie 
galėtų būti realizuoti kvantinių dujų mikroskope, ir atlikome jų skaitmeninį modeliavimą. 
Modeliuojant stūmos jėgomis sąveikaujančių bozonų sistemas kvadratinėje optinėje 
gardelėje, parodyta, kad jau keturių dalelių sistemoje stebimas trupmeninio krūvio 
sužadinimų pasireiškimas.  
 
Paskelbtas 1 WoS straipsnis. 
 
3.4 Lietuvos, Kinijos Respublikos (Taivano) ir Latvijos bendradarbiavimo LMT 

finansuojamas projektas „Kvantinės optikos ir netiesinės optikos reiškiniai naudojant 
Rydbergo atomus“ (TAP LLT-2/2016) (2016 – 2018), vadovas J. Ruseckas; vykdytojai: 
A. Mekys, V. Kudriašov, T. Andrijauskas, finansavimas 2018 m.: 17303 Eur, viso 2016–
18 m.: 51910 Eur. 
 

Pasiūlyta dvigubo tripodo atomo ir šviesos sąveikos schema kurioje dalyvauja du Rydbergo 
lygmenys bei ištirti kvantiniai netiesiniai efektai pavienių šviesos kvantų lygyje šviesai 
sklindant per atomų terpę su šia schema. Išskirtinė pasiūlytos schemos savybė yra sukinio ir 
orbitos saveikos sukininei lėtai šviesai apjungimas su efektine sąveika tarp fotonų. Dėl to 
gali būti sukuriamas antras zonduojantis šviesos pluoštas net jei dvifontoninis išderinimas 
yra lygus nuliui. Taip pat partodyta, kad efektinė sąveika tarp fotonų gali pasidaryti 
atstumianti jei vienfotoniniai išderinimai yra priešingų ženklų.  
 
Paskelbtas 1 WoS straipsnis. 
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3.5 LMT podoktorantūros stažuotės projektas “Topological properties of periodically 
driven quantum systems” (09.3.3-LMT-K-712-0.2-0065) Dr. V. Novičenko, Vadovas 
dr. habil. G. Juzeliūnas, 2017 – 2019, finansavimas 2018 m.: 13545 Eur, viso 2017–19 
m.: 28724 Eur. 
 

Ištirta periodiškai trikdoma kvantinė sistema aprašoma hamiltonianu, kuris yra sandauga 
lėtai kintančio Hermitinio Hamiltoniano ir greitai osciliuojančios funkcijos, kurios laikinis 
vidurkis lygus nuliui. Tokios sistemos Floquet juostos yra išsigimusios ir lėtai keičiasi, o 
sistemos evoliuciją sąlygoja neabelinės geometrinės fazes. Pateiktas spaudai vienas straipsnis. 

 
3.6 LMT paramos moksiniam renginiui projektas “Humboldto konferencija Kvantinės 

materijos kontrolė: Nuo labai šaltų atomų iki kondensuotų sistemų” (S-MOR-18-11), 
2018 m. 07 mėn. 29 d. - 08 mėn. 02 d., G. Juzeliūnas, finansavimas 3780 Eur. 

 
Humboldto konferencijos tiklas buvo suburti užsienio ir Lietuvos humboldtiečius ir kitus 
patyrusius bei jaunuosius mokslininkus, tiriančius būdus valdyti naujoviškas kvantines 
sistemas - šaltuosius atomus, fotonines sistemas, kondensuotas medžiagas. Konferencijoje 
dalyvavo 67 užsienio tyrėjai ir 28 Lietuvos tyrėjai iš Vilniaus universiteto bei Fizinių ir 
technologinių mokslų centro. Išklausyti 27 žodiniai bei 36 stendiniai pranešimai, vyko dvi 
diskusijų sesijos, žiūr. konferencijos programą - http://www.hk18.ff.vu.lt/schedule.html . 
Tarp užsienio svečių - ir JAV, MIT dirbantis Fizikos Nobelio premijos laureatas Wolfgang 
Ketterle. Jis konferencijos metu paskaitė viešą paskaitą, į kurią susirinko virš 200 klausytojų. 
LMT apmokėjo kai kurių konferencijos dalyvių apgyvedimino ir kelionės išlaidas. 
 
3.7 LMT paramos išvykai į konferenciją projektas “Dalyvavimas Los Angeles vyksiančioje 

Amerikos fizikų draugijos (APS) konferencijoje ir kviestinio pranešimo joje 
pristatymas” (09.3.3-LMT-K-712), nuo 2018 m. kovo 3 iki 10 dienos, vadovas G. 
Juzeliūnas, finansavimas 2440 Eur. 

 
Gedimino Juzeliūno mokslinės išvykos tikslas buvo dalyvauti 2018 metų kovo mėnesį Los 
Angeles (JAV) vykusioje Amerikos fizikų draugijos (APS) konferencijoje ir paskaityti joje 
kviestinį pranešimą apie projekto vadovo Gedimino Juzeliūno ir jo kolegų atliekamus 
trimačio sukinio-Holo efekto teorinius tyrimus. Dalyvavimas APS konferencijoje, kurioje 
susirenko tūkstančiai viso Pasaulio šalių fizikų, suteikė galimybė G. Juzeliūnui kviestiniu 
pranešimu plačiai pristatyti savo tyrimus įvairių sričių fizikams, užmegzti naujus ryšius su 
užsienio kolegomis, susipažinti su jų darbais, išklausyti jų pranešimų.  
 

4.  Pagrindinis pasiekimas  
 

Pasiūlytas ir ištirtas naujas būdas suformuoti optinę gardelę panaudojant priešpriešai 
sklindančius daug dažnių turinčius lazerių pluoštus, sukeliančius rezonansinius šuolius 
tarp dviejų atomo vidinių būsenų. Parodyta,  tokios gardelės Blocho būsenos gali turėti 
netrivialią topologiją ir yra aprašomos nenuliniais Černo skaičiais plačioje parametrų 
srityje [T. Andrijauskas, I. B. Spielman and G. Juzeliūnas, Topological lattice using 
multi-frequency radiation, New J. Phys. 20, 055001, 2018]. 
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5.  Organizuoti moksliniai renginiai 
2018 m. liepos 29 – rugpjūčio 2d. Vilniuje TFAI Šaltųjų atomų ir kondensuotų 
molekulinių darinių grupė organizavo tarptautinę konferenciją “Humboldt Kolleg: 
Controlling quantum matter: From ultracold atoms to solids”, 90 dalyvių iš kurių 70 – 
užsienio svečiai. Organizacinio komiteto pirmininkas – Gediminas Juzeliūnas, nariai – 
Algirdas Mekys, Mantas Račiūnas, Julius Ruseckas, Jelena Tamulienė ir Mažena Mackoit 
(FTMC). Konferencijos pabaigoje Nobelio premijos laureatas Wolfgang Ketterle paskaitė 
viešą paskaitą „Cooling close to absolute zero temperature: a recipe for discoveries“, žiūr. 
http://www.hk18.ff.vu.lt/lecture.html . 

Konferencijos svetainė: http://www.hk18.ff.vu.lt/. 
 
 

6.  Pedagoginė veikla 

• G. Juzeliūnas 2018 metų rudens semestrą vadovavo VU FF ketvirto kurso bakalauro 
Povilo Račkausko kursiniam darbui „Weyli’io dispersijos tyrimas šaltųjų atomų 
sistemose“. 

• J. Ruseckas 2018 metų pavasario semestrą vadovavo VU FF magistrantės Linos 
Saveikytės magistriniam baigiamajam darbui „Šviesos sklidimas šaltų atomų dujų 
terpėje“. 

• J. Tamulienė vadovavo Lauros Baliulytės (VU GMC) doktorantei yra Š. Masio 
podoktorantūrinės stažuotės vadovė. Skaitė paskaitas I ir III kurso VU MIF studentams. 

• E. Anisimovas vadovavo Manto Račiūno ir Giedriaus Žlabio doktorantūroms. 
• E.Anisimovas 2018 metų pavasario semestrą dėstė kursą "Statistinė fizika" 3k. 

bakalauro studentams (visos FF studijų programos). M.Račiūnas ir G.Žlabys vedė šio 
kurso seminarus. Viso 32 akad. val. paskaitų ir 96 akad. val. seminarų. 

• E.Anisimovas 2018 metų pavasario semestrą dėstė kursą "Kvantinė statistinė 
mechanika" 1k. magistro studentams (Teorinės fizikos ir astrofizikos studijų programa). 
Viso 64 akad. val. 

• E.Anisimovas 2018 metų pavasario semestrą dėstė dalį kurso "Rinktiniai teorinės 
fizikos skyriai" 1k. magistro studentams (Teorinės fizikos ir astrofizikos studijų 
programa). Viso 32 akad. val. 

• A. Mekys dirba 0.5 asistento etato dalima FF Fotonikos ir nanomokslų institute. 2018 
m. rudens semestrą jis dėstė 17 paskaitų Mechanikos kursą anglų kalba FF Šviesos 
technologijų kurso studentams, vienai šių studentų grupei vedė laboratorinius darbus, 
kitai – Studijų įgudžių pratybas. 2018 m. pavasario semestrą jis vedė šių studentų 
abiem grupėm Jutiklių keitiklių laboratorinius darbus. 

 
 

7.  Mokslinės aparatūros tobulinimas, įrangos pirkimas, kiti darbai 
 
Nupirkti 2 HEDT tipo kompiuteriai, įsigytas nešiojamas kompiuteris Apple MacBook Pro. 
 
 
8.  Mokslo žiniasklaida 

 
Humbold’o konferencija buvo plačiai nušviesta įvairioje žiniasklaidoje, žiūr. 
http://www.hk18.ff.vu.lt/publicity.html . Julius Ruseckas davė interviu Lietuvos Radijui. 
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Algirdas Melys buvo vienas organizatorių 2018 m. kovo 23d. Vilniaus universiteto Fizikos 
fakultete vykosio tarptautinio lygio mokslo populiarinimo renginio "International 
Masterclasses hands on particle physics" siejančio Lietuvą su CERN’u.  
 
V. Novičenko atspausdino mokslo populiarinimo straipsnį portale technologijos.lt 
http://www.technologijos.lt/n/mokslas/idomusis_mokslas/S-67447/straipsnis/Kaip-veikia-
asimetrine-kriptografija-arba-kaip-maisydami-spalvas-du-nepazistami-zmones-gali-slaptai-
bendrauti-visiems-matant 
 
V. Novičenko atspausdino mokslo populiarinimo straipsnį portale technologijos.lt 
http://www.technologijos.lt/n/zmoniu_pasaulis/kaip_mes_gyvename/S-
72724/straipsnis/Kaip-atsirado-pinigai-kodel-aukso-kilogramas-kainuoja-daugiau-negu-
svieziu-bulviu-kilogramas-ir-kaip-visa-tai-susije-su-virtualia-valiuta-ir-bitkoinais 
 
 
9.  Seminarai ir kvalifikacijos kėlimas 
 
2018 metų rugsėjo 28 dieną Tomas Andrijauskas apgynė daktaro disertaciją “Dirbtinis 
magnetinis laukas labai šaltiems atomams optinėse gardelėse” (vadovas Gediminas 
Juzeliūnas). 
Nuo 2018 vasario 25 iki kovo 3 dienos Mantas Račiūnas Dresdene (Vokietija) dalyvavo 
tarptautinėje mokykloje ,,Topoligical Matter in Artificial Gauge Fields”.  
 
Institute vyko jungtiniai Teorinės fizikos is Astronomijos seminarai. 
 
Dalis grupės narių dalyvavo Grupių teorijos kvalifikacijos kėlimo seminaruose, 
organizuotuose kartu su FTMC teoretikais. 
 
Nuo 2018 balandžio 15 iki balandžio 19 dienos Mantas Račiūnas Heraklione (Graikija) 
dalyvavo COST programos CA 16221 susirinkime. 
 
Nuo 2018 balandžio 8 d. iki balandžio 18 d. Egidijus Anisimovas ir G. Juzeliūnas dalyvavo 
tarptautiniame moksliniame seminare "Floquet Theory: Fundamentals and Applications" 
Kyoto, Japonijoje. 
 
J. Tamulienė kvalifikaciją kėlė mokymuose ir konferencijose:   
– kovo 19 "Horizontas 2020" 
– kovo 29 – gegužės 4 d. “Praktinių įgudžių formavimas ir gebėjimų stiprinimas rengiant 
tarptautines MTEPI paraiškas bei MTEPI projektų koordinavimas ir valdymas”. 
– balandžio 09 – 11 "A better copyright for quality higher education and research in Europe 
and beyond", balandžio 25 – 27 d. “Challenges to National defence in Contemporary 
geoolitical situation”, birželio 01 – spalio 01 d. “Pagauk verslumo vėją”, lapkričio 22 
“Duodi :duomenų dienos VU Fizikos fakultete”. 
 
Giedrius Žlabys dalyvavo Fizikinės kinetikos kvalifikacijos kėlimo seminaruose, 
organizuotuose kartu su cheminės fizikos institutu bei branduolio ir elementariųjų dalelių 
fizikos grupe. 
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A. Vektarienė kvalifikaciją kėlė renginiuose: 
– sausio 24 d. „Europos horizontas: naujos galimybės Lietuvos tyrėjams 2021–2027 m."; 
– vasario 7 d. „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant vasaros mokslinėse 
praktikose“ pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 poveiklę. 
 
Nuo 2018 vasario 25 d. iki kovo 3 d. Giedrius Žlabys Dresdene (Vokietija) dalyvavo 
tarptautinėje mokykloje “Topoligical Matter in Artificial Gauge Fields”.  
 
Nuo 2018 spalio 1 d. iki spalio 12 d. Giedrius Žlabys Les Houches (Prancūzija) dalyvavo 
tarptautinėje mokykloje “Les Houches predoc school on Ultracold Fermions”.  
 
Nuo 2018 lapkričio 13 d. iki lapkričio 17 d. Giedrius Žlabys Dresdene (Vokietija) dalyvavo 
tarptautinėje mokykloje “Tensor Network based approaches to Quantum Many-Body 
Systems”. 
 
 
 
10.  Dalyvavimas mokslo organizacinėje veikloje 
 
G. Juzeliūnas yra tarptautinio žurnalo “Plos One” akademinis redaktorius (nuo 2018 m.).  
G. Juzeliūnas recenzavo straipsnius Web of Science (WoS) indeksuojamuose žurnaluose: 
Science, Nature Communications, Physical Review B, Europhysics Letters ir Journal of 
Optical Society of America B.  
G. Juzeliūnas yra Taivano Nacionalinio teorinių mokslų centro (Nacionalinis Tsing-Hua 
universitetas, Hsinchu) vizituojantis mokslininkas. 
 
J. Ruseckas recenzavo straipsnius WoS indeksuojamuose žurnaluose: Physical Review A, 
Physical Review Letters, Scientific Reports, PLOS One. 
 
H. R. Hamedi recenzavo straipsnius WoS indeksuojamuose žurnaluose: Optics Express 
(kelis kartus), Journal of Optical Society of America B (kelis kartus) , Optical and Quantum 
Electronics, Applied Optics” 
 
J. Tamulienė buvo tarptautinės konferencijoje  ,,Mass spectrometry and Proteomics" 
mokslinio organizacinio komiteto nare. Dalyvauja ES profesinių  sąjungų konfideracijos 
Aukštojo mokslo ir tyrimų nuolatinio komiteto veikloje. 
 
E. Anisimovas vertino ES programos Horizon2020 paraiškas. 
 
 
11. Išvykos į mokslo institucijas bendradarbiavimo tikslais 
 

• Gediminas Juzeliūnas, Chicago universitetas, JAV, nuo 2018 m. kovo 11 iki kovo 15 
dienos. 

• Gediminas Juzeliūnas, MIT, Bostonas, JAV, nuo 2018 m. kovo 15 iki kovo 17 dienos. 
• Gediminas Juzeliūnas, Yukawos Teorinės fizikos institutas, Japonija, nuo 2018 m. 

balandžio 9 iki balandžio 18 dienos. 
• Gediminas Juzeliūnas, Nacionalinis Teorinių mokslų centras, Hsinchu, Taivanas, nuo 

2018 m. balandžio 18 iki balandžio 29 dienos. 
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• Gediminas Juzeliūnas, Sostinės edukologijos universitetas, Pekinas, Kinija, nuo 2018 
m. gegužės 8 iki birželio 1 dienos. 

• Gediminas Juzeliūnas, Colorado universitetas / JILA, Boulder, JAV, nuo 2018 m. 
rugpjūčio 26 iki rugsėjo 15 dienos. 

• Gediminas Juzeliūnas, Nacionalinis Teorinių mokslų centras, Hsinchu, Taivanas, nuo 
2018 m. spalio 10 iki spalio 27 dienos. 

• Gediminas Juzeliūnas, Sostinės edukologijos universitetas, Pekinas, Kinija, nuo 2018 
m. spalio 27 iki spalio 31 dienos. 

• Julius Ruseckas, Nacionalinis Tsing Hua universitetas, Hsinchu, Taivanas, nuo 2018 
m. balandžio 17 iki gegužės 2 dienos. 

• Julius Ruseckas, Nacionalinis Tsing Hua universitetas, Hsinchu, Taivanas, nuo 2018 
m. spalio 10 iki spalio 24 dienos. 

• Algirdas Mekys, Nacionalinis Tsing Hua universitetas, Hsinchu, Taivanas, nuo 2018 
m. spalio 10 iki spalio 24 dienos. 

• Julius Ruseckas, Latvijos universitetas, Ryga, Latvija, nuo  2018 m. lapkričio 18 iki 
lapkričio 22 dienos. 

• Hamid Reza Hamedi, University of Patras, Graikija, nuo 2018 m. spalio 21 iki 27 
dienos. 

• Hamid Reza Hamedi, Technische Universität Darmstadt, Vokietija, nuo 2018 m. 
lapkričio 4 iki 17 dienos. 

• Mantas Račiūnas, Makso Planko Institutas, Drezdenas, Vokietija, nuo 2018m. 
gegužės 13 iki gegužės 19 dienos. 

• Mantas Račiūnas, Makso Planko Institutas, Drezdenas, Vokietija, nuo 2018m. 
rugpjūčio 19 iki lapkričio 17 dienos. 

• Egidijus Anisimovas, Makso Planko Institutas, Drezdenas, Vokietija, nuo 2018 m. 
birželio 3 iki birželio 9 d. 

• Egidijus Anisimovas, Makso Planko Institutas, Drezdenas, Vokietija, nuo 2018 m. 
spalio 7 iki spalio 13 d. 
 
 

12.  Užsienio mokslininkų vizitai 
 

• Mr. Duc-Thanh Tran, Université Libre de Bruxelles, Belgija. TFAI lankėsi nuo 2018 
m. vasario 18 iki vasario 22 dienos.  

• Dr. Teodora Velcheva Kirova, Latvijos Universitetas, Ryga. TFAI lankėsi nuo 2018 
m. rugpjūčio 2 iki rugpjūčio 9 dienos.  

• Prof. Andrea Trombettoni, SISSA, Trieste, Italija. TFAI lankėsi nuo 2018 m. 
rugpjūčio 6 iki rugpjūčio 9 dienos. 

• Prof. Helmut Ritsch, Universität Innsbruck, Austria. TFAI lankėsi nuo 2018 m. 
rugsėjo 26 iki rugsėjo 27 dienos. 

• Mr. Nikola Filipović, University of Niš, Serbia. TFAI lankėsi nuo 2018 m. lapkričio 
5 iki lapkričio 23 dienos. 

 
 
13.  Pranešimai konferencijose  
 

1. G. Juzeliūnas, “Novel topological optical lattices for ultracold atoms”, International 
Conference on Physics of Quantum Electronics PQE-2018, Snowbird, USA, 2018 m. 
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sausio 8 – 12 d. (kviestinis pranešimas). 
2. G. Juzeliūnas, “Omnidirectional spin Hall effect in a Weyl spin-orbit coupled atomic 

gas”, American Physical Society March Meeting, Los Angeles, USA, 2018 m. kovo 5 
– 9 d. (kviestinis pranešimas). 

3. G. Juzeliūnas, “Novel topological lattices for ultracold atoms”, Floquet Theory 
Workshop, Kyoto, Japan, 2018 m. balandžio 14 – 18 d. (kviestinis pranešimas). 

4. G. Juzeliūnas, “Topolgical lattices using multi-frequency radiation”, International 
Symposium on Quantum Computing and Quantum Optics, Hangzhou, China, 2018 m. 
gegužės 23 – 25 d. (kviestinis pranešimas) 

5. G. Juzeliūnas, “Synthetic spin-orbit coupling for ultracold atoms in bilayer 
structures”, SPIE Optics & Photonics, San Diego, USA, 2018 m. rugpjūčio 19 – 23 d. 
(kviestinis “keynote” pranešimas). 

6. G. Juzeliūnas, “Spin-orbit coupled ultracold atoms in bilayer structures”, 
International Conference on Frontiers in Matter Wave Optics 2018 (FOMO2018), 
Kolymbari, Crete, Greece (žodinis pranešimas).  

7. G. Juzeliūnas, “Spin-orbit coupling for ultracold atoms in bilayer systems”, The 3rd 
Workshop on Quantum and Nonlinear Optics with Rydberg-State Atoms, Hsinchu, 
Taiwan, 2018 spalio 14 – 15 d. (žodinis pranešimas). 

8. J. Ruseckas, “Slow and stored light using Rydberg atoms”, The 3rd Workshop on 
Quantum and Nonlinear Optics with Rydberg-State Atoms, Hsinchu, Taiwan, 2018 
spalio 14 – 15 d. (žodinis pranešimas). 

9. A. Mekys, “Efforts to trap superconducting gases with crystal hosts”, The 3rd 
Workshop on Quantum and Nonlinear Optics with Rydberg-State Atoms, Hsinchu, 
Taiwan, 2018 spalio 14 – 15 d. (žodinis pranešimas). 

10. G. Juzeliūnas, “Novel topological lattices for ultracold atoms”, International 
Conference on Quantum & Atom Optics (ICQAO–2018)”, Patna, India, 2018 
gruodžio 16 – 18 d. (kviestinis pranešimas). 

11. J. Tamuliene, “Electron-impact fragmentation of the gltamine acid molecule: 
Experimental and Tcheoretic studies”, Dublinas, Airija, birželio  25-27 d. ( kviestinis 
parnešimas). 

12. M. Račiūnas, E. Anisimovas, F. Nur Ünal, A. Eckardt, "Charge fractionalization in 
small fractional-Hall samples", mokykla "Topological Matter in Artificial Gauge 
Fields", Drezdenas, Vokietija, 2018 m. vasario 26 - kovo 2 d.  (stendinis pranešimas).  

13. M. Račiūnas, E. Anisimovas, F. Nur Ünal, A. Eckardt, "Charge fractionalization in 
small fractional-Hall samples", Humboldt Kolleg, “Controlling quantum matter: 
From ultracold atoms to solids”, Vilnius, Lithuania, 2018 m. liepos 29 – rugpjūčio 2d. 
(stendinis pranešimas). 

14. H. R. Hamedi, Julius Ruseckas and G. Juzeliūnas, “Exchange of optical vortices 
using an electromagnetically induced transparency based four-wave mixing setup” 
26th International Conference on Atomic Physics, ICAP 2018, Barcelona, Ispanija, 
2018 m. liepos 22 – 27d. (stendinis pranešimas). 

15. H. R. Hamedi, Julius Ruseckas and G. Juzeliūnas, “Exchange of optical vortices 
using an EIT based four-wave mixing setup”, Humboldt Kolleg, Humboldt Kolleg, 
“Controlling quantum matter: From ultracold atoms to solids”, Vilnius, Lithuania, 
2018 m. liepos 29 – rugpjūčio 2d. (stendinis pranešimas).  

16. H. R. Hamedi, V. Kuriašov, J. Ruseckas and G. Juzeliūnas, Humboldt Kolleg, 
“Spatially varying optical transparency in a combined Lambda and tripod atom-light 
coupling scheme”, Humboldt Kolleg, “Controlling quantum matter: From ultracold 
atoms to solids”, Vilnius, Lithuania, 2018 m. liepos 29 – rugpjūčio 2d. (stendinis 
pranešimas). 
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17. H. R. Hamedi, Julius Ruseckas, Gediminas Juzeliunas, Transfer of orbital angular 
momentum of light using a double-Lambda atomic scheme, 20th International 
Conference-School “Advanced Materials and Technologies, Palanga, 2018 rugpjūčio 
27-31d. 

18. T. Andrijauskas, I. B. Spielman and G. Juzeliūnas, “Topological flux lattice from 
multi-frequency radiation”, Humboldt Kolleg, “Controlling quantum matter: From 
ultracold atoms to solids”, Vilnius, Lithuania, 2018 m. liepos 29 – rugpjūčio 2d. 
(stendinis pranešimas). 

19. V. Novičenko, E. Anisimovas, G. Juzeliūnas, “High-frequency analysis of 
periodically driven quantum system with slowly varying amplitude”, Humboldt 
Kolleg, “Controlling quantum matter: From ultracold atoms to solids”, Vilnius, 
Lithuania, 2018 m. liepos 29 – rugpjūčio 2d. (stendinis pranešimas). 

20. G. Žlabys, E. Anisimovas, “Optical Ladder Lattices With Tunable Flux”, mokykla 
"Topological Matter in Artificial Gauge Fields", Dresdenas, Vokietija, 2018 m. 
vasario 26 - kovo 2 d. (stendinis pranešimas). 

21. G. Žlabys, E. Anisimovas, “Optical Ladder Lattices With Tunable Flux”, Humboldt 
Kolleg, “Controlling quantum matter: From ultracold atoms to solids”, Vilnius, 
Lietuva, 2018 m. liepos 29 – rugpjūčio 2d. (stendinis pranešimas). 

22. G. Žlabys, E. Anisimovas, “Optical Ladder Lattices With Tunable Flux”, mokykla 
"Les Houches predoc school on Ultracold Fermions", Les Houches, Prancūzija, 2018 
spalio 1 - 12d. (stendinis pranešimas). 

23. V. Novičenko, E. Anisimovas, G. Juzeliūnas, "High-frequency analysis of 
periodically driven quantum system with slowly varying amplitude", mokykla 
"Topological Matter in Artificial Gauge Fields", Drezdenas, Vokietija, 2018 vasario 
m. 26 – kovo 2 d. (stendinis pranešimas). 

24. R. Urbonas, A. Vektarienė, R, Jančienė, M. Mikulskienė, „Study on the synthesis of 
imidazo[1,5-a][1,S]benzodiazepine derivatives“, konferencija „Balticum organicum 
synheticum“. Tallinn, 2018 m. liepos 1 – 4 d. (stendinis pranešimas). 

 
 

 
 
 

 
ŽVAIGŽDŽIŲ ATMOSFERŲ FIZIKOS GRIPĖ  

 
Vadovas  dr. Arūnas Kučinskas 

 

2018 m. grupėje dirbo 5 žmonės:  
 
Profesorius/vyriausiasis m.d.: dr. A. Kučinskas 
Mokslo darbuotojai: dr. V. Dobrovolskas, dr. J. Klevas 
Jaunesnieji m. d.: A. Černiauskas 
Doktorantai: E. Kolomiecas 

 
Grupės darbuotojai vykdė 1 biudžetinę temą, 2 Lietuvos institucijų remiamus ir 1 tarptautinį 
projektą. Dalyvaujant projektuose buvo gauta virš 16.7 tūkst. Eur. Spaudoje paskelbti 4 
straipsniai Clarivate Analytics WoS Q1 žurnaluose. Buvo apginta 1 daktaro disertacija. 
Tarptautinėse konferencijose pateikti 4 žodiniai pranešimai.  
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1. VU FF Tarybos patvirtintos biudžetinės temos  

 
„Hidrodinaminių reiškinių ir spinduliuotės pernašos sąveika žvaigždžių atmosferose“, 
2015–2019 m., vad. A. Kučinskas, vykdytojai: V. Dobrovolskas, J. Klevas, E. Kolomiecas,        
A. Černiauskas. 

Vykdant šią temą buvo atliktas Mg, K ir Zn gausų tyrimas Galaktikos kamuoliniame 
spiečiuje 47 Tuc. Skirtingai nei buvo teigiama ankstesniuose darbuose, mūsų gauti rezultatai 
parodė, kad šio spiečiaus žvaigždės nebuvo papildomai praturtintos K ir Zn. Taip pat 
neaptikta ir statistiškai reikšmingų sąsajų tarp K ir Zn bei lengvųjų cheminių elementų gausų. 
Vidutinės mūsų tyrimuose nustatytos K ir Zn gausos atitinka šių elementų gausas tokios 
paties metalingumo Galaktikos disko žvaigždėse. 
 
Šia tema paskelbti 2 straipsniai CA WoS Q1 žurnale “Astronomy and Astrophysics”: 
 
 
2. Lietuvos mokslo tarybos finansuoti projektai   

 
Projektas „Realistiškų žvaigždžių atmosferų modelių link: magnetiniai laukai, 
molekulės ir nepusiausviroji spinduliuotės pernaša žvaigždžių atmosferose“ (2015–2018 
m.), projekto vadovas A. Kučinskas, vykdytojai V. Dobrovolskas, A. Černiauskas, J. Klevas. 
Lietuvos mokslo tarybos finansavimas (sutartis Nr. MIP-089/2015), finansavimas 2018 m.: 
7,8 tūkst. Eur, viso 2015–18 m.: 99,5 tūkst. Eur. 

Buvo atliktas pirmasis detalus konvekcijos įtakos žvaigždžių spektrams ir fotometriniams 
spalvos indeksams tyrimas (nuo nykštukių iki raudonųjų milžinių), šiam tikslui panaudojant 
3D hidrodinaminius žvaigždžių atmosferų modelius. Remiantis šio tyrimo rezultatais buvo 
apskaičiuotas pirmasis pasaulyje fotometrinių spalvos indeksų 3D-1D pataisų tinklas. 
Nepaisant to, kad daugeliu atvejų pataisos nėra didelės, jos gali lemti iki 200 K ir 0.5 dex 
siekiančias sistematines paklaidas, gaunamas nustatant žvaigždžių efektinės temperatūros bei 
gravitacijos pagreičio vertes. 
 
Tyrimo rezultatai paskelbti 2 straipsniuose WoS Q1 žurnale “Astronomy and Astrophysics”: 
 
 
3. Europos komisijos finansuoti projektai  
COST programa CA16117 Cheminiai elementai – kosmoso evoliucijos pėdsakai 
(Chemical Elements as Tracers of the Evolution of the Cosmos - ChETEC) 
(http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/ca11617). Programos organizacinio komiteto 
pirmininkas: Raphael Hirschi (Anglija). Projekto vadovas Lietuvoje: A. Kučinskas, 
vykdytojai: V. Dobrovolskas, J. Klevas, A. Černiauskas. 2017– 2021. Finansavimas 2017-
2021: 150 tūkst. Eur. 
2018 m. kovo 14-16 d. Vilniuje (VU FF TFAI) surengta ChETEC darbinė konferencija. 
Renginys buvo skirtas naujų astrofizikinių stebėjimų, reikalingų įgyvendinant ChETEC 
veiklos mokslinius tikslus, aptarimui ir parengimui. Darbinės konferencijos metu parengta 
paraiška stebėjimams su vienu didžiausių pasaulyje Europos pietinės observatorijos 8m VLT 
teleskopu. Konferencijoje “Žvaigždžių atmosferų fizikos” grupės nariai perskaitė 4 žodinius 
pranešimus. 
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4. Kitų institucijų finansuoti projektai  
 
2018 m. pradėtas įgyvendinti projektas “Molėtų astronomijos observatorija (MAO)”, 
kurio tikslas – įsijungti į tarptautinio konsorciumo WEAVE veiklas bei atnaujinti MAO 
mokslinę bazę (projekto vadovas dr. A. Kučinskas, Lietuvos ŠMSM finansavimas 2018-
2021 m. – viso 2.8 mln. Eur.). 

 

5.  Pagrindinis pasiekimas  
Buvo atliktas pirmasis išsamus konvekcijos įtakos žvaigždžių spektrams ir fotometriniams 
ryškiams bei spalvos indeksams tyrimas (nuo nykštukių iki raudonųjų milžinių), šiam tikslui 
panaudojant 3D hidrodinaminius žvaigždžių atmosferų modelius. Remiantis šio tyrimo 
rezultatais buvo apskaičiuotas pirmasis pasaulyje fotometrinių spalvos indeksų 3D-1D 
pataisų tinklas. Nepaisant to, kad daugeliu atvejų pataisos nėra didelės, jos gali lemti iki 200 
K ir 0.5 dex siekiančias sistematines paklaidas, gaunamas nustatant žvaigždžių efektinės 
temperatūros bei gravitacijos pagreičio vertes. 

 

6.  Organizuoti moksliniai renginiai 
2018 m. kovo 14-16 d. Vilniuje (VU FF TFAI) surengta COST veiklos CA16117 (ChETEC) 
darbinė konferencija. Renginys buvo skirtas naujų astrofizikinių stebėjimų, reikalingų 
įgyvendinant ChETEC veiklos mokslinius tikslus, aptarimui ir parengimui. Darbinės 
konferencijos metu parengta paraiška stebėjimams su vienu didžiausių pasaulyje Europos 
pietinės observatorijos (ESO) 8m VLT teleskopu. Šiam tyrimui 2018 pabaigoje ESO skyrė 
37 val. stebėjimų VLT teleskopu laiko. Renginyje dalyvavo 19 astronomų iš 11 šalių. 
Konferencijoje “Žvaigždžių atmosferų fizikos” grupės nariai perskaitė 4 žodinius pranešimus. 
Renginio biudžetas 12 tūkst. Eur. 
 
 
7.  Pedagoginė veikla 

2018 m. rugsėjo 14 d. A. Černiauskas apgynė daktaro disertaciją “Galaktikos kamuolinio 
žvaigždžių spiečiaus Tukano 47 cheminės ir kinematinės savybės” (vadovas ir konsultantas 
A. Kučinskas). A. Kučinskas buvo A. Černiausko disertacijos konsultantas ir E. Kolomiecos 
doktorantūros studijų vadovas. 
 
A. Kučinskas dėstė kursą Žvaigždžių fizika ir evoliucija VU FF/TFAI doktorantams, bei 
kursus VU Fizikos fakulteto studentams bakalaurams ir magistrantams: Žvaigždės (VU FF 
III k., bakalauro studijų programa, 2018 m. pavasario semestras); Žvaigždžių evoliucija (VU 
FF, I k., magistro studijų programa, 2018 m. pavasario semestras); Žvaigždžių atmosferos 
(VU FF, I k., magistro studijų programa, 2018 m. rudens semestras). 
 
V.Dobrovolskas dėstė kursą "Spektrofotometrijos instrumentai ir metodai" (VU FF, I k. 
magistro studijų programa, 2018 m. rudens semestras). 

 
 

8.  Mokslinės aparatūros tobulinimas, įrangos pirkimas, kiti darbai 
2018 m. pradėtas įgyvendinti projektas “Molėtų astronomijos observatorija (MAO)”, kurio 
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tikslas – įsijungti į tarptautinio konsorciumo WEAVE veiklas bei atnaujinti MAO mokslinę 
bazę (projekto vadovas dr. A. Kučinskas, Lietuvos ŠMSM finansavimas, 2.8 mln. Eur.). 
 
 
9.  Mokslo žiniasklaida 

J. Klevas 2018 m. paskelbė 8 mokslo populiarinimo straipsnius technologijos.lt portale (vid. 
1646 peržiūros), du iš jų perspausdinti delfi.lt. 
Teleskopus ir aparatūrą visuomenei demonstravo bei apie astronomų atliekamus tyrimus 
pasakojo V. Dobrovolskas.  
V. Dobrovolskas davė keturis interviu LRT, LNK ir TV3 žinių tarnyboms įvairių 
astronominių įvykiu tematika. 
 
 
10.  Dalyvavimas mokslo organizacinėje veikloje 
 
A.  Kučinskas  yra  tarptautinio  žurnalo  Astronomy  &  Astrophysics  direktorių  tarybos 
narys,  žurnalų  Astronomy  &  Astrophysics,  Publications  of  the  Astronomical  Society  
of  Japan, Baltic   Astronomy   recenzentas, Lietuvos   astronomų   sąjungos   prezidentas,   
Tarptautinės astronomų sąjungos ir Europos astronomų sąjungos narys. 
J. Klevas yra Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos tarybos narys, Tarptautinės astronomų 
sąjungos narys. 
V. Dobrovolskas yra Lietuvos astronomų sąjungos narys. 
 
 
11. Išvykos į mokslo institucijas bendradarbiavimo tikslais 
 

• A. Kučinskas: Budapešto universiteto Astronomijos observatorija (Budapeštas, 
Vengrija), 2018 sausio 18-21. COST veiklos CA16117 “Chemical Elements as 
Tracers of the Evolution of the Cosmos” valdymo grupės (core team) susirinkimas. 

• A. Kučinskas: Heidelbergo universiteto Astronomijos observatorija (Heidelbergas, 
Vokietija), 2018 gruodžio 2–9. Vizito tikslas – darbas moksliniame projekte “Silicon 
abundance in the Sun: the 3D NLTE approach”. 

• J. Klevas: Potsdamo astrofizikos institutas (Potsdamas, Vokietija), 2018 liepos 27–
rugpjūčio 5. Vizito tikslas – 1.5D spektro sintezės metodikos kūrimas remiantis Multi 
1D spektro sintezės paketu. 

• V. Dobrovolskas 2018 m. birželio 26-28 d. vyko į COST veikos CA16117 "Chemical 
Elements as Tracers of the Evolution of the Cosmos" darbo grupės WG3 susitikimą 
Gran Sasso (Italija). 

• A. Černiauskas: Odesos universiteto Astronomijos observatorija (Odesa, Ukraina), 
2018 rugpjūčio 14-28. Vizito tikslas – 47 Tuc kamuolinio spiečiaus žvaigždžių 
cheminės sudėties tyrimas. 

 
 
12.  Pranešimai konferencijose  
 
Grupės nariai perskaitė 4 mokslinius pranešimus tarptautinėje konferencijoje “ChETEC 
WG3 Vilsnius workshop 2018”: 
A. Černiauskas “Abundance of K in the Galactic globular cluster 47 Tuc: current status and 
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future challenges” 
V. Dobrovolskas “Chemical evolution of globular clusters: observer’s perspective” 
A. Kučinskas: (1) “Multiple stellar populations in globular clusters”; (2) “3D and NLTE 
effects in stellar atmospheres”. 

 
 

 
 

ŽVAIGŽDŽIŲ SISTEMŲ FIZIKOS LABORATORIJA 
 

Vadovas prof. Vladas Vansevičius 
 

2018 m. grupėje dirbo 8 žmonės:  
Profesoriai: dr.(HP) V. Vansevičius 
Docentai: dr. D. Narbutis, dr. R. Stonkutė, dr. K. Zubovas 
Vyresnieji m.d.: dr. J. Sperauskas 
Jaunesnieji m. d.: V. Deveikis, S. Raudeliūnas 
Doktorantai: J. Bialopetravičius 
 

Grupės darbuotojai vykdė biudžetinę temą „Stochastiniai efektai žvaigždžių 
sistemose“. Spaudoje paskelbti 8 straipsniai WoS sąrašo žurnaluose. Tarptautinėse 
konferencijose pateikti 2 žodiniai ir 6 stendiniai pranešimai. Paskelbta daugiau kaip 30 
mokslo populiarinimo straipsnių ir interviu, perskaityta daugiau kaip 10 mokslo 
populiarinimo paskaitų visuomenei. 

 
 

1. VU FF Tarybos patvirtintos biudžetinės temos  
 

1.1. „Stochastiniai efektai žvaigždžių sistemose", 2014–2018 m., vad. V. Vansevičius, 
vykdytojai: visi laboratorijos darbuotojai. 

Remiantis HST fotometrinių stebėjimų duomenimis netaisyklingoje nykštukinėje 
galaktikoje Leo A buvo atrastas labai mažo metalingumo halas, kuris tęsiasi daug toliau nei 
iki šiol žinota – 2,3 kpc nuo galaktikos centro. Tiriant nykštukinių galaktikų žvaigždėdaros 
istorijas buvo nustatyta, kad žvaigždėdaros stochastiškumą dėl hierarchinio galaktikų 
formavimosi sustiprina tarpgalaktinio spinduliuotės lauko sukeliama fotojonizacija. Šis 
rezultatas įgalina paaiškinti pekuliarias žvaigždėdaros istorijas Leo A ir Aquarius galaktikose.  

 
Šia tema 2018 m. paskelbti 7 straipsniai WoS žurnaluose. 

 
 
2.  Pedagoginė veikla 

Laboratorijos darbuotojai skaitė paskaitas Fizikos fakulteto 1 ir 2 studijų pakopos 
studentams. Buvo skaitomos daugiau kaip 10-ies kursų paskaitos.   

 
  

3.  Dalyvavimas mokslo organizacinėje veikloje 
 
Prof. V. Vansevičius buvo Lietuvos mokslo tarybos narys. 
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MOKSLO POPULIARINIMO VEIKLOS MOLĖTŲ ASTRONOMIJOS 
OBSERVATORIJOJE ATASKAITA 

 
Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto (TFAI) Molėtų 

astronomijos observatorija (MAO), įkurdinta Molėtų rajone, 80 km į šiaurę nuo Vilniaus. 
Observatoriją kasmet aplankantys tūkstančiai žmonių iš Lietuvos ir užsienio, supažindinami 
su Visatos pažinimo raida, Vilniaus universiteto, Lietuvos ir pasaulio astronomijos 
naujienomis, teleskopais, kosminėmis misijomis, nuostabaus grožio planetų, žvaigždžių, ūkų, 
spiečių, galaktikų vaizdais. Čia organizuojamos tiek dieninės, tiek naktinės ekskursijos. 
Dieninės ekskursijos metu be pagrindinės programos taip pat yra demonstruojamas 1,65 m 
skersmens teleskopas – didžiausias mokslinės paskirties įrenginys Šiaurės Europoje. Su 
specialiu teleskopu galima stebėti Saulės dėmes ir vainiko spinduliuotę. Taip pat yra 
galimybė pasižvalgyti po naktinį dangų observatorijos ekskursiniu teleskopu. Stebimi 
įdomiausi tą naktį matomi dangaus objektai. Naktinės ekskursijos dalyviai taip pat 
supažindinami su naktiniu dangumi, žvaigždynais ir ryškiausiomis žvaigždėmis specialaus 
astronominės lazerinės rodyklės pagalba.  

 

 
1 pav. Ekskursantai supažindinami su naktiniu dangumi. 
 
 

Didžiausias kasmetinis renginys visuomenei “Tyrėjų naktis”, Observatorijoje 
organizuojamas nuo 2005 m., kaskart pritraukia nuo 400 iki 600 lankytojų priklausomai nuo 
oro sąlygų. Šis Europos Komisijos inicijuotas visuomenės susitikimams su mokslininkais 
skirtas renginys Lietuvoje pirmą kartą suorganizuotas Molėtų observatorijoje metams bėgant 
plėtėsi ir šiuo metu apima apie 300 renginių įvairiose mokslo ir studijų institucijose.  

 
Antras pagal populiarumą kasmetinis MAO renginys “Žvaigždėtos naktys” yra 

skirtas astronomijos mėgėjų susitikimams, į kuriuos susirenka apie 150 – 300  žmonių, kai 
kurie atvyksta su savo teleskopėliais.  
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Du kartus metuose vyksta “Lygiadienio muzikos vakarai”, į kuriuos susirenka apie 50 
žmonių. MAO taip pat vyksta mokslo festivalio “Erdvėlaivis Žemė” renginiai, 
astronominiams įvykiams, tokiems kaip Veneros ar Merkurijaus tranzitų Saulės disku, 
Mėnulio ir Saulės užtemimų, planetų, kometų ar asteroidų priartėjimo, meteorų lietums, 
stebėti skirti susibūrimai. Pvz., 2015 m. Saulės užtemimo stebėti buvo susirinkę virš 200 
žmonių. Observatorijoje organizuojamos moksleivių ir astronomijos mėgėjų stovyklos ir 
sąskrydžiai.  

  
Observatorijoje eksponuojamos su astronomijos tematika susijusios dailės parodos, 

rodomi spektakliai: 2018 m. fotografo Jono Satkausko fotografijų paroda „Paukščių Takas 
Lietuvoje“; 2018 m. dailininkės Giedrės Bulotaitės-Jurkūnienės tapybos darbų paroda; 2018 
m. Mokslo ir meno laboratorijos spektaklis “Signalai” (apie 110 žm.); 2017 m. dailininko 
Ojaro Mašidlausko astronominių karikatūrų paroda; 2017 m. Mokslo ir meno laboratorijos 
spektaklis “Reikalai” (apie 120 žm.); 2016 m. Mokslo ir meno laboratorijos spektaklis 
“Dalykai” (apie 100 žm.); 2016 m. dueto “Sielos ūsai” koncertas (apie 50 žm.); 2016 m. 
Pojūčio Teatro pasirodymas (apie 50 žm.); 2015 m. Vilniaus “Lėlės” teatro spektklis 
“Evoliucija” (apie 120 žm.); 2014 m. dailininkės Dalios Daukšaitės dailininkų mokyklos 
pleneras. 

  

 
2 pav. Prie 1.65 m Molėtų observatorijos teleskopo.  
 
 
1 lentelė. VU TFAI Molėtų astronomijos observatorijos  lankytojų statistika 

 2018 2017 2016 2015 2014 
EEkskursijų skaičius 284 285 303 322 280 
EEkskursantų skaičius (tūkst.) 5,60 6,17 5,60 5,63 5,90 
VViso lankytojų įskaitant 
rerenginius (tūkst.) 

6,49 7,54 6,45 7,04 6,51 
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Mokslo žiniasklaidos veiklą MAO vykdo ekskursijų vadovas Saulius Lovčikas, du 
pagal laikinas sutartis padedantys paskaitininkai Mindaugas Masaitis ir Andrius Zigmantas, 
renginių organizavime dalyvauja beveik visi Teorinės fizikos ir astronomijos instituto 
astronomai bei keliatas Fizikos fakulteto fizikų, kasmet daug padeda apie 30 savanorių 
studentų ir astronomijos mėgėjų. Labai svarbu, kad mokslo populiarinimo paskaitas skaito ir 
straipsnius rašo ir jaunieji tyrėjai.  

 
Nuo 1989 m. yra leidžiama ir MAO platinama kasmetinė mokslo populiarinimo 

knygelė “Lietuvos dangus”, kurioje aprašomos astronomijos naujienos ir įvykiai Vilniaus 
universitete, Lietuvoje ir pasaulyje.  

    
 
Visuomenės susidomėjimas astronomijos pasiekimais yra gana pastovus, auga 

poreikis patiems pažvelgti pro teleskopą, renginių lankomumo tendencijos yra sąlygotos ne 
vien visuomenės susidomėjimo mokslu, bet ir giedro dangaus. Daugėja lankytojų iš užsienio 
šalių, Observatorijoje yra lankęsi svečiai iš Argentinos, Baltarusijos, Danijos, Estijos, 
Graikijos, Islandijos, Ispanijos, JAV, Jungtinės Karalystės, Kinijos, Latvijos, Lenkijos, 
Norvegijos, Rusijos, Švedijos ir kitų šalių. 

 

 
3 pav. Saulės stebėjimans skirtas ekskursinis teleskopas. 

 
 

Observatorijos renginiai yra viešinami MAO, TFAI ir FF socialiniuose tinkluose, 
kurių sekėjų ratai yra atitinkamai išsiplėtę iki 9668, 510 ir 1193. Kai kurios paskaitos yra 
transliuojamos internetu, talpinamos į  YouTube svetainę.  

 


