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VU FF TEORINĖS FIZIKOS IR ASTRONOMIJOS INSTITUTAS

Direktorė habil. dr. Gražina Tautvaišienė

2019 m. ATASKAITA

Darbuotojai, bendradarbiavimas, apdovanojimai

2019 m. institute dirbo 75 darbuotojai,  iš jų 68 mokslo darbuotojai  ir kiti tyrėjai,  iš jų 4
habilituoti  daktarai,  4 atlikę habilitacijos procedūrą ir 48 mokslų daktarai.  Prie mokslinių
tyrimų prisidėjo vienas profesorius emeritas ir 5 afiliuotieji mokslininkai). Institute studijavo
10 doktorantų. Vytautas Dūdėnas apgynė mokslų daktaro disertaciją. 

Institute dirbo devynios mokslinės grupės. Bendradarbiavimo tikslais į institutą buvo atvykę
29 užsienio mokslininkai,  instituto darbuotojai  į  užsienio mokslo centrus buvo išvykę  59
kartus, tame tarpe 7 kartus į CERN. Lietuvoje buvo suorganizuoti keturi tarptautiniai mokslo
renginiai. 

Gediminui Juzeliūnui buvo suteiktas VU išskirtinio profesoriaus statusas, jis buvo išrinktas
Lietuvos mokslų akademijos nariu.

Vidas Regelskis laimėjo Mariaus Jakulio Jason fondo premiją į Lietuvą pasirengusiems grįžti
mokslininkams. Šarūnas Masys 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: vieną Europos komisijos Horizon 2020,
16 Lietuvos mokslo tarybos bei 10 kitų institucijų finansuojamus projektus. 

2019 m. paskelbė 232 VU TFAI vardu įregistruotą mokslinę publikaciją, iš jų 189 –
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  39
dalykų  paskaitos,  2019 m.  vadovauta  24  studentų  baigiamųjų  darbų,  skaitytos  paskaitos
organizuotuose tarptautiniuose vasaros kursuose. 

Mokslo  sklaidos  veikla  buvo  įvairialypė,  ji  apėmė  ir  dalyvavimą  tarptautinėse
konferencijose su 10 kviestinių, 28 žodiniais ir 39 stendiniais pranešimais, ir daugiau kaip
270 mokslo populiarinimo paskaitų bei daugiau kaip 160 mokslo populiarinimo straipsnių ir
interviu. Buvo išleistas kasmetinis leidinys „Lietuvos dangus 2020“.

Instituto finansavimas 

2019 m. VU TFAI gavo 1904,5 t.  Eur asignavimų, iš kurių  1157,3 t.  Eur sudarė
biudžeto  asignavimai,  103,5 t.  Eur  – Lietuvos  mokslo tarybos,  597,0 t.   Eur  – tikslinės
užsienio  ir  ŠMM  lėšos  mokslo  programoms  vykdyti.  Specialiosios  mokslo  plėtojimo
programos lėšos sudarė 46,7  t. Eur. 



2

Turinys

Astrofotometrijos grupės ataskaita...............................................................2 psl.
Astrospektroskopijos ir egzoplanetų grupės ataskaita............................... 6 psl.
Atomų struktūros skaičiavimų grupės ataskaita........................................16 psl.
Atominių procesų fizikos grupės ataskaita..................................................20 psl.
Branduolio ir elementariųjų dalelių fizikos grupės ataskaita....................23 psl.
Kompleksinių fizinių ir socialinių sistemų grupės ataskaita......................30 psl.  
Šaltųjų atomų ir kondensuotų molekulinių darinių grupės ataskaita.......33 psl.
Žvaigždžių atmosferų fizikos grupės ataskaita............................................39 psl.
Žvaigždžių sistemų laboratorijos ataskaita..................................................42 psl.
Žiniasklaidos Molėtų astronomijos observatorijoje ataskaita....................44 psl.

ASTROFOTOMETRIJOS GRUPĖ

Vadovas  dr. Kazimieras Černis

2019 m. grupėje dirbo 10 tyrėjų: 
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
Projekto specialistė: K. Šiškauskaitė

Grupės darbuotojai  vykdė dvi biudžetines temas ir du LMT finansuotus projektus.
Spaudoje paskelbtos 35 mokslinės publikacijos: vienas straipsnis WoS sąrašo žurnaluose ir
34  straipsniai  kituose  leidiniuose.  Tarptautinėse  konferencijose  pateikti  4  pranešimai.
Paskelbti  7  mokslo  populiarinimo  straipsniai  ir  interviu,  perskaitytos  10  mokslo
populiarinimo paskaitų 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.

Padrikieji  žvaigždžių  spiečiai  IC  4996  ir  IC  1369  Gulbės  žvaigždyne  yra  tyrinėti
panaudojant žvaigždžių dviejų dimensijų fotometrinę klasifikaciją, gautą naudojant Vilniaus
7-spalvę fotometrinę sistemą. Spiečių narės identifikuotos panaudojant Gaia DR2 paralaksus
ir savuosius judėjimus. Nustatyti abiejų spiečių nuotoliai (1915 ir 3300 pc), amžiai (8-10 ir
300-350 mln. metų) ir tarpžvaigždinės ekstinkcijos. Gauta tarpžvaigždinės ekstinkcijos eiga
su nuotoliu.  Ištirtų  žvaigždžių  katalogas  IC 4996 kryptimi  turi  1337 žvaigždes  iki  19-jo
ryškio, o IC 1369 kryptimi – 2694 žvaigždes iki 20-jo ryškio.  
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Šia tema paskelbtas vienas straipsnis WoS žurnale.

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.

2019  m.  buvo  atrasta  14  naujų  asteroidų:  9  asteroidus  atradome  Baldonės
observatorijoje (Latvija), 2 asteroidus Vatikano observatorijoje (Arizona, JAV), 2 asteroidus
Molėtų  observatorijoje  ir  vieną  asteroidą  Krymo observatorijoje  (Ukraina).  Stebėti  1438
asteroidai ir 12 kometų. Publikuota virš 5800 pozicinių ir fotometrinių asteroidų ir kometų
matavimų.  Atlikti  tikslūs  astrometriniai  stebėjimai  pirmosios  tarpžvaigždinės  2I/Borisov
kometos,  panaudojant 1.65m Molėtų observatorijos teleskopą. Taip pat nustatyta orbita NEO
klasės  objektui  2006 VB14 ir  jo  sukimosi  aplink  ašį  periodas.  Apskaičiuotos  2015-2018
metais atrastų Baldonės Observatorijoje asteroidų galutinės orbitos.  Apskaičiuotos tikslios
orbitos ir  suteikti  vardai penkiems Lietuvoje atrastiems asteroidams: Švitrigaila,  Kakaras,
Klimka, Vlodarčik ir  Baldonė.  Kartu su prof.  A. Dubiečiu dalyvauta sidabriškųjų debesų
stebėjimų, susijusių su Žemės atmosferos viršutinių sluoksnių tyrimais, programoje.

Šia tema paskelbti 34 straipsniai LMT patvirtintose duomenų bazėse.

2. Lietuvos mokslo tarybos finansuoti projektai  

2.1.  Projektas  „Tarpžvaigždiniai  debesys  ir  žvaigždėdara  Paukščių  Tako  Didžiojoje
Gulbės Properšoje“ (2017–2019 m.), projekto vadovas A. Kazlauskas, vykdytojai K. Čer-
nis, J. Zdanavičius, V. Čepas, M. Maskoliūnas, M. Macijauskas, K. Milašius. Lietuvos mok-
slo tarybos finansavimas (sutartis Nr. S-MIP-17-74), finansavimas 2018 m.: 45,3 tūkst. Eur,
viso 2017–19 m.: 99,99 tūkst. Eur.

Projekto  tikslas  buvo  ištirti  tarpžvaigždinius  debesis,  žvaigždžių  populiacijas  ir
žvaigždėdaros  rajonus,  esančius  Gulbės  Didžiosios  Properšos  kryptimi  tarp  Galaktikos
ilgumų  l  = 70-90  laipsnių.  2019  m.  buvo  tiriamas  padrikasis  spiečius  IC  1369,  esantis
asociacijos  Cyg  OB7  rajone.  Tyrimui  panaudota  2694  žvaigždžių  fotometrija  Vilniaus
sistemoje iki regimojo ryškio V ~ 20.0 mag, pagal  Gaia orbitinės observatorijos savuosius
judėjimus ir paralaksus identifikuoti 143 galimi spiečiaus nariai, įvertintas spiečiaus nuotolis
d = 3280 ± 500 pc ir amžius ~300-350  mln. metų. Parodyta, kad Pan-STARRS ir 2MASS
fotometrinių  sistemų  pagrindu  sudarytas  trimatis  Galaktikos  tarpžvaigždinės  ekstinkcijos
modelis  šiame  rajone  nuvertina  Av dydį.  Darbo  rezultatai  pristatyti  AAS  233-ajame
suvažiavime 2019 m. sausio mėn.

Paskelbtas vienas WoS straipsnis. Dar vienas WoS straipsnis publikuotas 2020 metų data. 

2.2. Projektas „Lenkijos – Lietuvos juodųjų skylių paieška“ (2019–2020 m.), projekto 
vadovas M. Maskoliūnas, vykdytojai: J. Zdanavičius, E. Pakštienė, R. Janulis, V. Čepas, 
K. Šiškauskaitė. Lietuvos mokslo tarybos finansavimas (projektas Nr. S-LL-19-2), 
finansavimas 2019 m.: 42,994 tūkst. Eur.

Vykdant projektą atlikome fotometrinius „Gaia Alerts“ (GA)  
(http://gsaweb.ast.cam.ac.uk/alerts/home) objektų stebėjimus Molėtų astronomijos 

http://gsaweb.ast.cam.ac.uk/alerts/home
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observatorijos (MAO) teleskopais. Projekto darbuotojai organizavo stebėjimų programą, 
analizavo kiekvieno objekto stebėjimų duomenis. Dėka MAO antžeminių stebėjimų 
kampanijos per 2019 metus buvo surinkta daugiau nei 600 matavimo taškų reikalingų 19 
objektų šviesos kreivių sudarymui. Visi stebėjimų duomenys yra patalpinti Kembridžo 
fotometriniame kalibravimo serveryje „Cambridge Photometric Calibration Server“ (CPCS)
(https://web1.ast.cam.ac.uk/ioa/wikis/gsawgwiki/index.php/Calibration_Server)  – tai 
sistema, kuriojeme kaupiami visi GA fotometriniai duomenys iš įvairių teleskopų. Dėka 
keleto observatorijų, tame tarpe ir MAO, koordinuoto darbo paruoštas straipsnis: 

Paskelbtas vienas WoS straipsnis 2020 metų data. 

3.  Pedagoginė veikla

M. Maskoliūnas. Dėstytojas FF Elektros mokomoji laboratorija (710 kab.) 2018/2019 m. 
pavasario semestras. Moderniųjų TFV, 1 kursas.

M. Maskoliūnas. Dėstytojas FF Elektros mokomoji laboratorija (710 kab.) 2019/2020 m. 
rudens semestras. Taikomoji fizika, 2 kursas. 

J. Zdanavičius. Dalyvavo vasaros mokykloje kaip stebėjimų instruktorius: Europlanet sum-
mer school „Space missions: ground-based observations and science communication“. 2019 
m. birželis.

4.  Mokslinės aparatūros tobulinimas, įrangos pirkimas, kiti darbai

Nuo rugsėjo mėn. buvo atliktas VU TFAI CCD kameros (su imtuvo dydžiu 31x31 mm) 
remontas Maksutovo teleskopui. Atsakinguoju už prietaisą paskirtas M. Maskoliūnas.   At-
likti laboratoriniai kameros tyrimai. VU FF (Fotonikos ir nanotechnologijų institutas) dar-
buotojai padėjo pagerinti CCD kameros vakumines charakteristikas. Suinstaliuota nauja 
CCD kameros valdymo programa. Užmegztas ryšys su CCD kameros gamintojais iš JAV, 
kurie konsultuoja tolimesnį kameros remontą.

Iš projekto „Lenkijos – Lietuvos juodųjų skylių paieška“ (2019–2020 m. lėšų įsigyta 
ilgalaikio turto: nešiojams kompiuteris „DELL Vostro 3580“ 2 vnt. už 1502.82 Eur; 
vaizduoklis „LG 34UC79G“ 2 vnt. už 926.86 Eur; nešiojams kompiuteris „MSI GF75 
Thin8RC“  2 vnt. už 2370.32 Eur.

5. Mokslo žiniasklaida

Grupės nariai K. Černis, V. Čepas, M. Macijauskas, M. Maskoliūnas dalyvavo instituto 
organizuotame renginyje „Tyrėjo naktis 2019“, vykusiame MAO 2019 m. rugsėjo 27 d. 
Skaitytos paskaitos:

K. Černis. Mažieji Saulės sistemos kūnai. Kas naujo kometų ir asteroidų pasaulyje. „Tyrėjų
naktis – 2019 Molėtų astronomijos observatorijoje“ 2019 rugsėjo 27 d.,

M.  Maskoliūnas.   Astronominių  matavimų  istorija  „Tyrėjų  naktis  –  2019  Molėtų
astronomijos observatorijoje“ 2019 rugsėjo 27 d.,

http://www.tmi.vu.lt/lt
https://web1.ast.cam.ac.uk/ioa/wikis/gsawgwiki/index.php/Calibration_Server
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M. Maskoliūnas  renginyje „Erdvėlaivis Žemė“ skaitė paskaitą: Matavimai astronomijoje 
nuo Antikos iki šių dienų „Erdvėlaivis Žemė“2019-09-17 NFTMC D401 aud.Saulėtekio al. 3,
Vilnius, Lietuva

Grupės nariai V. Čepas ir J. Zdanavičius skaitė paskaitų ciklą mokykloje “Fizikos Olimpas” 
2019 m. sausis ir birželis.

J. Zdanavičius ir V. Čepas skaitė paskaitą apie studijas VU fizikos fakultete. Taip pat jie 
skaitė paskaitą: “Ką stebi Lietuvos astronomai?”.  Forum licėjus ir Postcosmos festivalis 
2019 m. birželio 8 d.

Leidinyje „Lietuvos dangus 2020“ paskelbti 7 grupės narių straipsniai:

K. Černis. „2019 metais atrasti asteroidai ir įdomių dangaus objektų stebėjimai.“ 
M. Maskoliūnas. „Tyrėjų naktis 2019“.
A. Kazlauskas. „Datos ir jubiliejai 2020 metais".
A. Kazlauskas. „Saulės ir Mėnulio užtemimai 2020 metais".
A. Kazlauskas. „Planetų ir Mėnulio stebėjimo sąlygos 2020 metais".
A. Kazlauskas. „Saulės ir Mėnulio tekos ir laidos momentai".
V. Straižys. „Prieš 50 metų“. 

Vytautas Čepas dalyvavo mokslo populiarinimo laidoje “Mokslo sriuba”. Kalbėjo tema “Ar 
ilgai dar švies Saulė?”.

K. Černis skaitė populiarią paskaitą VU FF Fotonikos ir nanotechnologijų instituto skyriaus 
seminare. 2019 m. birželis.

A. Kazlauskas, M. Macijauskas ir K. Černis davė keletą interviu  televizijos kanalų ir 
laikraščių žurnalistams. 

     
6.  Seminarai ir kvalifikacijos kėlimas

M. Maskoliūnas. Workshop  Design of small satellite missions for planetary studies, Tartu
University,  Riia  26b,  Estonia,  http://www.nordicastrobiology.net/Tartu2019/General.html.
liepos 21d. - rugpjūčio 3 d. 2019.

J. Zdanavičius  2019 m. pavasario semestre VU užsienio kalbų institute gilino anglų kalbos 
žinias.

7. Išvykos į mokslo institucijas bendradarbiavimo tikslais

M. Maskoliūnas, Astronominiai stebėjimai VATT Mount Graham International Observatory.
1480 W Swift Trail, Safford, AZ 85546, USA. 2019 sausio 10 – 24 d. 

K.  Šiškauskaitė, Projekto  stažuotė  Varšuvos universiteto astronomijos  observatorijoje, al.
Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa, Poland. 2019 rugpjūčio 18 – 25 d.

http://www.nordicastrobiology.net/Tartu2019/General.html
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M. Maskoliūnas, J. Zdanavičius ir K. Šiškauskaitė dalyvavo Varšuvos universiteto 
astronomijos observatorijoje projekto vykdymo seminaruose kovo 25-27d. ir spalio 20-22 d. 
Žodiniai pranešimai.

8.  Užsienio mokslininkų vizitai

2019 m. rugsėjo 8-11 d.  Vatikano observatorijos astronomai R. Boyle S. J. ir R. Janusz S. J. 
dalyvavo Workshop „Vilnius photometric system“ MAO ir VU TFAI. 

2019 m. balandžio mėn. Lenkijos astronomas J. Krelowski (Torunės universitetas) aplankė 
VU TFAI (skaitė pranešimą) ir dalyvavo MAO  pasitarime dėl žvaigždžių fotometrijos ir 
klasifikacijos tikslumo. 

9. Pranešimai konferencijose 

M. Maskoliūnas, R. P. Boyle, V. Straižys, M. Macijauskas, K. Černis, A. Kazlauskas, C.
Corbally, R. Janusz. „Interstellar Extinction in the Direction of the Cyg OB7 Association and the
Open Cluster IC 1369 and the New Parameters of the Cluster“. AAS Meeting #233, Seattle, Jan 6-
10, 2019.

A. Kazlauskas, V. Straižys, S. Raudeliūnas,  J. Zdanavičius, K. Zdanavičius, M. 
Macijauskas, R. Lazauskaite, M. Maskoliūnas, V. Čepas, K. Milašius. Fotometrinis 
padrikojo spieciaus IC1369 tyrimas. 43-ioji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija. 2019 
m. spalio 3-5, Kaunas.

J. Zdanavičius., V. Čepas.“Gaia alerts observation at Molėtai Astronomical Observatory”. 
10th Gaia Science Alerts Workshop, INAF – Astrophysical Observatory of Catania. 
https://web1.ast.cam.ac.uk/ioa/wikis/gsawgwiki/index.php/Workshop2019:main 2019 
gruodžio 17-22 d. 

K. Šiškauskaitė. “Microlensing through binary black holes” 10th Gaia Science Alerts Work-
shop, INAF – Astrophysical Observatory of Catania. https://web1.ast.cam.ac.uk/ioa/wikis/
gsawgwiki/index.php/Workshop2019:main 2019 gruodžio 17-22 d. 

ASTROSPEKTROSKOPIJOS IR EGZOPLANETŲ GRUPĖ

Vadovė habil. dr. Gražina Tautvaišienė

2019 m. grupėje dirbo 16 tyrėjų: 
Vyriausieji m.d.: dr. habil. G. Tautvaišienė; 
Projekto vyriausieji m.d.: dr. H. Kjeldsen;
Vyresnieji m.d.: dr. R. Janulis, dr. Š. Mikolaitis, dr. E. Pakštienė, dr. E. Stonkutė; 
Projekto vyresnieji m.d.: dr. F. Grundahl;
Mokslo darbuotojai: dr. Y. Chorniy, dr. A. Drazdauskas, dr. R. Minkevičiūtė; 

https://web1.ast.cam.ac.uk/ioa/wikis/gsawgwiki/index.php/Workshop2019:main
https://web1.ast.cam.ac.uk/ioa/wikis/gsawgwiki/index.php/Workshop2019:main
https://web1.ast.cam.ac.uk/ioa/wikis/gsawgwiki/index.php/Workshop2019:main
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Projekto mokslo darbuotojai: dr. K. Brogaard, dr. C. Von Essen;
Doktorantai: M. Ambrosch, C. Viscasillas Vazquez; 
Projekto specialistai: V. Bagdonas, K. Bobraitis.

Grupės darbuotojai  vykdė biudžetinę  temą,  Lietuvos mokslo tarybos ES dotacijos
remiamą  projektą,  Europos  komisijos  Horizon  2020  programos  remiamą  ir  5  kitus
tarptautinius projektus. Dalyvaujant projektuose buvo gauta virš 200 tūkst. Eur. Spaudoje
paskelbtos  17  mokslinių  publikacijų:  iš  jų  12  straipsnių  WoS  sąrašo  žurnaluose.
Tarptautinėse konferencijose pateikti trys kviestiniai, du žodiniai ir 4 stendinių pranešimų.
Molėtų astronomijos  observatorijoje  suorganizuota tarptautinė  vasaros mokykla.  Paskelbti
daugiau  kaip  15  mokslo  populiarinimo  straipsnių  ir  interviu,  perskaityta  21  mokslo
populiarinimo paskaitą visuomenei. Carlos Viscasillas Vazquez laimėjo Vilniaus universiteto
vienkartinę tikslinę stipendiją.

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, Š. Mikolaitis,  R. Minkevičiūtė,  E.  Pakštienė,  E.
Stonkutė, C. Viscasillas Vazquez, bei kolegos iš užsienio mokslo institucijų.

Tęsėme maišymosi procesų evoliucionavusiose žvaigždėse tyrimus. Pasinaudoję stebėjimų
duomenimis  iš  Gaia-ESO  spektroskopinės  apžvalgos,  atlikome  žvaigždžių  fotosferų
cheminės sudėties analizę ir rezultatus palyginome su naujausiais  žvaigždžių evoliuciniais
modeliais. Ištyrėme termohalinio maišymosi įtaką C ir N kiekiams. Šiuolaikiniai modeliai,
įskaitantys termohalinį maišymąsi labai gerai atkuria C ir N kiekius visame metalingumo
intervale, kurį tiria Gaia-ESO apžvalga. Mes taip pat ištyrėme planetas turinčių žvaigždžių
WASP-12 ir WASP-4 tranzitų periodiškumų kitimus. Analizei  panaudojome ankstesnius bei
naujus stebėjimus, atliktus su kosminiu teleskopu TESS, kas leido identifikuoti dar po vieną
galimai papildomą kompanjonę šiose planetų sistemose. Be to, stebint GM Cephei žvaigždę
jos  apskritiminiame  diske  pastebėjome  struktūras,  kurios  gali  būti  įvairių  dydžių  dulkių
sutankėjimai/sankaupos. 

Šia tema paskelbti 5 straipsniai WoS žurnaluose ir 4 konferencijų darbų rinkiniuose.

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:  Š.  Mikolaitis,  R.
Minkevičiūtė, A. Drazdauskas, E. Stonkutė; finansavimas 61 tūkst. Eurų. 

Vykdėme darbus grupėse, skirtose antžeminiams stebėjimams bei planetologų ir astronomų
mėgėjų  veiklos  koordinacijai  bei  apmokymams.  2019  m.  birželio  11–21  d.  Molėtų
astronomijos  observatorijoje  buvo  suorganizuota  vasaros  mokykla.  Kursų  tikslas  buvo
supažindinti dalyvius su kosminėmis misijomis ir antžeminiais stebėjimais, kurie reikalingi
prieš  kosminių  misijų  startą  ir  po  jo,  taip  pat  supažindinti  su  mokslo  komunikacija.
Apmokytas 21 dalyvis iš 16 šalių: Armėnijos, Austrijos, Bulgarijos, Kroatijos, Prancūzijos,
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Gruzijos, Vokietijos, Airijos, Italijos, Lietuvos, Norvegijos, Ispanijos, Lenkijos, Rumunijos,
Turkijos ir Jungtinės Karalystės.

Paskelbtas straipsnis tarptautinės konferencijos darbuose.

3. Lietuvos mokslo tarybos finansuoti projektai  

3.1. ES dotacija  Žvaigždžių ir egzoplanetų tyrimai kosminių misijų TESS ir JWST
kontekste (2018–2022), projekto vadovas G. Tautvaišienė, vykdytojai: dr. H. Kjeldsen,
dr. Š. Mikolaitis, dr. F. Grundahl, dr. E. Stonkutė, dr. E. Pakštienė, dr. K. Brogaard, dr.
R. Minkevičiūtė, dr. A. Drazdauskas, dr. C. von Essen, M. Ambrosch, V. Bagdonas, K.
Bobraitis, C. Viscasillas Vázquez. Europos socialinio fondo finansavimas (Nr. 09.3.3-
LMT-K-712-01-0103).

Šiuo projektu siekiame atlikti išsamią maždaug 1000 ryškių Galaktikos lauko F, G ir K
tipo  žvaigždžių  spektrinę  analizę  ir  išanalizuoti  NASA  TESS  kosminio  teleskopo
šiaurinio dangaus stebėjimų duomenis. Mes jau atstebėjome visas 302 žvaigždes iš TESS
kosminio  teleskopo  šiaurinio  nepertraukiamų  stebėjimų  lauko.  Nustatyti  pagrindiniai
žvaigždžių atmosferų parametrai ir cheminė sudėtis. Kartu su kitų apžvalgų duomenimis
mes nustatėme objektų kinematinius parametrus ir amžių. Erdvėlaivis TESS šiuo metu
vykdo  stebėjimus  būtent  šiame  regione,  ir  šie  nauji  duomenys,  kurie  netrukus  bus
prieinami, leis mums išsamiau ištirti žvaigždes su planetų sistemomis bei pačias planetas.

Šia tema paskelbti 3 straipsniai WoS žurnaluose.

4. Kitų institucijų finansuoti projektai 

4.1  Europos  Pietų  Observatorijos  (ESO)  stebėjimų  programa  „Gaia-ESO
spektroskopinė  apžvalga“  (The  Gaia–ESO  Spectroscopic  Survey). 2011-2020  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  Vazquez,
stebėjimų laiko vertė 20,5 mln. Eur.    https://www.gaia-eso.eu  

Ištyrėme sąryšį tar žvaigždžių masės ir jų atmosferose esančio anglies ir azoto santykio.
Nustatėme, kad evoliucionavusių žvaigždžių anglies ir azoto santykis tiesiškai priklauso
nuo jų amžiaus – didesnis anglies ir azoto santykis nustatytas senesnėse žvaigždėse ir
atvirkščiai.  Mes taip pat atlikome žvaigždžių amžių pasiskirstymo spiečiuje NGC6530
tyrimą, bandydami suprasti spiečiaus formavimosi istoriją. Nustatėme, kad spiečiuje yra
skirtingo amžiaus žvaigždžių. Ši išvada taip pat patvirtinama žvaigždžių pasiskirstymo
tyrimu  –  jaunesnės  žvaigždės  randamos  daugiausia  spiečiaus  centre.  Mes  pilnai
charakterizavome  padrikąjį  žvaigždžių  spiečių  Pismis18,  patvirtindami  jo  buvimą
vidiniame Galaktikos diske, bei jaunesnį, nei ankstesniuose tyrimuose nustatyta, amžių.
Pirmą kartą nustatėme jo žvaigždžių metalingumus bei detalią cheminę sudėtį. Spiečiaus
žvaigždžių  lengvųjų  ir  s-proceso   elementų  gausos  yra  didesnės  negu  Saulėje,  o  tai
atitinka  kitų  vidiniame  diske  esančių  padrikųjų  spiečių  tyrimų  rezultatus  Gaia-ESO
apžvalgoje.

https://www.gaia-eso.eu/
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Priskiriamų publikacijų skaičius: 3 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).

Apibendrinome  DBV  tipo  baltosios  nykštukės  GD358  34  metų  fotometrinių  stebėjimų
duomenis. Visą duomenų rinkinį sudarė 1982-2006 metų archyviniai duomenys bei 1195.2
valandos naujų stebėjimų, atliktų 2007-2016 metais. Analizuojant šį duomenų rinkinį buvo
nustatyta  15 dažnių,  priklausančių  g-modų pulsacijoms su  ℓ  = 1.  Buvo atliktas  detalus
astroseisminis  tyrimas  panaudojant  modelius,  kurie  įskaičiuoja  parametrizuotus
kompleksinius  anglies  ir  deguonies  branduolio  sudėties  profilius,  kurie  atitiktų  stebimus
pulsacijų periodus. Geriausiai tinkantis žvaigždės modelis buvo apskaičiuotas naudojant Teff
= 23650 K ir masę M(žvaigdės) = 0.5706 M(Saulės).

Paskelbtas vienas WoS straipsnis.

4.3 Tarptautinis  projektas “Keplerio svarbių objektų tęstinių stebėjimų programa”
(KFOP-KOIs). Nuo 2016 m., atsakinga kordinatorė C. Von Essen (Orhus universitetas),
Vilniaus  grupės  kordinatorė  –  E.  Pakštienė,  dalyviai  A.  Drazdauskas,  R.  Janulis,  Š.
Mikolaitis, G. Tautvaišienė.

KFOP-KOIs -  tai  Keplerio  kosminio  teleskopo atrastų  svarbių objektų  tęstinių  stebėjimų
programa,  paremta  plataus  masto  instrumentų  skirtingose  pasaulio  vietovėse
bendradarbiavimu.  Šios programos tikslas yra tęsti  Keplerio kosminio teleskopo pradetus
tyrimus  bei  padidinti  patvirtintų  ir  charakterizuotų  egzoplanetų  kiekį  naudojantis  transitų
periodiškumo kitimų (Transit Timing Variations, TTV) metodu. 2019 metais mes stebėjome
tokius objektus iš svarbių Keplerio objektų (Kepler Objects of Interest, KOI) sąrašo su 1.65
m  teleskopu  Molėtų  astronomijos  observatorijoje:  KOI  0377.01  (balandžio  21  d.),  KOI
0410.01 (rugpjūčio 15 d.) ir KOI 0377.02 (rugsėjo 3 d.). 

        4.4 COST programos CA18104 „Revealing the Milky Way with Gaia” (ORIGINS)
(https://www.cost.eu/actions/CA18104). Vadovas: Nicholas Walton) (28 šalys). Dr. Š.
Mikolaitis, Valdybos narys, Darbo grupės Nr. 5 vadovas. 2019–2023.

Vykdant šį projektą, Carlos Viscasillas Vázquez dalyvavo tarptautinėje konferencijoje 
CA18104 WG1 “The Gaia Treasure Hunt”, Kembridžas, Jungtinė Karalystė, 2019 m. rugsėjo
3–5 d.

4.5  Tarptautinis projektas  „Tyrėjų naktis“. Nuo 2005 m. Atsakingi koordinatoriai:
E. Stonkutė ir S. Lovčikas.

Pagrindinis šio projekto tikslas yra mokslininkų susitikimai su visuomene. Toks susitikimas
vyko 2019 m. rugsėjo 27 d. Teorinės fizikos ir astronomijos instituto Molėtų astronomijos
observatorijoje.  Tyrėjų  Naktis  visoje  Europoje  yra  viešas  renginys,  skirtas  mokslo
populiarinimui.  2019  m.  dalyvavo  ~27  šalys  ir  daugiau  kaip  128  pareiškėjai.  Į  Molėtų
astronomijos  observatorijos  programą buvo įtrauktos  8  paskaitos,  kurias  vedė  šeši  mūsų
lektoriai,  vyko ekskursijos  po  profesionalius  teleskopus,  žvaigždžių  stebėjimai,  pravestas
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CERN virtualus vizitas. Ypač ryškus įvykis buvo virtuali kelionė į CERN ir diskusija su ten
dirbančiais mokslininkais. Beveik visi astronomai ir keli mokslininkai iš kitų instituto grupių
susitiko su beveik 400 žmonių, apsilankiusių observatorijoje per šį renginį.

5.  Pagrindinis pasiekimas 

Vykdant  Europos  pietinės  observatorijos  finansuojamą  Gaia-ESO  spektrinės
apžvalgos programą,  pagal grupės nustatytus anglies ir azoto gausų  santykius padrikųjų
spiečių  žvaigždėse  buvo  gauta  tiesinė  šių  gausų  santykių  priklausomybė  nuo  žvaigždžių
amžiaus. Rezultatai publikuoti žurnale Astronomy and Astrophysics, 629, id.A62, 26 psl. ir
pažymėti Nature Research  išskirtiniuose darbuose: https://www.nature.com/articles/d41586-
019-02729-8 

6.  Apdovanojimai

Carlos  Viscasillas  Vazquez  laimėjo  Vilniaus  universiteto  vienkartinę  tikslinę  stipendiją
(2019 m.  balandžio  –  rugsėjo  mėn.)  už  gerus  rezultatus  sporto,  kultūros  ir  mokslinėje  /
visuomeninėje veikloje.

7.  Organizuoti moksliniai renginiai

2019  m.  birželio  11  –  21  d.  Molėtų  astronomijos  observatorijoje  organizuota
tarptautinė  vasaros  mokykla  „Space  missions:  ground-based observations  and science
communication“. Dalyvavo 21 studentas iš 16 valstybių. Dr. Martin Topinka perskaitė viešą
paskaitą  ""A long  time  ago  in  a  galaxy  far,  far  away  -  in  the  perspective  of  JWST"".
Organizatoriai:  Gražina  Tautvaišienė  (MOK  pirmininkė),  Renata  Minkevičiūtė  (VOK
pirmininkė),  Arnas  Drazdauskas,  Rimvydas  Janulis,  Algirdas  Kazlauskas,  Sigitas  Leišis,
Rima Mikutavičienė, Šarūnas Mikolaitis, Erika Pakštienė, Edita Stonkutė. 

Renginio svetainė:   http://www.mao.tfai.vu.lt/europlanett2019  

8.  Pedagoginė veikla

1. A. Drazdauskas, Š. Mikolaitis, R. Minkevičiūtė, E. Stonkutė ir G. Tautvaišienė skaitė
paskaitas  ir  vedė  seminarus  VU  BUS  “Astronomija:  tyrinėjant  laiką  ir  erdvę”  (90
studentų). 

2. G. Tautvaišienė skaitė doktorantūros kursą “Astrospektroskopija”.
3. A. Drazdauskas, Š. Mikolaitis, 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
observatorijoje 2019 m. birželio 11 – 21 d.

4. E. Stonkutė vasaros Erasmus studento Elsad Cukali (Eskisehir Technical University,
Turkija) vadovė nuo 2019-06-01 iki 2019-07-31. 

5. A.  Drazdauskas  vadovavo B.  Drublionytės  magistro  I  kurso  I  semestro  tiriamajam
darbui. 

6. Š. Mikolaitis vadovavo pirmųjų metų doktorantui M. Ambrosch.
7. G. Tautvaišienė vadovavo doktorantui C. Viscasillas Vázquez.
8. E.  Pakštienė  vadovavo  R.  Urbonavičiūtės  magistro  I  kurso  II  semestro  kursiniam

darbui.
9. E.  Pakštienė  vadovavo  R.  Urbonavičiūtės  magistro  II  kurso  I  semestro  profesinei

praktikai.

https://www.nature.com/articles/d41586-019-02729-8
https://www.nature.com/articles/d41586-019-02729-8
http://www.mao.tfai.vu.lt/europlanett2019
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10. E. Pakštienė vadovavo II kurso bakalauro studentės K. Šiškauskaitės vasaros praktikai
(nuo 2019-07-01 iki 2019-08-31). 

9.  Leidyba

Parengtas  ir  išleistas  metinis  periodinis  leidinys  “Lietuvos  dangus  2020” (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  – 2019 Molėtų astronomijos  observatorijoje.  2019 rugsėjo mėn.  27 d.  Prie
renginio organizavimo prisidėjo E. Stonkutė ir kitų TFAI mokslinių grupių mokslininkai.

Mokslo populiarinimo paskaitos:

Š. Mikolaitis vedė demonstracinę pamoką mokslo festivalio ”Erdvėlaivis Žemė 2019” metu,
2019 m. rugsėjo mėn. 12–20 d. 

R. Minkevičiūtė buvo VU Vaikų universiteto lektorė. 2019 03 05-06 d. skaitė paskaitą 
Upynos pagrindinėje mokykloje ir Luokės Vytauto Kleivos gimnazijoje. Paskaitos tema: 
“Saulės planetų sistema”, bei trumpai buvo pademonstruota, kaip vykdomi astronominiai 
stebėjimai. Mokykla nuoroda.

R.  Minkevičiūtė  skaitė  mokslo  populiarinimo  paskaitas  mokyklose  9-10  klasių
moksleiviams:  2019  02  06  Marijampolės  gimnazijoje  (Tema:  “Astronomija.  Ką  veikia
Lietuvos  astronomai”),  2019  02  28  Linkuvos  gimnazijoje  (Tema:  “"Ar  lietuviai  skris  į
Marsą?"”), 2019 04 10 Birštono gimnazijoje, Matuizų pagrindinėje mokykloje ir Varėnos
Ąžuolo gimnazijoje (Tema: "Kosmoso fizika"), 2019 05 02 Noriūnų pagrindinėje mokykloje
(Tema: “Žvaigždėtas dangus”), 2019 06 07 Ylakių gimnazijoje (Tema: “Ar lietuviai skris į
Marsą”),  2019 11 19 Biržų gimnazijoje  ir  Kupiškio gimnazijoje  (Tema: "Mažieji  Saulės
sistemos kūnai ir jų moksliniai tyrimai"). 

E.  Pakštienė  skaitė  paskaitas,  o  C.  Viscasillas  Vazquez  buvo  gidas  prie  165  teleskopo
renginyje  “Tyrėjų  Naktis  2019”  vykusiame 2019 m.  rugsėjo  27  d.  Molėtų  astronomijos
observatorijoje. 

E. Stonkutė buvo VU Vaikų universiteto lektorė. 2019 m kovo mėn. 05-06 d. skaitė paskaitą
Upynos pagrindinėje  mokykloje  ir  Luokės  Vytauto Kleivos  gimnazijoje.  Paskaitos  tema:
“Paukščių Tako Galaktika”, bei trumpai buvo pademonstruota, kaip vykdomi astronominiai
stebėjimai. Video iš vizito: (https://www.youtube.com/watch?v=h4kAyv2RA60).

E. Stonkutė 2019 m. gegužės mėn. 17 d. skaitė paskaitą  „Paukščių Tako galaktika - mūsų
namai“. Meno ir mokslo festivalio “ Vi Sa Ta” metu. Vilnius.

E.  Stonkutė  skaitė  paskaitą  “Paukščių  Tako  galaktika”  Teorinės  fizikos  ir  astronomijos
institute mokslo festivalio ”Erdvėlaivis Žemė 2019” metu, 2019 m. rugsėjo mėn. 12–20 d. 

E.  Stonkutė  2019 m.  spalio  mėn.  29 d.  skaitė  paskaitą  „Fizikos  Nobelio  premija  2019“

https://www.luoke.telsiai.lm.lt/index.php/9-naujienos/159-vu-vaiku-universitetas-luokeje-pamenat
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biologijos, chemijos ir fizikos mokytojams kvalifikacijos kėlimo seminare. Gamtamokslinio
ugdymo tyrimų seminarų ciklas. Gyvybės mokslų centre, Saulėtekio al. 7 (Vilnius). 

E. Stonkutė 2019 m. lapkričio mėn. 21 d. skaitė paskaitą  „Nežemiškų pasaulių paieškos“.
Theobromine chocolatier, Vilnius.

G.  Tautvaišienė  2019  m.  gegužės  28  d.  skaitė  paskaitą  “Gyvybei  tinkamų  egzoplanetų
paieškos” Vilniaus rotary klube Vilniuje. 
 
C. Viscasillas Vázquez vykdydamas projektą „Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos
plėtra  ir  įgyvendinimas“  (09.3.3-ESFA-V-711-02-0001)  kovo-balandžio  mėn.  buvo  VU
Vaikų  universiteto  lektorius.  2019  m.  balandžio  5d.  organizavo  renginį  Vilkaviškio
„Ąžuolo“ progimnazijoje, kurioje kartu su 3 – 4 klasės moksleiviais minėjo Tarptautinius
periodinės elementų lentelės metus. Daugiau informacijos apie vykusį renginį: čia ir čia.

C.  Viscasillas  Vázquez  2019  m.  kovo  5d.  Vytauto  Didžiojo  universiteto  Švietimo
akademijoje skaitė paskaitą tema „Astronomía profesional en España. Presente, pasado y
futuro”. Daugiau informacijos apie renginį čia.

Mokslo populiarinimo straipsniai ir interviu:

V.  Bagdonas  metiniam  periodiniam  leidiniui  “Lietuvos  Dangus  2020”  parašė  mokslo
populiarinimo straipsnį “Viltis surasti gyvybę kosmose auga”.

E.  Pakštienė  metiniam  periodiniam  leidiniui  “Lietuvos  Dangus  2020”  parašė  mokslo
populiarinimo straipsnius “Galaktikos, Saulės ir Žemės tyrimai vis dar pateikia staigmenų” ir
“Juodųjų skylių stebėjimai”.

E.  Stonkutė ir  Š.  Mikolaitis  davė interviu  dviem mokslo  populiarinimo “Mokslo sriuba”
laidoms. Laidas rasite: laida 1 (https://www.youtube.com/watch?v=GhN6QJzUwPo) ir laida
2 (https://www.youtube.com/watch?v=FOsaGbaJk_4&feature=youtu.be).  Mokslo  sriubos
pagrindu,  interviu  tekstas  perspausdintas  kituose  portaluose:  Kauno  diena  -  nuoroda.
Technologijos.lt - nuoroda. Alkas.lt - nuoroda.

E.  Stonkutė  dave  interviu  reportažui  pie  astronomų  kasdienybę  Gabrielei  Kundrotaitei,
Kauno kolegijos antro kurso fotografijos studentei. 

G. Tautvaišienės straipsnis “Astrofizikai ieško gyvenimui tinkamų egzoplanetų”, VU mokslo
populiarinimo žurnalas “Spectrum” 2019 / 1(29), 12 - 17 p.

G. Tautvaišienės straipsnis “Žmonija ieško naujų namų: egzoplanetų paieškų istorija” (I ir II
dalys) 2019. 05.18, lrytas.lt 
https://www.lrytas.lt/it/visata/2019/05/18/news/zmonija-iesko-nauju-namu-egzoplanetu-
paiesku-istorija-i-dalis--10098321/

G.  Tautvaišienė  ir  E.  Pakštienė  metiniam periodiniam leidiniui  “Lietuvos  Dangus 2020”
parašė mokslo populiarinimo straipsnį “2019 metų Nobelio premija apdovanoti astrofizikai”.

http://alkas.lt/2019/04/04/mokslo-sriuba-zvaigzdes-ir-aplink-jas-skriejancios-egzoplanetos-video/
http://m.technologijos.lt/cat/121/article/S-74617
https://m.kauno.diena.lt/naujienos/ivairenybes/mokslas-ir-it/lietuvos-mokslininkai-tiria-zvaigzdes-aplink-kurias-galimai-skrieja-egzoplanetos-908089
https://youtu.be/FOsaGbaJk_4
https://youtu.be/FOsaGbaJk_4
https://www.youtube.com/watch?v=GhN6QJzUwPo
https://bit.ly/2EcjCv5
https://www.facebook.com/ispanuklubas/photos/a.830840000330135/2235719669842154/?type=3&theater
https://azuolopro.lt/index.php/2019/06/11/praktiniai-uzsiemimai-vu-vaiku-universitete/
https://www.vu.lt/kviecia/vaiku-universitetas#daugiau-apie-ivykusius-vizitus-balandzio-men
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G.  Tautvaišienė  metiniam  periodiniam  leidiniui  “Lietuvos  Dangus  2020”  parašė  mokslo
populiarinimo  straipsnius  “Molėtų  observatorijoje  tarptautinė  mokykla  egzoplanetų
tyrėjams” ir “Molėtų astronomijos observatorijai 50”.

            Kita mokslo populiarinimo veikla:

E. Stonkutė dalyvavo viešoje diskusijoje-renginyje apie šių metų Fizikos Nobelio premijos
laimėjimą.  Tema:  “Kokia  mūsų  vieta  Visatoje  ir  kodėl  šie  tyrimai  nusipelnė  Nobelio
premijos?  Nuoroda (https://www.ff.vu.lt/mokslo-ir-studiju-naujienos/965-kvieciame-i-
diskusija-apie-siu-metu-nobelio-premijos-laureatus).  Fizikos  fakultetas,  Vilniaus
universitetas, 2019 lapkričio 26 d. 

Kartu su “Mokslo sriuba” parengtas klipas apie Lietuvos astronomiją:
https://www.youtube.com/watch?v=joC3rucGfUw

12.  Seminarai ir kvalifikacijos kėlimas

C. Viscasillas Vazquez dalyvavo 49th Saas-Fee Advanced Course "The Milky Way in the
Gaia Era", University of Zurich. Saas-Fee, Šveicarija, nuo sausio 27 d. iki vasario 2 d., 2019.

C. Viscasillas Vazquez dalyvavo 53rd ESLAB symposium: “The Gaia universe”, Noordwijk,
Nyderlandai,  European Space Research and Technology Centre (ESTEC). 8-12 balandžio
2019.

C.  Viscasillas  Vazquez  dalyvavo Europlanet  Summer  School  2019.  Molėtų  astronomijos
observatorija. birželio 11-21 d., 2019.

C. Viscasillas Vazquez dalyvavo Cambridge WG1 Workshop “Revealing the Milky Way
with Gaia”. Institute of Astronomy, University of Cambridge, Jungtinė Karalystė. rugsėjo 3-
5 d., 2019.

C.  Viscasillas  Vazquez  dalyvavo  KTU  doktorantų  draugijos  inicijuotame  “PhD  Days”,
balandžio 2-3 d., 2019, Kauno technologijos universitetas (KTU).

C.  Viscasillas  Vazquez  išklausė  kursą  “Akademinė praktika  ir  etika”.  Data:  2019-11-29.
Apimtis kreditais: 0,2 ECTS

C. Viscasillas Vazquez išklausė kursą “Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa):
autoriaus sąsaja”. Data: 2019-12-11. Kurso apimtis: 0,15 ECTS kredito.

C.  Viscasillas  Vazquez  išklausė  kursą  “Mokslinė  informacija:  paieška,  mokslometrija,
duomenų talpyklos”. Data: 2019-11-13. Apimtis kreditais: 0,25 ECTS kredito.

C. Viscasillas Vazquez išklausė “Elsevier seminarą apie tinkamiausio publikavimui žurnalo
pasirinkimą”. Data: 2019-10-30. Apimtis kreditais: 0,1 ECTS kredito.

C. Viscasillas  Vazquez išklausė kursą “Vertės pasiūlymas:  kas tai  yra ir kaip jį sukurti”.

https://www.youtube.com/watch?v=joC3rucGfUw
https://www.ff.vu.lt/mokslo-ir-studiju-naujienos/965-kvieciame-i-diskusija-apie-siu-metu-nobelio-premijos-laureatus
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Data: 2019-02-21. Kurso apimtis: 0,25 ECTS kredito.

E.  Stonkutė dalyvavo kvalifikacijos  kėlimo kursuose -  "Vaizdinės  medžiagos naudojimas
paskaitose I ir II", Vilnius, 2019 m. balandžio mėn. 9 ir 30 d.

13.  Dalyvavimas mokslo organizacinėje veikloje

Molėtų  astronomijos  observatorijos  stebėjimų  laiko  skirstymo  komisijos  narių  pareigas
vykdo R. Janulis, Š. Mikolaitis ir G. Tautvaišienė.

A. Drazdauskas yra EUROPLANET Šiaurės Europos padalinio “Įvairovė” atstovas.

R. Minkevičiūtė yra VU TFAI materialinio skatinimo komisijos narė nuo 2014 m.

R. Minkevičiūtė yra OPTICON Stebėjimų su teleskopais laiko skirstymo komiteto narė nuo
2018 m.

E.  Stonkutė  yra  “Jungtiniai  teorinės  fizikos  ir  astronomijos  seminarai”  sekretorė  ir  yra
mokslo festivalio "Erdvėlaivis Žemė" TFAI koordinatorė nuo 2018 m.

Š.  Mikolaitis 2019 m.  birželio mėn.  3-7 d.  buvo  pagrindinių  studijų  baigiamųjų darbų
gynimo komisijos nariu Vilniaus universitete, Fizikos fakultete.

C. Viscasillas Vázquez. Nuo 2019 m. rugsėjo mėn. Europlanet Society narys No 430.

C. Viscasillas Vázquez. Nuo 2019 m. spalio. Starlight Foundation Special Collaborator. 

C. Viscasillas Vázquez. Nuo 2019 m. Lietuvos astronomų sąjungos narys.

C. Viscasillas Vázquez. Nuo 2019. MW-Gaia. Revealing the Milky Way with Gaia. WG1.
WG5 narys  nuo  birželio  mėn.  2019.  (COST Action  CA18104,  EU Programme  Horizon
2020)

14. Išvykos į mokslo institucijas bendradarbiavimo tikslais

C.  Viscasillas  Vázquez  kviestiniame  seminare  pristatė  pranešimą  tema  “Elementos  de
captura neutrónica y evolución química de la Galaxia”.  Astronomical  Observatory of the
University of Santiago de Compostela, Ispanija. Liepos 18 d., 2019.

A. Drazdauskas, E. Pakštienė - Orhuso universitetas, Danija. 2019 m. gegužės mėn. 26-29 d.

15.  Užsienio mokslininkų vizitai

Prof. Hans Kjeldsen, Orhuso universitetas, Danija, 2019.06.10 - 13 
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Dr. Martin Topinka,  Dublin Institute for Advanced Studies, Airija, 2019.06.11 - 20

Anita Heward, Europlanet 2020-RI projektas, Jungtinė Karalystė, 2019.06.11-21

Dr.  Gil Renauld, Glasgo universitetas,  Jungtinė Karalystė, 2019.06.12-20

16.  Pranešimai konferencijose 

1.  Erika  Pakštienė  “Molėtai  Astronomical  Observatory  and astronomy in  Lithuania”,
kviestinis pranešimas Annual meeting of the European Astronomical Society “European
Week of Astronomy and Space Science”, 2019 birželio 24 – 28, Lionas, Prancūzija
( https://eas.unige.ch/EWASS2019/ )

2. Gražina Tautvaišienė “Carbon and nitrogen as probes of mixing processes in giant
stars”, kviestinis pranešimas simpoziume "The Periodic Table Through Space and Time"
of  the  XXI  Jubilee  Mendeleev  Congress  on  General  and  Applied  Chemistry,  2019
rugsėjo 9 13,  Sant Peterburgas, Rusija (‐ ‐ http://mendeleev2019.ru/index.php/en/ )

3. Šarūnas Mikolaitis ir bendrautoriai: Gražina Tautvaišienė, Erika Pakštienė, Rimvydas
Janulis, Edita Stonkutė, Yuriy Chorniy, Arnas Drazdauskas, Renata Minkevičiūtė, Vilius
Bagdonas,  Carlos  Viscasillas  Vazquez  “Molėtų  astronomijos  observatorijai  50:
Antžeminiai  stebėjimaikosminių  misijų  kontekste”,  kviestinis  pranešimas  43-oje
Lietuvos  nacionalinėje  fizikos  konferencijoje,  2019.10.3-5,  Kaunas.
https://lnfk43.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/343/2019/09/Konferencijos-programa.pdf

4. Renata Minkevičiūtė “High-resolution spectroscopy of the bright northern sky stars in
the  context  of  space  missions”,  žodinis  pranešimas  tarptautinėje  konferencijoje
“European  Week of  Astronomy and Space  Science”,  2019 birželio  24  – 28,  Lionas,
Prancūzija.

5.  Edita  Stonkutė ir  bendraautoriai:  Gražina  Tautvaišienė,  Šarūnas  Mikolaitis,  Renata
Minkevičiūtė, Arnas Drazdauskas, Yuriy Chorniy, Vilius Bagdonas. Žodinis pranešimas:
“Distributions  of  carbon,  nitrogen  and  oxygen  abundances  in  the  Milky  Way
components”, GES2019, the Legacy of the Gaia-Eso Survey, 2019 m.  rugsėjo mėn. 24-
27 d., Florencija, Italija. Nuoroda. 

6.  Šarūnas  Mikolaitis  ir  bendraautoriai:  Gražina  Tautvaišienė,  Arnas  Drazdauskas,
Renata  Minkevičiūtė,  Edita  Stonkutė,  Vilius  Bagdonas,  stendinis  pranešimas
tarptautinėje konferencijoje “Synergy of data from small telescopes with the Gaia-ESO
Survey:  example  of  SPFOT Survey”,  GES2019,  the Legacy of the Gaia-Eso Survey,
2019 m.  rugsėjo mėn. 24-27 d., Florencija, Italija, Nuoroda. 

7.  Carlos  Viscasillas  Vázquez  ir  bendraautoriai:  Gražina  Tautvaišienė,  Šarūnas
Mikolaitis, Vilius Bagdonas, Renata Minkevičiūtė, Arnas Drazdauskas, Edita Stonkutė,
Lukas Klebonas, Erika Pakštienė, Rimvydas Janulis. Stendinis pranešimas: “Abundances
of neutron capture elements in dwarf stars of the Solar neighborhood located towards the
north  celestial  pole”.   53rd  ESLAB symposium  “The  Gaia  universe”.  ESA-ESTEC.
Noordwijk, 8-12 balandžio mėn. 2019. DOI. ADS. Zenodo. Apie pranešimą  .  

https://www.cosmos.esa.int/web/53rd-eslab-symposium/poster-abstracts#Carlos
http://mendeleev2019.ru/index.php/en/
https://eas.unige.ch/EWASS2019/
https://www.cosmos.esa.int/web/53rd-eslab-symposium/poster-abstracts#Carlos
https://sites.google.com/inaf.it/ges2019
https://drive.google.com/file/d/1yDzbnk31vGEBXNdT7pfIKxSna2IcZEnT/view
https://lnfk43.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/343/2019/09/Konferencijos-programa.pdf
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8. Arnas Drazdauskas ir GES Vilniaus grupė, stendinis pranešimas,  “CNO abundances
in  Galactic  open  clusters”,  GES2019,  the  Legacy  of  the  Gaia-Eso  Survey,  2019  m.
rugsėjo mėn. 24-27 d., Florencija, Italija. Nuoroda. 

9. Gražina Tautvaišienė ir bendraautoriai: Arnas Drazdauskas, Nadege Lagarde, Rodolfo
Smiljanic,  Renata Minkevičiūtė,  Edita Stonkutė,  Šarūnas Mikolaitis,  Vilius Bagdonas,
Yuriy Chorniy, “Carbon and nitrogen abundances as probes of material mixing in stars”,
stendinis pranešimas tarptautinėje konferencijoje “Stars and their Variability  Observed‐
from Space”, 2019 m. rugpjūčio 19 - 23 d., Viena, Austrija.

ATOMŲ STRUKTŪROS SKAIČIAVIMŲ GRUPĖ

Vadovas prof. habil. dr. Gediminas Gaigalas

2019 m. grupėje dirbo 4 tyrėjai:
Vyriausieji m.d.: prof. dr. Gediminas Gaigalas
Mokslo darbuotojai: dr. Rytis Juršėnas, dr. Pavel Rynkun, dr. Laima Radžiūtė

Grupės darbuotojai vykdė biudžetinę temą, 3 Lietuvos institucijų remiamus projektus.
Dalyvaujant projektuose buvo gauta virš 62,00 tūkst. Eur. Spaudoje paskelbtos 8 mokslinės
publikacijos: 8 straipsniai WoS sąrašo žurnaluose (1 iš jų žurnale neturinčiame cituojamumo
rodiklio  (IF)).  Tarptautinėse  konferencijose  pateikti  3  žodiniai  ir  7  stendiniai  pranešimai.
Suorganizuotas  tarptautinis  seminaras.  Paskelbti  2  mokslo  populiarinimo  straipsniai  ir  1
interviu.

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.

Naujas  tolydinių  radialiųjų  funkcijų  metodas  buvo  pritaikytas  skaičiuojant  Xe  atomo
elektrinį dipolinį momentą (EDM). Buvo parengta ir publikuota nauja GRASP kompiuterinio
paketo versija. Ši versija yra parašyta Fortran 92 programavimo kalba ir yra pranašesnė prieš
ankstesniąją.  Taip  pat  buvo sukurta  ir  publikuota  nauja  izotopinio  poslinkio  skaičiavimo
programa (RIS4).  Tripletiniai simetrinio operatoriaus praplėtimai Hilberto skalėse aprašyti
kraštinėmis poromis. Rezolventės išreikštos Kreino-Naimarko formulės pavidalu per gamma
lauką  ir  Weylio  funkciją.  Surastos  nebūtinai  unitarios  transformacijos  į  pradinę  Hilberto
erdvę, ir kurios nepakeičia Weylio funkcijos.

Šia tema paskelbti 5 straipsniai 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

https://sites.google.com/inaf.it/ges2019/programme/poster-session?authuser=0
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vadovas  G.  Gaigalas,  vykdytojai  P.  Rynkun,  L.  Radžiūtė.  Lietuvos  mokslo  tarybos
finansavimas (sutartis Nr. S-LJB-18-1), finansavimas 2019 m.: 37,042 tūkst. Eur, viso 2018–
2020 m.: 79,393 tūkst. Eur.

Naudojant Dirako, Hartrio ir Foko bei reliatyvistinį konfigūracijos superpozicijos 
metodus buvo atlikti išsamūs vieną kartą jonizuotų lantanidų jonų energijos spektro bei 
elektrinių dipolinių šuolių charakteristikų tyrimai. Buvo gauta dešimt kartų daugiau duomenų
negu iki šiol yra publikuota. Jų tikslumas yra apie 10%. Naudojant šiame projekte gautas Nd 
II, Nd III ir Nd IV jonų atomines charakteristikas, buvo apskaičiuoti neskaidrumai, kurie 
buvo naudojami kilonovos spinduliuotės pernašos modeliavime. Gauti rezultatai sudomino 
tarptautinę mokslinę bendruomenę ir be paskelbto straipsnio moksliniame žurnale jie taip pat
buvo paskelbti Eurekalert internetinėje svetainėje 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-03/nion-fsa031119.php

Paskelbti 2 WoS straipsniai.

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
2019 m.: apie 25,00 tūkst. Eur, bendras projekto biudžetas 53,813 tūkst. Eur.

Naudojant Dirako, Hartrio ir Foko bei reliatyvistinį konfigūracijos superpozicijos metodus
buvo atlikti  labai tikslūs ir išsamūs elektrinių dipolinių,  magnetinių dipolinių ir elektrinių
kvadrupolinių šuolių skaičiavimai Cl III ir Ar IV jonams. Tam kad įvertinti gautų rezultatų
tikslumą gauti projekto metu energijos lygmenys buvo lyginami su NIST duomenų bazėje
pateiktais  rezultatais,  o  šuolių  tikimybės  buvo  lyginamos  tarpusavyje  (ilgio  ir  greičio
formose). Energijos lygmenų tikslumas yra 0.18% Cl III elementui ir 0.21% Ar IV jonui.
Tuo tarpu šuolių tikimybių tikslumas yra 5.95% Cl III elementui ir 6.47% Ar IV jonui.

Paskelbtas 1 WoS straipsnis.

2.3  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 poveiklės „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“ projektas
„Jaunojo  mokslininko  kompetencijos  kėlimas  "Stochastic  and  Analytic  Methods  in
Mathematical  Physics"  konferencijoje“  (2019 03  01 –  2019 09  07).  Lietuvos  mokslo
Tarybos finansavimas Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0025. Projekto vykdytojas VU, pareiškėjas
R. Juršėnas.

3.  Pagrindinis pasiekimas 

Atomų struktūros skaičiavimų grupėje gauti rezultatai sudomino tarptautinę mokslinę
bendruomenę ir be paskelbto straipsnio moksliniame žurnale jie taip pat buvo paskelbti 
įvairiose internetinėse svetainėse:

1. Eurekalert internetinėje svetainėje 

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-03/nion-fsa031119.php
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https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-03/nion-fsa031119.php
2. National Institute for Fusion Science (NIFS) instituto puslapyje 

http://www.nifs.ac.jp/en/press/190312e.html
3. National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ) puslapyje 

https://www.nao.ac.jp/en/news/science/2019/20190312-cfca.html
4. Center for Computational Astrophysics (CFCA) puslapyje 

http://www.cfca.nao.ac.jp/en/pr/20190312

4.  Organizuoti moksliniai renginiai

1. 2019.09.01.-2019.09.05 mokslinis seminaras „Neskaidrumo neutroninėse žvaigždėse
tyrimai“.

Dalyviai:
Habil. Dr. Gediminas Gaigalas (seminaro organizatorius)
Prof. Fumi Koike, Sophia 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

2. G.  Gaigalas buvo  43-ios  Lietuvos  Nacionalinės  Fizikos  Konferencijos  vykusios
spalio 3-5, 2019 metais Kaune, programos komiteto narys.

5.  Pedagoginė veikla

1. G.  Gaigalas  Vilniaus  universitete  pavasario  sesijoje  pirmo  kurso  magistrantams
skaitė „Atomo teorijos“ kursą (2,5 kreditai, 70 val.).

2. P. Rynkun Fizikos fakultete rudens semestre skaitė mechanikos laboratorinių darbų
kursą (bakalaurų I grupė, II pogrupis, 48 aud. val.).

3. G.  Gaigalas  konsultavo  doktorantus  Erasmus  mainų  programoje  Malmės
universitete (Malmė, Švedija), balandžio 28 – gegužės 04 d.

4. G. Gaigalas konsultavo doktorantus vizito į ULB universitetą (Briuselis, Belgija)
metu, lapkričio 17 – gruodžio 01 d.

6.  Mokslo žiniasklaida

 Mokslo populiarinimo straipsnis VU internetinėje svetainėje (2019.02.25.): 
http://naujienos.vu.lt/vu-ƞai-mokslininku-straipsnis-pasaulyje-pripazintame-
astrofizikos-zurnale

 Mokslo populiarinimo straipsnis VU Fizikos fakulteto internetinėje svetainėje 
(2019.02.25.): https://www.ff.vu.lt/mokslo-ir-studiju-naujienos/682-is-cia-kylame-i-
zvaigzdes-pakeliui-i-naujos-moksliniu-tyrimu-srities-vystyma

 Pagal G. Gaigalo, P. Rynkun ir L. Radžiūtės interviu yra paruoštas mokslo 
populiarinimo straipsnis „Neutroninių žvaigždžių tyrimai: Labai mažos žvaigždės – 
labai didelio mokslo proveržio šaltinis“, Dr. Aušrinė Jurgelionytė, Spektrum 2 (30) 
2019.

 Pagal G. Gaigalo, P. Rynkun ir L. Radžiūtės interviu yra publikuotas mokslo 
populiarinimo straipsnis „Labai mažos žvaigždės – labai didelio mokslo proveržio 

http://naujienos.vu.lt/vu-%C6%9Eai-mokslininku-straipsnis-pasaulyje-pripazintame-astrofizikos-zurnale
http://naujienos.vu.lt/vu-%C6%9Eai-mokslininku-straipsnis-pasaulyje-pripazintame-astrofizikos-zurnale
https://www.ff.vu.lt/mokslo-ir-studiju-naujienos/682-is-cia-kylame-i-zvaigzdes-pakeliui-i-naujos-moksliniu-tyrimu-srities-vystyma
https://www.ff.vu.lt/mokslo-ir-studiju-naujienos/682-is-cia-kylame-i-zvaigzdes-pakeliui-i-naujos-moksliniu-tyrimu-srities-vystyma
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-03/nion-fsa031119.php
http://www.cfca.nao.ac.jp/en/pr/20190312
https://www.nao.ac.jp/en/news/science/2019/20190312-cfca.html
http://www.nifs.ac.jp/en/press/190312e.html
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šaltinis (Lietuvos mokslininkai seka Nobelio laureatų pėdomis)“, Dr. Aušrinė 
Jurgelionytė Lietuvos radijo ir televizijos svetainėje 
https://www.lrt.lt/naujienos/mokslas-ir-it/11/1101462/labai-mazos-zvaigzdes-labai-
didelio-mokslo-proverzio-saltinis

7.  Dalyvavimas mokslo organizacinėje veikloje

1. G. Gaigalas  yra tarptautinės mokslinės grupės „The International Collaboration on
Computational  Atomic  Structure“  Tarybos  narys.  Internetinis  adresas:
http://ddwap.mah.se/tsjoek/compas/)

2. L. Radžiūtė yra TFAI skatinimo komisijos narė.

8. Išvykos į mokslo institucijas bendradarbiavimo tikslais

G. Gaigalas, Malmės universitetas, Švedija, 2019.04.28.–2019.05.04.
G. Gaigalas, Fudan universitetas, Šanchajus, Kinija, 2019.06.22.–2019.06.28.
G. Gaigalas, NIFS, Toki, Japonija, 2019.11.02.–2019.11.11.
G. Gaigalas, UBL, Belgija, 2019.11.17.–2019.12.01.
L. Radžiūtė, Deauville centras, Deauville, Prancūzija, 2019.07.23.–2019.07.30.
P. Rynkun, Deauville centras, Deauville, Prancūzija, 2019.07.23.–2019.07.30.
P. Rynkun, NIFS, Toki, Japonija, 2019.09.25.–2019.10.08.

9.  Užsienio mokslininkų vizitai

D. Kato, NIFS, Toki, Japonija, 2019.09.01. –2019.09.06.
M. Tanaka, Tohoku universitetas, Sendai, Japonija, 2019.09.01. –2019.09.06.
F. Koike, Sophia universitetas, Tokio, Japonija, 2019.09.01. –2019.09.06.
J. Kwela, University of Gdansk, Lenkija, 2019.12.09. –2019.12.11.

10.  Pranešimai konferencijose 

1. G.  Gaigalas  „Challenges  of  theoretical  spectroscopy  of  heavy  elements  toward
identification  of  gravitational  wave  sources“  (The  13th International  Colloquium  on
atomic  Spectra  and  Oscilators  Strengths  for  Astrophysical  and  Laboratory  Plasmas
(ASOS 2019)), Šanhajus, Kinija, birželio 23–27, 2019 (kviestinis pranešimas).

2. G.  Gaigalas  „“Coupling”  and  “CF_Hamiltonian”  -  new  modules  for  the  GRASP
package“, Sixth COMPAS meeting - Future code development in response to challenges
in atomic physics, nuclear physics, astrophysics and plasma physics, ULB universitetas,
Belgija, lapkričio 22-24, 2019 (žodinis pranešimas).

3. R. Juršėnas, „The peak model for the triplet extensions and their transformations to the
reference  Hilbert  space”,  Stochastic  and  Analytic  Methods  in  Mathematical  Physics
(SAMMP2019), Yerevan (ARMENIA) 2019, p. 21 (plenarinis pranešimas).

4. G. Gaigalas, L. Radžiūtė, P. Rynkun, D. Kato, M. Tanaka, „Theoretical investigation of
E1 transitions for Pr II - Gd II ions“, The 28th International Toki Conference on Plasma
and  Fusion  Research  (ITC27),  Book  of  abstracts,  lapkričio 5–8,  2019,  Toki,  Gifu,
Japonija. p. 64 (P1-41) (stendinis pranešimas).

5. L. Radžiūtė, G. Gaigalas, P. Rynkun, D. Kato, M. Tanaka, „Energy levels structure of Pr

https://www.lrt.lt/naujienos/mokslas-ir-it/11/1101462/labai-mazos-zvaigzdes-labai-didelio-mokslo-proverzio-saltinis
https://www.lrt.lt/naujienos/mokslas-ir-it/11/1101462/labai-mazos-zvaigzdes-labai-didelio-mokslo-proverzio-saltinis
http://ddwap.mah.se/tsjoek/compas/
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II - Gd II ions“ “, XXXI international conference on photonic, electronic and atomic
collisions (ICPEAC 2019), Book of abstracts, liepos 23-30, 2019 Deauville, Prancūzija,
p. 121 (stendinis pranešimas).

6. P.  Rynkun,  G.  Gaigalas, P.  Jönsson,  „Theoretical  studies  of  energy  spectra  and E1
transitions  of Ni II  ion“,  XXXI international  conference on photonic,  electronic  and
atomic  collisions  (ICPEAC 2019),  Book  of  abstracts,  liepos  23-30,  2019 Deauville,
Prancūzija, p. 125 (stendinis pranešimas).

7. J.  Bieroń,  T.  Brage,  C.  Y.  Chen,  G.  Del  Zanna,  J.  Ekman,  C.  Froese  Fischer,  G.
Gaigalas, H.  Hartman,  S.  Gamrath,  J.  Li,  M.  Godefroid,  P.  Jönsson,  P.  Palmeri,  A.
Papoulia,  P.  Quinet,  P.  Rynkun,  S.  Schiffmann,  R.  Si,  K.  Wang,  C.  Y.  Zhang,
Computational atomic structure developments with GRASP towards heavy atoms and
ions  of  astrophysical  interest,  ECAMP13  (13th European  Conference  on  Atoms,
Molecules  and  Photons),  balandžio  8-12  April,  2019,  Florence,  Italy (stendinis
pranešimas).

8. J.  Bieroń,  T.  Brage,  C.  Y.  Chen,  G.  Del  Zanna,  J.  Ekman,  C.  Froese  Fischer,  G.
Gaigalas, S.  Gamrath,  M. Godefroid,  H.  Hartman,  P.  Jönsson,  J.  Li,  P.  Palmeri,  A.
Papoulia,  P.  Quinet,  P.  Rynkun, S.  Schiffmann,  R.  Si,  K.  Wang,  C.  Y.  Zhang,
Computational  atomic  structure  with  GRASP  towards  heavy  atoms  and  ions  of
astrophysical  interest,  (The  13th International  Colloquium  on  atomic  Spectra  and
Oscilators  Strengths  for  Astrophysical  and  Laboratory  Plasmas  (ASOS  2019)),
Šanchajus, Kinija, birželio 23–27, 2019 (stendinis pranešimas).

9. A. Papoulia, J. Ekman, H. Hartman, W. Li, S. Gustafsson, P. Jönsson,  P. Rynkun, G.
Gaigalas,  S.  Schiffmann,  K. Wang, M. Godefroid,  Accurate  calculations  of Rydberg
states in C I-IV for astrophysics, (The 13th International Colloquium on atomic Spectra
and  Oscilators  Strengths  for  Astrophysical  and  Laboratory  Plasmas  (ASOS  2019)),
Šanchajus, Kinija, birželio 23–27, 2019 (stendinis pranešimas).

10. L.  Radžiūtė,  G.  Gaigalas,  P.  Rynkun,  D.  Kato,  M.  Tanaka,  „Brillouin-Wigner
perturbation theory adaptation to the GRASP2K program package and test on the Er
III“, 43-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, spalio 3-5, 2019 Kaunas, p. 236
(stendinis pranešimas).

ATOMINIŲ PROCESŲ FIZIKOS GRUPĖ

Vadovas  dr.  Valdas Jonauskas

2019 m. grupėje dirbo 11 tyrėjų: 
Profesoriai: R. Karazija (afiliuotas)
Vyriausieji m.d.: V. Jonauskas
Vyresnieji m.d.: R. Karpuškienė, R. Kisielius, A. Kynienė, S. Kučas
Mokslo darbuotojai: A. Momkauskaitė, Š. Masys
Doktorantai: J. Koncevičiūtė, S. Pakalka, G. Kerevičius

Grupės darbuotojai  vykdė biudžetinę  temą ir  du Lietuvos institucijų  remiamus projektus.
Dalyvaujant  projektuose buvo gauta virš 26 tūkst.  Eur.   Spaudoje paskelbti  10 straipsnių
WoS sąrašo žurnaluose.  Perskaityta 7 mokslo populiarinimo paskaitos visuomenei.
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1. VU FF Tarybos patvirtintos biudžetinės temos 

1.1.  „Daugiaelektroniniai  procesai  sudėtingose  atominėse  sistemose“,  2019–2023  m.,
vad. V. Jonauskas, vykdytojai: R. Karazija, R. Karpuškienė, R. Kisielius, S. Kučas, A.
Kynienė, A. Momkauskaitė, Š. Masys, J. Koncevičiūtė, S. Pakalka

      
Išvystytas  kvazireliatyvistinis  artinys  jonizuotų  jonų  spektrinių  charakteristikų  tyrimams
buvo  pritaikytas  nagrinėjant  Nb  tipo  W33+ jono  spinduliuojamuosius  šuolius.  Jonizacijos
elektronų smūgiais skerspjūviai išnagrinėti Fe3+, Fe8+, Sn4+,  W5+ ir Se3+ jonams įvertinant
tiesioginius  ir  netiesioginius  jonizacijos  procesus.  Įvertinta  elementariųjų  procesų
kaskado, susidariusio sukūrus vakansiją  Fe2+ jono 2s sluoksnyje,  formavimosi eiga
laikui  bėgant.  Ištirti  dvigubo  ir  trigubo  Auger  šuolių  skerspjūviai  taikant  kelių
žingsnių artinį.  Ištirtos vandeniliu pasyvuotų nanodeimantų magnetinės savybės, kuomet į
juos įterpiama pavienė vakansija, turinti neigiamą krūvį.

Šia tema paskelbti 10 straipsnių WoS sąrašo 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),  ŠAC, vykdytoja A. Kynienė.

Atrinkta fizikos laboratorinė įranga mokykloms ir sukūrta metodinė medžiaga mokytojams.
http://www.vedlys.smm.lt/5-8_klasiu_pamoku_veiklu_aprasai.html Projektui  įgyvendinti
skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos –
6 950 880,43 eurų.

2.3 „STEAM atviros prieigos centrų kūrimas“, projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-
02-0001   (  2019  -2020)  ŠAC,  vykdytoja  A.  Kynienė.  Projektui  įgyvendinti  skirtos
Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos –  3
000 000 eurų. 

Atrenkama  fizikos  laboratorinė  įranga  STEAM  centrams  ir  kuriama  metodinė  medžiaga
centrų metodininkams. 

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.

Įvertinta  kalibruotės  centro  ir  elektroninio  g-tenzoriaus  metodo  pasirinkimo  įtaka
nanodeimantų magnetinių  savybių skaičiavimo rezultatams.  Nustatyta,  kaip elektroninį  g-
tenzorių  paveikia  nagrinėjamų  nanodeimantų  dydis,  forma  ir  skirtingas  jų  paviršiaus
funkcionalizavimas.

http://www.vedlys.smm.lt/5-8_klasiu_pamoku_veiklu_aprasai.html
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Šia tema paskelbti 2 straipsniai WoS sąrašo žurnaluose.

4. Apdovanojimai 

Š. Masys apdovanotas VU Rektoriaus premiją.

5.  Pedagoginė veikla

V.  Jonauskas  yra  doktorantų  J.  Koncevičiūtės,  S.  Pakalkos  ir  G.  Kerevičiaus  mokslinis
vadovas.

6.  Mokslinės aparatūros tobulinimas, įrangos pirkimas, kiti darbai

Doktorantams nupirktas skaičiavimų kompiuteris.

7.  Mokslo žiniasklaida

A. Kynienė mokslo festivalis “Erdvėlaivis Žemė”, užsiėmimas visuomenei “Kaip pamatyti
nematomą”, Vilnius, NFTMC, rugsėjo 19 d.
A. Kynienė “Meistriškumo pamoka 2019”, kovo 15 d. organizacinis komitetas 
A. Kynienė skaitė pranešima tarptautinės konferencijos „Gamtamokslis ugdymas - iššūkiai
ateities mokyklai“  , GMC, kovo 10 d.
A.  Kynienė  skaitė  du  pranešimus  Fizikos  mokytojams  seminare  „Laboratorinių  tyrimų
galimybės moksle ir mokykloje“ 2019 02 18 (VU NFTMC)
A.Kynienė veiklų pravedimas ir moderavimas renginio „Integralaus gamtamokslinio ugdymo
7 klasėje palanavimas“ 2019 m. vasario 19-20 d. 
A.Kynienė  veiklų  pravedimas  ir  moderavimas  informacinio  renginio  „Integralus
gamtamokslinis ugdymas 5–6  klasėse“, 2019 m. birželio 13 d.
A.Kynienė  veiklų  pravedimas  ir  moderavimas  informacinio  renginio  „Integralus
gamtamokslinis ugdymas 8  klasėse“, 2019 m. spalio 28 d.
A.Kynienė moderavo ir koordinavo fizikų veiklą Gamtamokslinio ugdymo tyrimų seminarų
ciklė, skirtą gamtamokslinio ugdymo pedagogams, spalio 29-30 dienomis, Liepos 1–2 d.

8.  Seminarai ir kvalifikacijos kėlimas

V. Jonauskas dalyvavo VU rengiamuose mokymuose „Informacinių komunikacijos 
technologijų integracija į dėstymo procesą“.

9.  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).
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10. Išvykos į mokslo institucijas bendradarbiavimo tikslais

Š. Masys. Išvyka į Karališkąjį technologijos institutą KTH (Švedija, Stokholmas), laikotarpis
2019 m. gegužės 19 d. – birželio 2 d. 

11.  Pranešimai konferencijose 

1.  Š.  Masys,  J.  Tamulienė.  Electronic  g-tensors  of  nanodiamonds:  A  first-principles
investigation. Hasselt Diamond Workshop 2019 – SBDD XXIV, Hasselt, Belgium, 13-15
March 2019.

2.  Š.  Masys,  J.  Tamulienė.  Computational  study  on  the  electronic  g-tensors  of
nanodiamonds. Carbon 2019, Lexington, United States of America, 14-19 July 2019.

3.  Š.  Masys,  J.  Tamulienė.  A  first-principles  investigation  of  electronic  g-tensors  in
functionalized  nanodiamonds.  30th International  Conference on Diamond and Carbon
Materials, Seville, Spain, 8-12 September 2019.

4. Š. Masys, J. Tamulienė. Vandens įtaka nanodeimantų magnetinėms savybėms: teorinis
tyrimas. 43–oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, Kaunas, 2019 m. spalio 3–5 d.

BRANDUOLIO IR ELEMENTARIŲJŲ DALELIŲ  GRUPĖ

Vadovas dr. Arnoldas Deltuva

2018 m. grupėje dirbo 10 tyrėjų: 
Vyriausieji m.d.: A. Deltuva
Docentai: Thomas Gajdosik
Vyresnieji  m.d.: Egidijus  Norvaišas,  Artūras  Acus,  Vidas Regelskis,  Darius Jurčiukonis,
Andrius Juodagalvis
Mokslo darbuotojai: Vytautas Dūdėnas
Doktorantai: Simonas Draukšas
Projekto specialistai:  Marijus Ambrozas

Grupės darbuotojai vykdė vieną biudžetinę temą, du Lietuvos institucijų remiamus,
vieną  Europos  komisijos  remiamą,  4  Europos  socialinio  fondo  remiamus  ir  kitus
tarptautinius  projektus.  Dalyvaujant  projektuose  buvo  gauta  72  tūkst.  Eur.  Spaudoje
paskelbtos  131  mokslinė  publikacija  WoS  sąrašo  žurnaluose  ir  2  straipsniai  kituose
leidiniuose.  Vytautas  Dūdėnas  apgynė  mokslų  daktaro  disertaciją.  Tarptautinėse
konferencijose  pateikti  9  žodiniai  ir  3  stendiniai  pranešimai.  Suorganizuota  tarptautinė
konferencija. Paskelbti 2 mokslo populiarinimo straipsniai ir interviu, perskaitytos 6 mokslo
populiarinimo paskaitos visuomenei. 

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.
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Keturių neutronų rezonansų neegzistavimas įrodytas naudojant griežtą keleto dalelių
sklaidos  teoriją  šuolio  operatoriams,  ištirti  keturių  fermionų  surištųjų,  virtualiųjų  ir
rezonansinių būsenų virsmai priklausomai nuo sąveikos stiprio atskirose dalinėse bangose.
Įvertinta šerdies sužadinimo įtaka halo branduolių suskaldymo protonu reakcijose.  Ištirtas
atvirkštinio kubinio potencialo renormavimas dviejų ir trijų bozonų sistemose. Apskaičiuoti
sklaidos skerspjūviai ir poliarizaciniai stebimieji dydžiai deuterio, helio, anglies branduolių
suskaldymo protonais, neutronais arba elektronais reakcijose. 

Buvo  surastas  klasikinės  Liouville  lygties  sprendinys  dalelių  ansambliui,  kuris
paaiškina kodėl kvantinis Airy banginis paketas gali judėti greitėjančiai, nors nėra veikiamas
jokios išorinės jėgos.

Šia tema paskelbta 11 straipsnių WoS žurnaluose.

2. Europos komisijos finansuoti projektai 

2.1 COST programa CA16201 „Preciziškumo kliūtys aptinkant naują fiziką Didžiojo
hadronų greitintuvo eksperimentuose“ (Unraveling New Physics at the LHC Through
the Precision Frontier (ParticleFace), 2017-2021, vadovas dr. German Rodrigo (Instituto
de  Física  Corpuscular,  Valensija,  Ispanija,  dalyvauja  24  šalys).  Lietuvos  atstovas
vykdomajame komitete – A.Juodagalvis, pavaduotojas – T.Gajdosik. Grupės veikloms
gauta 2790 Eur.

     2019 m. įsijungta į COST Action CA16201 veiklas. Mokslinės tematikos yra ártimos grupės
vykdomiems  dalelių  fizikos  tyrimams,  kuriuos  remia  Lietuvos  mokslų  akademija.
Sėkmingai pateiktos 3 paraiškos suteikė dalinį finansavimą išvykoms į vasaros mokyklą,
konferenciją  ir  bendradarbiavimo  vizitui:  2  kartus  gauta  ITC konferencijų  parama  (ITC
Conference  Grants)  jauniems  tyrėjams  (V.  Dūdėnas)  ir  1  trumpalaikio  mokslinio  vizito
(STSM) parama (D. Jurčiukonis). 

   V.  Dūdėnas  skaitė  pranešimą  „Pole  masses  of  neutrinos  in  the  Grimus-Neufeld  model“
konferencijoje  „Matter  to  the  Deepest“,  Chorzow,  Lenkija,  2019  m.  rugsėjo  1-6  d.  V.
Dūdėnas dalyvavo vasaros mokykloje „School of Analytic Computing in Theoretical High-
energy  Physics“,  Atrani,  Italija,  2019.10.02-2019.10.11.  D.  Jurčiukonis  vyko  mokslo
bendradarbiavimo tikslais į Lisabonos universitetą pas dr. L. Lavoura, Lisabona, Portugalija,
2019.11.03-2019.11.23.  A.  Juodagalvis  ir  T.  Gajdosik  dalyvavo  CA16201  remtame
renginyje  „15th  Vienna  Central  European  Seminar:  Precision  Physics  at  the  LHC“
(2019.11.28-29,  Viena,  Austrija).  Komandiruotė  finansuota  VU  FF  Branduolių  ir
elementariųjų dalelių fizikos centro lėšomis.

3. Lietuvos moklo tarybos finansuojami projektai

3.1. 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. Finansavimas – 26922 Eur. (apytiksliai, tai yra 1/2 viso proj. sumos).
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Buvo  surastos  ortogonaliomis  ir  simplektinėmis  simetrijomis  pasižyminčių  vienmačių
magnetų  šeimos Hamiltono operatorių  spektrinės  charakteristikos:  tikriniai  vektoriai  ir  jų
tikrinės vertės bei tikrinių vektorių egzistavimo būtinumo sąlygos. 

Pagal gautus rezultatus buvo publikuoti du straipsniai, vienas iš jų WoS sąrašo žurnale, o
kitas – neseniai atsinaujinusiame nuo XVIII amžiaus leidžiamame prestižiniame Prancūzijos
mokslo žurnale.

3.2. 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  „Drell-Yan  proceso  tyrimas  analizuojant  CERN  CMS
eksperimento  2016  metų  protonų  susidūrimų  duomenis“ („studentų  mokslinė
praktika laisvu nuo studijų metu“, Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-10-0128, 2018.10.01-
2019.04.30d.). Projekto vadovas: dr. A. Juodagalvis. Projekto vykdytojas: magistrantas
M.Ambrozas. Finansavimas – 2839 Eur.

Studento  praktikos  metu  M.Ambrozas  analizavo  CERN  CMS  eksperimento  duomenis,
atlikdamas  Drell-Yan  proceso  triukšmo  įvykių  skaičiaus  įvertinimą  „e-mu“  metodu.  Šis
darbas  svarbus  vienmačio  diferencialinio  reakcijos  skerspjūvio  dσ(DY)/dm  matavimui.
Duomenų analizė vykdyta nuotoliniu būdu Korėjos Tier2 skaičiavimo centre.  Atliekamas
matavimas  buvo  kelis  kartus  pristatytas  CERN  CMS  Drell-Yan  analizės  grupėje  bei
tarptautinėje studentų mokslinėje konferencijoje „Open Readings 2019“.

3.3. 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  „Mokslinės  kvalifikacijos  kėlimas  dalyvaujant  CERN
CMS eksperimento GEM detektorių techninėje patikroje“ („kvalifikacijos  kėlimas
mokslinėje stažuotėje“, Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0080). Projekto vykdytojas:
dr. A.Juodagalvis. Finansavimas – 3272 Eur.

Birželio mėnesį A. Juodagalvis dvi savaites stažavosi CERN CMS GEM kamerų surinkimo
dirbtuvėse prie kamerų efektyvumo matavimo stendo.

3.4. 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 triukšmo įvykių skaičiaus įvertinimas
klaidingo atpažinimo metodu“ („studentų mokslinė praktika laisvu nuo studijų metu“,
Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-16-0131, 2019.10.10-2020.04.30d.). Projekto vadovas:
dr. A. Juodagalvis. Projekto vykdytojas: magistrantas M.Ambrozas. Finansavimas – 2816
Eur.

Studento  praktikos  metu  M.Ambrozas  analizuoja  CERN  CMS  eksperimento  duomenis,
atlikdamas  Drell-Yan  proceso  triukšmo  įvykių  skaičiaus  įvertinimą  „objekto  klaidingo
atpažinimo“ metodu, didžiausią dėmesį skiriant klaidingam dalelių čiurkšlių identifikavimui
miuonais arba elektronais. Šis darbas svarbus vienmačio diferencialinio reakcijos skerspjūvio
dσ(DY)/dm  matavimui.  2016  metais  užregistruotų  protonų  susidūrimų  duomenų  analizė
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vykdoma  nuotoliniu  būdu  Korėjos  Tier2  skaičiavimo  centre.  2019  metais  atlikti  tyrimai
nagrinėjo miuonų klaidingo atpažinimo dažnį.

4. Kitų institucijų finansuoti projektai 

4.1.  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. 

Bendradarbiaujant  su  CERN  CMS  kolektyvo  nariais,  buvo  analizuojami  priešpriešinių
protonų srautų susidūrimų duomenys, aprašantys kvarko ir antikvarko anihiliacijos (Drell-
Yan)  proceso  diferencialinį  reakcijos  skerspjūvį  pagal  susidarančios  leptonų  poros
invariantinę masę (dσ/dm). 2015 metais užregistruotų duomenų, surinktų esant 13 TeV pilnai
protonų susidūrimų energijai, analizė buvo paskelbta moksliniame straipsnyje. Lygiagrečiai
tęsta  2016 metais  užregistruotų  duomenų  analizė.  Atlikti  darbai  buvo pristatyti  LNFK43
Kaune. Taip pat buvo dirbta CMS GEM detektoriaus veikimo grupėje.

Vykdytieji teoriniai dalelių fizikos tyrimai gali būti suskirstyti į dvi kryptis: Grimus-Neufeld
modelio  bei  kitų  išplėstinio  standartinio  modelio  variantų  nagrinėjimai.  Grimus-Neufeld
modelyje prie standartinio modelio laukų yra pridėtas papildomas Higsų dubletas (2HDM)
bei  vienas  sunkus  Majorana  neutrinas.  Modelio  nagrinėjimas  padarius  prielaidą,  kad
lengvųjų  neutrinų  maišymosi  matrica  pridėjus  kilpos  pataisas  nepasikeičia,  buvo
apibendrintas  moksliniame  straipsnyje.  Toliau  buvo  studijuojamas  FlexibleSUSY
programinio paketo pritaikomumas šio modelio tyrimuose. Buvo publikuotas straipsnis apie
neutrinų  masių skaičiavimą skirtingose  aproksimacijose  bei  straipsnis apie  FlexibleSUSY
programinio paketo galimą naudojimą Grimus-Neufeld modeliui analizuoti. Šie tyrimai buvo
pristatyti  tarptautinėje  konferencijoje  „Matter  to  the  Deepest“  (Lenkija).  (V.Dūdėno
dalyvavimas  šioje  konferencijoje  buvo  iš  dalies  paremtas  CA16201  lėšomis).  Taip  pat
pradėta modifikuoti FlexibleSUSY paketą ir susijusias bibliotekas: vietoje standartinių tipų
įdiegiant  itin  didelio  tikslumo  (≥50  skaitmenų)  tipą,  nes  analizės  rezultatai  parodė,  kad
standartinės  mantisės  tikslumo  neužtenka,  jei  sunkiojo  neutrino  masė  viršija  106 GeV.
Tęsiant  bendradarbiavimą  su  L.Lavoura  (Lisabonos  universitetas),  buvo  paskelbtas
straipsnis,  kuriame pasiūlytos  naujos  leptonų  maišymosi  tekstūros  pernormuojamuose
modeliuose.  Šie  tyrimai  buvo  pristatyti  ir  tarptautinėje  silpnųjų  sąveikų  ir  neutrinų
konferencijoje WIN2019. Prof.L.Lavoura rugsėjo mėnesį buvo atvykęs į Vilnių ir skaitė du
mokslinius  pranešimus.  D.Jurčiukonis  lankėsi  Lisabonoje  (vizitas  iš  dalies  padengtas
CA16201 STSM lėšomis).

Buvo  tęsiamas  bendradarbiavimas  su  CERN  Teorijos  skyriaus  ir  jame  apsilankančiais
mokslininkais, nagrinėjančiais neutrinų maišymąsi ir dviejų Higso dubletų modelio (2HDM)
ypatybes.  Dalyvauta renginyje „CERN Neutrino Platform Week:  Hot Topics  in Neutrino
Physics“  (vizitas  iš  dalies  padengtas  CERN  TH  lėšomis).  Vykta  į  teorinių  analizinių
skaičiavimų mokyklą Italijoje (išlaidos iš dalies padengtos CA16201 lėšomis).

Priskiriamų publikacijų skaičius: 106 straipsniai WoS sąrašo žurnaluose, 15 WoS žurnaluose
be citavimo rodiklio ir 1 straipsnis konferencijų darbuose.
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4.2.  Projektas  „Pasirengimas  narystei  Europos  branduolinių  mokslinių  tyrimų
organizacijoje  CERN  2018  –  2020  metų  veiksmų  planas“. Projekto  vadovas  –
prorektorius  prof.  R.  Jankauskas,  pagrindinis  koordinatorius  –  VU FF  Branduolių  ir
elementariųjų  dalelių  fizikos  centro  vadovas  vyriaus.  m.  d.  A.  Rinkevičius.  Projekto
vykdytojai, Branduolio ir elementariųjų dalelių fizikos grupės nariai: prof. E. Norvaišas,
dr. A. Juodagalvis, doc. dr. A. Acus, doc.  dr. T. Gajdosik,  dr. D. Jurčiukonis, dr. V.
Dūdėnas,  S.  Draukšas,  M.  Ambrozas.  Priskiriamų  mokslinių  publikacijų  skaičius:  0
straipsnių ISI sąrašo žurnaluose.

Projekto dalyviai  aktyviai  dalyvavo populiarinant  dalelių  fizikos tyrimus.  Seminarai  buvo
organizuojami  mokyklų  mokytojams,  moksleiviams  ir  plačiajai  visuomenei.  Dalyvauta
tarptautiniame renginyje „CMS meistriškumo mokykla“ – moksleiviai buvo supažindinti su
CERN ir fundamentaliųjų dalelių tyrimais, patys atliko CMS duomenų analizę ir registravo
savo išvadas, o gautus rezultatus videotilto metu aptarė su CERN CMS atstovu ir kitų keturių
mokyklų moksleiviais iš viso pasaulio. Taip pat „Europos tyrėjų naktį 2019“ vyko virtualus
CERN CMS eksperimento vizitas į Lietuvą. Iš viso suorganizuoti 7 renginiai.
A. Juodagalvis atstovavo Lietuvą CERN Finansų komitete.  A. Juodagalvis ir T. Gajdosik
dalyvauja CERN Baltic group organizacinėje veikloje.

5.  Apdovanojimai

V. Regelskis laimėjo Mariaus Jakulio Jason fondo premiją į Lietuvą pasirengusiems grįžti 
mokslininkams.

6.  Organizuoti moksliniai renginiai

A. Juodagalvis prisidėjo organizuojant Lietuvos nacionalinę fizikos konferenciją (LNFK43)
Kaune (2019 spalio 3-5d.). Konferencijos svetainė: https://lnfk43.ktu.edu/#komitetai 

7.  Pedagoginė veikla

T. Gajdosik: pavasario semestre kursas magistrantams „Kosmologija“; rudens semestre 
kursas magistrantams „Modernioji teorinė fizika“; pavasario semestre kursas bakalaurams 
„Teorinė elementariųjų dalelių fizika, pirma dalis“; vadovavo trijų bakalaurų ir keturių 
magistrų darbams.  

A. Acus (kartu su G. Gaigalu) pavasario semestre konsultacija doktorantams „Analizinių 
skaičiavimų pagrindai naudojant kompiuterinės algebros sistemas“.

A. Juodagalvis rudens semestre kursas bakalaurams „Unix OS“, vadovavo magistranto 
kursiniam ir baigiamajam darbams.

8.  Mokslo žiniasklaida

Grupės  nariai  populiarino  dalelių  fiziką  ir  CERN  vykdomus  mokslinius  tyrimus
septyniuose renginiuose.  Tame tarpe,  E.  Norvaišas  visuomenei  ir  moksleiviams perskaitė
keturias populiarias paskaitas apie CERN ir ten atliekamus elementariųjų dalelių tyrimus.
A.Juodagalvis Plungės moksleiviams skaitė populiarią paskaitą „Mikropasaulio paslaptys ir
CERN Didysis  hadronų  greitintuvas“  ir  atliko  laboratorinius  darbus  su  Vilsono  kamera.
Pastarasis pranešimas buvo derinamas su VU FF iniciatyva „Mokslininkai grįžta namo“.

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

https://lnfk43.ktu.edu/#komitetai
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„Juodųjų skylių pažinimo kelias“.
A. Deltuva LRT davė interviu apie reakcijų tyrimus,  už kuriuos paskirta Lietuvos

mokslo premija. 
A. Deltuva perskaitė paskaitą apie branduolines ir šaltųjų atomų reakcijas 2019 m.

akad. A. Jucio skaitymuose.

9.  Seminarai ir kvalifikacijos kėlimas

A.Juodagalvis,  kvalifikacijos  kėlimo  kursai  „Constructive  alignment  between
learning outcomes, pedagogy and assessment in higher education“ (2019.01.22d., VU).

V. Dūdėnas, vasaros mokykla „School of Analytic Computing in Theoretical High-
energy Physics“, Atrani, Italija, 2019.10.02-2019.10.11.

A.Juodagalvis,  kvalifikacijos  kėlimo  kursai  „Informacinių  komunikacijos
technologijų integracija į dėstymo procesą“ (2019.10.15d., VU).

A. Deltuva, kvalifikacijos kėlimo kursai „Metinių pokalbių valdymas“ (2019.10.24,
VU).

10.  Dalyvavimas mokslo organizacinėje veikloje

A.  Juodagalvis  yra  LFD  mokslinis  sekretorius,  buvo  VU  atstovas  CERN  CMS
miuonų GEM detektoriaus kolektyve.

T.  Gajdosik,  A.J  uodagalvis,  V.  Dūdėnas  ir  M.  Ambrozas,  vykdydami  CMS
rankraščių institucinę patikrą, recenzavo 2 CMS straipsnius.

A. Juodagalvis ir T. Gajdosik dalyvauja CERN Baltic group organizacinėje veikloje.

11. Išvykos į mokslo institucijas bendradarbiavimo tikslais

A. Deltuva, Rūro Universitetas, Vokietija, 2019.02.16-2019.04.29
V. Regelskis, Jorko Universitetas, Anglija, 2019.04.30–2019.05.27
V. Regelskis, Albertos Universitetas, Kanada, 2019.05.27–2019.07.28
T.  Gajdosik,  A.  Juodagalvis,  Tallinn  University  of  Technology  (TalTech),  Estija,
2019.01.28-2019.01.31
V.  Dūdėnas,  T.  Gajdosik,  Dresdeno  technikos  universitetas,  Vokietija,  2019.06.18-
2019.06.21
T. Gajdosik, A. Juodagalvis, KTU Kaunas, Lithuania, 2019.10.09-2019.10.10
T. Gajdosik, A. Juodagalvis, TU Wien, Austria, 2019.11.27-2019.11.30
A. Acus, KTH, Sweden, 2019.01.23-2019.01.25
D. Jurčiukonis, CERN, Šveicarija, 2019.09.29-2019.10.26
D. Jurčiukonis, Lisabonos universitetas, CFTP, Portugalija, 2019.11.03-2019.11.23
A. Juodagalvis, CERN, Šveicarija, 2019.03.11 – 2019.03.14
A. Juodagalvis, CERN ir PSI (Ciurichas), Šveicarija, 2019.03.18 – 2019.03.22
A. Juodagalvis, KTU Kaunas, 2019.05.28 – 2019.05.28
A. Juodagalvis, CERN, Šveicarija, 2019.06.02 – 2019.06.15
A. Juodagalvis, CERN, Šveicarija, 2019.06.17 – 2019.06.20
A. Juodagalvis, CERN, Šveicarija, 2019.09.24 – 2019.09.26
A. Juodagalvis, CERN, Šveicarija, 2019.12.10 – 2019.12.12
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15.  Užsienio mokslininkų vizitai

Dominik Stoeckinger, Dresdeno technikos universitetas, Vokietija, 2019.02.17-2019.02.20

Luis Lavoura, Lisabonos universitetas, CFTP, Portugalija, 2019.09.16-2019.09.22

16.  Pranešimai konferencijose 

1. A. Deltuva.   “Four-nucleon continuum: from near-threshold resonances to intermediate-
energy  collisions”.  24th  European  Conference  on  Few-Body  Problems  in  Physics,
Gildfordas, Jungtinė Karalystė, 2019 m. rugsėjo 2 – 6 d.

2. A. Deltuva  . “Reakcijos keturių dalelių sistemose: nuo šaltųjų atomų iki didelės energijos
branduolių“. 43-ioji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, Kaunas, 2019 m. spalio 3 – 5
d. (plenarinis pranešimas).

3. V. Dūdėnas, „Pole masses of neutrinos in the Grimus-Neufeld model“, „Matter to the
Deepest“, Chorzow, Lenkija, 2019 m. rugsėjo 1-6 d.

4. T. Gajdosik, „The Grimus-Neufeld model with FlexibleSUSY at 1-loop“, „Matter to the
Deepest“, Chorzow, Lenkija, 2019 m. rugsėjo 1-6 d.

5. T.  Gajdosik  „The  Grimus-Neufeld  model  as  the  optimal  teaching  tool  for  particle
physics“ (poster), 43-ioji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, Kaunas, 2019 m. spalio
3 – 5 d.

6. A.  Juodagalvis,  „Drell-Yan  proceso  matavimo  paklaidų  koreliacijų  įtaka  partonų
funkcijų  ribojimui“,  43-ioji  Lietuvos  nacionalinė  fizikos  konferencija,  Kaunas,  2019  m.
spalio 3 – 5 d. (stendinis pranešimas).

7. M.  Ambrozas  ir  A.Juodagalvis,  „Drell-Yan  proceso  triukšmo  įvykių  skaičiaus
įvertinimas eµ metodu“, 43-ioji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, Kaunas, 2019 m.
spalio 3 – 5 d. (žodinis pranešimas).

8. V. Regelskis,  „Algebrinis  Bethe  anzatsas  integruojamiems vienmačiams magnetams“,
43-ioji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, Kaunas, 2019 m. spalio 3 – 5 d. (kviestinis
pranešimas).

9. V.  Regelskis,  „Algebraic  Bethe  ansatz  for  orthogonal  and  symplectic  spin  chains“,
Integrable Systems Seminar, Leeds, Jungtinė Karalystė, 2019 m. lapkričio 15d. (kviestinis
pranešimas).

10. V.  Regelskis,  „Algebraic  Bethe  ansatz  for  orthogonal  and  symplectic  spin  chains“,
„Symmetries in Physics“, Londonas, Jungtinė Karalystė, 2019 m. gruodžio 11d. (kviestinis
pranešimas).

11. V. Regelskis, „Yang-Baxter algebros“, 8-tasis Lietuvos jaunųjų matematikų susitikimas,
Kaunas, 2019 m. gruodžio 27 d. (plenarinis pranešimas).

12. D. Jurčiukonis, „Four new lepton-mixing textures“, 27-asis tarptautinis silpnųjų sąveikų
ir neutrinų susitikimas (workshop) WIN2019, Baris, Italija, 2019 m. birželio 3-8 d. (stendinis
pranešimas).
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KOMPLEKSINIŲ FIZINIŲ IR SOCIALINIŲ SISTEMŲ GRUPĖ

Vadovas  dr. Vygintas Gontis

2019 m. grupėje dirbo 7 tyrėjai: 
Vyriausieji m.d.:  dr. Julius Ruseckas, habil. dr. Bronislovas Kaulakys, dr. (HP) Vygintas
Gontis
Afiliuotoji docentė: dr. Dalia Šatkovskienė 
Mokslo  darbuotojai:  dr.  Aleksejus  Kononovičius,  dr.  Rytis  Kazakevičius,  dr.  Viktoras
Novičenko (asocijuotasis grupės narys)

Grupės  darbuotojai  vykdė  biudžetinę  temą  “Sudėtingų  sistemų  evoliucija  ir
statistika”.  Spaudoje  paskelbti  3  straipsniai  WoS  sąrašo  žurnaluose.  Tarptautinėse
konferencijose  pateikti  3  kviestiniai,  5  žodiniai  ir  3  stendinis  pranešimai.  Paskelbti  39
mokslo populiarinimo straipsniai anglų kalba portale “Rizikos fizika”. 

1. VU FF Tarybos patvirtintos biudžetinės temos 

1.1. „Sudėtingų sistemų evoliucija ir statistika“, 2017–2021 m., vad. Bronislovas 
Kaulakys, vykdytojai: V. Gontis, J. Ruseckas, A. Kononovičius, R. Kazakevičius, m.d. 
V. Novičenko. 

Pasiūlėme ir  apibendrinome panašų  į  Beselio  gyvybės  ir  mirties  procesą,  kuris  gali  būti
aprašomas  ir  stochastine  diferencialine  lygtimi.  Pasiūlytas  procesas  jungia  skirtingus
aprašymo būdus ir  leidžia  išvesti  gyvybės ir  mirties  proceso laiko eilučių pikų ir duobių
trukmių tikimybės tankio funkcijas. Taip pat išanalizavome NBA krešinio lygos reguliaraus
sezono  duomenis,  parodydami,  kad  empiriniai  stebėjimai  yra  suderinami  su  atsitiktiniais
modeliais, tuo paneigdami laiko eilučių atminties galimybę. 

Paskelbtas vienas straipsnis WoS žurnale. 

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 būdas aproksimuoti pirmo kirtimo laikų skirstinius gyvybės ir mirties procesams.
Pasiūlytas  modifikuotas  Rinkėjo  modelis,  aprašantis  demografinius  ir  rinkimų  duomenis.
Išplėtimas pakeičia nuomonės dinamiką pačių rinkėjų migracija. 

Paskelbti trys WoS straipsniai.
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3.  Pagrindinis pasiekimas 
Vygintas Gontis perskaitė kviestinį pranešimą “Non-extensive birth-death processes as an
origin of spurious long-range memory”, 10-tajame Lenkijos mokslo draugijos “Physics in
Economy and Social  Sciences” (FENS) simpoziume,  Liepos 3–5, 2019, Varšuva.  Lenkai
pakvietė V. Gontį dalyvauti FENS organizacijos veikloje. 
https://fens2019.ncbj.gov.pl/

4.  Organizuoti moksliniai renginiai

2019  m.  kovo  18-19  d.  LR  Seime  organizuota  tarptautinė  konferencija   „Lyčių  lygybė
tiksliuosiuose  moksluose,  technologijose  ir  inovacijose:  progresas  ir  iššūkiai“. Įvykusioje
konferencijoje  buvo  įvertintos  pastangos,  siekiant  lyčių  lygybės  moksle  Baltijos  šalių
regione, apžvelgtas pasiektas progresas šiame kelyje bei aptarti spartaus mokslo vystymosi ir
naujų technologijų nulemti iššūkiai mokslo visuomenei. Konferencijos metu buvo pristatytos
naujos tendencijos ES lyčių lygybės užtikrinimo moksle politikoje bei aptartas šiuolaikinis
požiūris  į  nevyriausybinių  organizacijų  svarbą  mokslo  politikos  kūrime,  viešinime  ir
įgyvendinime. Konferencijos  dalyvių  priimta  Rezoliucija  buvo  išplatinta  Baltijos  Šalių
regiono mokslinę veiklą reguliuojančioms organizacijoms, mokslo produkciją kuriančioms
intitucijoms ir išsiųsta Europos mokslo ir inovacijų komisarui.

  
5.  Pedagoginė veikla

1.  A.  Kononovičius  dėstė  VU  FF  Šviesos  technologijų  pirmakursiams  kursą:
“Skaitmeniniai metodai I”.

2.  V.  Gontis  vadovavo  VU  FF  studento  Igno  Kazakevičiaus  magistrantūros
baigiamajam darbui. Taip pat bakalauro studijų studento Giedriaus Pakalkos praktikai.

3. R. Kazakevičius  rudens semestre vedė studijų įgudžių ir  darbo saugos pratybas
dviems grupėms: Kompiuterinė  fizika ir  modeliavimas,  Moderniųjų technologijų  fizika ir
vadyba. Taip pat lapkričio 28 d. ir gruodžio 12 d. vedė pirmojo kurso studentų ekskursijas po
TFAI.

6.  Leidyba

Ruošiama  leidybai  autorių  kolektyvo  Hélène  Langevin-Joliot,  Marion  Augustin  ir  Curie
muziejaus  Paryžiuje   knyga lietuvių  kalba  „Marie  Curie  -  Une femme dans son siècle“
( Marija Curie savo laikmečio moteris) apie pirmąją moterį Nobelio premijos laureatę fizikos
srityje  ir  pirmąją  moterį  Nobelio  premijos  laureatę,   apdovanotą  net  dviem  Nobelio
premijomis už svarbų indėlį skirtinguose moksluose -fizikoje ir chemijoje. Prancūzų kalba
knyga buvo išleista 2017 m. 150-ojo M. Curie jubiliejaus  proga.   Knyga  skirta  plačiam
skaitytojų ratui.

7.  Mokslo žiniasklaida

A. Kononovičius paskelbė 39 mokslo populiarinimo straipsnių anglų kalba portale “Rizikos
fizika”, buvo Mokslo Sriubos organizuoto mokslo populiarinimo darbų konkursos komisijos
narys http://mokslosriuba.lt/kartumesgalime/mokslo-populiarinimo-rasiniu-konkursas-2019/     

8.  Seminarai ir kvalifikacijos kėlimas

V. Gontis kėlė kvalifikaciją darbo pokalbių vedimo srityje. 

http://mokslosriuba.lt/kartumesgalime/mokslo-populiarinimo-rasiniu-konkursas-2019/
https://fens2019.ncbj.gov.pl/
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9.  Dalyvavimas mokslo organizacinėje veikloje
V. Gontis
Europos asociacijos “Euroscience” narys.
Lietuvos mokslininkų sąjungos tarybos narys.
Tarpdisciplininio laisvos prieigos mokslo žurnlao PlosOne akademinis redaktorius.
Organizavo Lietuvos mokslininkų suvažiavimą, parengė ir platino suvaživimo rezoliucijas. 

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 skėtinės asociacijos  EPWS vykdomosios tarybos narė.
Baltijos šalių regioninės mokslininkių asociacijos BASNET Forumas prezidentė.
Vilniaus universiteto atstovė tarptautiniame fizikų tinkle GENERA.
EUREKA ir Horizon 2020 programų vertintoja ekspertė fizikos ir chemijos srityse.
Horizon 2020 projekto Baltic Gender Patariamosios Tarybos narė.

10. Išvykos į mokslo institucijas bendradarbiavimo tikslais

A.  Kononovičius stažavosi pas  prof.  K.  Sznajd-Weron  Vroclavo mokslo  ir  technologijų
universitete (spalio 5-19 d.).

11.  Pranešimai konferencijose 

Kviestiniai pranešimai:

1.  V.  Gontis,  Non-extensive  birth-death  processes  as  an  origin  of spurious  long-range
memory, 10-tajame Lenkijos mokslo draugijos “Physics in Economy and Social Sciences”
(FENS) simpoziume, Liepos 3–5, 2019, Varšuva.

2. B. Kaulakys, Spektroskopija: nuo Rydbergo atomų iki 1/f triukšmo, Lietuvos nacionalinėje
fizikos konferencijoje, Kaunas, 2019 m. spalio 3-5 d.

3.   D. Satkovskiene  , The Role of EPWS in the European Science Gender Equality Policy - A
Baltic States Perspective. International conference „Alone is not enough. Shared challenges,
joint achievements, mutual dialogue for future actions in the fields of Gender Equality and
the Gender Dimension in EU Research and Innovation“.   25 of September , 2019,  Brussels

Kiti žodiniai pranešimai: 

4. A. Kononovicius.  Voter model for electoral and census data. International EURO Mini
Conference  on  Modelling  and  Simulation  of  Social-Behavioural  Phenomena  in
Creative Societies (MSBC-2019), p. 31. Vilnius, Lithuania, 2019.

5. V. Gontis, Birth-Death processes in the modeling of opinion dynamics of social systems,
International  EURO  Mini  Conference  on  Modelling  and  Simulation  of  Social-
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Behavioural  Phenomena  in  Creative  Societies  (MSBC-2019),  p.  22.  Vilnius,
Lithuania, 2019.

6.  A.  Kononovicius.  Compartmental  voter  model.  10th Polish Symposium on Physics in
Economy and Social Sciences (FENS 2019). Otwock-Swierk, Lenkija, 2019.

7.  A. Kononovicius,  J.  Ruseckas.  Order book model  with herd behavior and long-range
memory. DPG Spring Meeting 2019, SOE 5.2. Regensburg, Germany, 2019.

8. V. Novicenko, “Adaptive delayed feedback control to stabilize in-phase synchronization
in  complexoscillator  networks”  konferencijoje  “XXXIX Dynamics  Days  Europe”,
Rostoke, Vokietija, 2019 metų rugsėjo 2 – 6 d. 

        Stendiniai pranešimai:
9.  A.  Kononovicius. Correspondence  between  spatial  and  classical  voter  model.  43-oji

Lietuvos  nacionalinė  fizikos  konferencija:  Programa  ir  pranešimų  tezės,  p.  161.
Kaunas, Lietuva, 2019.

10. A. Kononovicius. Statistical patterns of Lithuanian municipality elections. DPG Spring
Meeting 2019, SOE 12.1. Regensburg, Vokietija, 2019.

11. D.  Šatkovskienė   Europos  Sąjungos  lyčių  lygybės  politika  moksle:  Tikslieji  gamtos
mokslai, inžinerija ir matematika 42-ji Nacionalinė fizikų konferencija, Kaunas 2019.

ŠALTŲJŲ ATOMŲ IR KONDENSUOTŲ MOLEKULINIŲ DARINIŲ
GRUPĖ 

Vadovas habil. dr. Gediminas Juzeliūnas

2019 m. grupėje dirbo 15 tyrėjų:

Pagrindiniai grupės nariai:
Išskirtinis profesorius: habil. dr. Gediminas Juzeliūnas 
Profesoriai:  dr. (HP) Egidijus Anisimovas 
Vyriausieji m.d.:  dr. Julius Ruseckas
Vyresnieji m.d.: dr. Jelena Tamulienė, dr. Gytis Vektaris, dr. Aušra Vektarienė
Mokslo darbuotojai: dr. Hamid R. Hamedi, dr. Viktor Kudriašov, dr. Algirdas Mekys,   dr.
Viktor Novičenko
Doktorantai: G. Žlabys, M. Račiūnas
Asocijuoti grupės nariai:  vyr. m.d. dr. Artūras Acus, m.d. dr. Rytis Juršėnas ir afiliuotoji
mokslininkė habil. dr. Viktorija Gineitytė

Grupės darbuotojai  vykdė vieną biudžetinę temą, 3 Lietuvos institucijų remiamus,
vieną Europos komisijos remiamą projektą.  Dalyvaujant  projektuose buvo gauta virš 140
tūkst. Eur.  Spaudoje  paskelbtos  15  mokslinių  publikacijė  WoS  sąrašo  žurnaluose.
Tarptautinėse  konferencijose  pateikti  4  kvietiniai,  du  žodiniai  ir  8  stendiniai  pranešimai.
Paskaityta vieša paskaita VU bendruomenei. 
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1. VU FF Tarybos patvirtintos biudžetinės temos 

1.1. „Šaltų atomų ir kondensuotų molekulinių darinių optinės, kinetinės ir toploginės
savybės“, 2018–2021 m., vad.  G. Juzeliūnas, vykdytojai:  E. Anisimovas,  J. Ruseckas,
G. Vektaris, A. Vektarienė, J. Tamulienė,  A. Mekys, V. Kudriašov, H. R. Hamedi, V.
Novičenko, G. Žlabys, M. Račiūnas, A. Acus, R. Juršėnas 

Pasiūlytas ir ištirtas būdas, įgalinantis pasiekti visišką spinduliuotės energijos perdavimą tarp
orbitinį judesio kiekio momentą turinčių lazerio pluoštų, panaudojant dujas, kuriose atomai
yra  apibūdinami  Lambda  konfiguracijos  energijos  lygmenimis.  Ištirtas  solitonų  sklidimas
terpėje,  kurioje  atomai  yra  apibūdinami  penkiais  energijos  lygmenimis,  tarp  kurių
spinduliuotė  cikliškai  sukelia  optinius  šuolius.  Parodyta,  kad,  atomus  tinkamai  paveikus
osciliuojančiu  magnetiniu  lauku  bei  radio  bangų  impulsais,  radio  bangų  fotonai  suteikia
atomams  derinamą  atatrankos  impulsą.  Ištirta  galimybė  sukurti  Larkino-Ovčinnikovo
būsenas dviejų sluokslių išsigimusiose atomų Fermi dujose, kuriose lazerio pluoštai sukelia
tuneliavimą  tarp  sluoksnių.  Remiantis  apskaičiuotais  kvantinės  chemijos  reaktingumo
indeksais įvertintos  2-arilamino-1,4-benzochinonų  oksidacinės ir redukcinės savybės. Gauti
nauji glutamino molekulės fragmentacijos duomenys veikiant žemos energijos elektronais.
Praplėstas tripletiniai simetrinio operatorius Hilberto skalėse aprašyti kraštinėmis poromis.
Surastos  nebūtinai  unitarios  transformacijos  į  pradinę  Hilberto  erdvę,  kurios  nepakeičia
Weylio funkcijos.

Šia tema paskelbti 11 straipsnių Web of Science (WoS) žurnaluose.

2. Europos komisijos finansuoti projektai 

2.1 COST veiklos CA16221 projektas “Kvantinės technologijos panaudojant šaltuosius
atomus”  (“Quantum Technologies  with Ultra-Cold Atoms”),  vykdymo trukmė 2017–
2021 m.,  programos  koordinatorius Wolf von Klitzing (Foundation for Research and
Technology -  Hellas,  Heraklion,  Grakija),   projekto vadovas Lietuvoje G. Juzeliūnas,
vykdytojai: E. Anisimovas, M. Račiūnas, H.R. Hamedi. 

Vykdant  šią  programą,  G.  Juzeliūnas  skaitė  kviestinį  pranešimą  COST  organizuotoje
konferencijoje  “AtomQT  workshop  Quantum  coherent  effects  with  ultra-cold  atoms”
(Belgradas, Serbia, 2019 m. rugpjūčio 29 – 30 d.). G. Juzeliūnas taip pat dalyvavo 2019
metų  spalio  29-31  dienoms  Sarajeve,  Bosnija  vykusiame  COST  programos  metiniame
susitikime. 

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.

Paskelbtos 2 WoS publikacijos.
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3.2. 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 2019 m. 7,4 tūkst. Eur, viso 2016–19 m.: 99855 Eur. 

Projektas buvo baigtas per pirmuosius tris 2019-ųjų metų mėnesius. Pagrindinį 
dėmesį skyrėme kvantinei dinamikai esant greitai erdvinei hamiltoniano moduliacijai. 
Pasitelkę supersimetrinės kvantinės mechanikos formalizmą parodėme, kad efektinė 
dinamika aprašoma Šrėdingerio tipo lygtimi ir sukonstravome šį judėjimą apibūdinantį 
efektinį hamiltonianą.

Paskelbtas 1 WoS straipsnis.
  

3.3.  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 viso 2017–19 m.: 42,5 tūkst. Eur.

Mes  nagrinėjome  kvantinę  dalelę  su  sukiniu  osciliuojančiame  magnetiiame  lauke.
Atmetant  sukininės  dalelės  kinetinę  energiją  mes  parodėme,  kad  osciliuojantis
magnetinis laukas su lėtai laike kintančia amplitude indukuoja ne Abelines geometrines
fazes į evoliucijos operatorių. Tuo atvejų kai sukininė dalelė nagrinėjama su kinetine
energija,  yra  parodyta,  kad  erdvėje  nehomogeninis  osciliuojantis  magnetinis  laukas
indukuoja  efektinį  sukinio  ir  orbitos  sąveikos  potencialą.  Toks  potencialas  gali  būti
pilnai trimatis, tą prasme, kad trys judesio kiekio momento operatoriai išilgai x, y ir z
krypčių yra sukabinti su trimis sukinio operatoriais išilgai atitinkamų krypčių.

Paskelbti du WoS straipsniai.

4.  Pagrindinis pasiekimas 

Parodyta, kad, periodiškai trikdant šaltuosius atomus, galima jiems suformuoti 
neabelines geometrines fazes ir sukinio-orbitos sąveiką.

5.  Apdovanojimai

2019 metais Gediminas Juzeliūnas išrinktas Lietuvos Mokslų Akademijos tikruoju nariu, bei
tapo VU išskirtiniu profesoriumi (Inauguracinė paskaita “Žemų temperature fizika” Vilniaus
universitete 2020 m. spalio 24 dieną)

6.  Organizuoti moksliniai renginiai

2019 m. spalio 3 – 5 dienomis prisidėta organizuojant Lietuvos Nacionalinė Fizikų 
Konferencija LNFK-43, Kauno Technologijos Universitetas, Kaunas, https://lnfk43.ktu.edu/
#Organizacinis-komitetas

7.  Pedagoginė veikla

2019 m.  pavasario  semestre  E.  Anisimovas  skaitė  Statistinės  fizikos  kursą,  o  M.
Račiūnas ir G. Žlabys vedė šio kurso pratybas VU FF trečiojo kurso studentams. Viso – 160
akademinių valandų.

2019 m. pavasario semestre E. Anisimovas skaitė Kvantinės statistinės fizikos kursą
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FF  Teorinės  fizikos  ir  astrofizikos  programos  magistrantams.  Viso  –  64  akademinės
valandos.

E. Anisimovas buvo Teorinės fizikos ir astrofizikos magistrinės studijų programos
komiteto narys.

2019 m. pavasario semestre V. Novičenko vedė Skaitmeninio modeliavimo pratybos
bakalauro pirmo kurso "šviesos technologijos" grupės studentams. 

2019 m. rudens semestre G. Juzeliūnas skaitė  Žemų temperatūrų fizikos kursą FF
Teorinės fizikos ir astrofizikos programos magistrantams. Viso – 64 akademinės valandos.

A. Mekys dirba 0.5 asistento etato dalimi FF Fotonikos ir nanomokslų institute ir
veda laboratorinius darbus VU FF studentams. 

J. Tamulienė skaitė paskaitas MIF virš 200 val. 

8.  Mokslo žiniasklaida

2019-01-22. Pranešimas apie G. Juzeliūno inauguracinę paskaitą, VU Naujienos 

http://naujienos.vu.lt/vu-isskirtinio-profesoriaus-gedimino-juzeliuno-paskaita-zemu-
temperaturu-pasaulis

Įvairūs spaudos pranešimai, kad Vilnius pasirinktas organizuoti 2022 metų liepos 24-29 
dienomis vyksiančią 14-ąją Europos Atomų, molekulių ir fotonų konferenciją, org. komiteto 
pirmininkas – Gediminas Juzeliūnas

https://www.meetingsinternational.com/news.php?id=1408

https://www.citmagazine.com/article/1661766/worlds-top-physicists-heading-vilnius-2022

https://www.iccaworld.org/npps/section.cfm?SID=27

https://www.vilnius-convention.lt/en/press/news/vilnius-to-host-6hqg.html

https://en.delfi.lt/business/vilnius-to-host-important-conference-of-european-physicists.d?
id=82417503

https://www.vu.lt/en/news/7449-vilnius-to-host-important-conference-of-european-physicists

https://sc.bns.lt/view/item/319317

2019-08-22 VU pranešimas apie VU išskirtinio profesoriaus kategorijos suteikimą 
Vladislavui Fominui, Gediminui Juzeliūnui ir Česlovui Vencloviui

http://naujienos.vu.lt/trims-vilniaus-universiteto-mokslininkams-suteiktas-isskirtinio-
profesoriaus-statusas/

2019-05-02: LRT laida apie Hamidą R. Hamedi ir jo žmoną “Atradimai. Iranas Lietuvoje: 
Neda ir Hamid”

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000067138/atradimai-iranas-lietuvoje-neda-ir-hamid?
jwsource=cl

9.  Seminarai ir kvalifikacijos kėlimas

Dalis  grupės  narių  dalyvavo  Grupių  teorijos  kvalifikacijos  kėlimo  seminaruose,

http://naujienos.vu.lt/vu-isskirtinio-profesoriaus-gedimino-juzeliuno-paskaita-zemu-temperaturu-pasaulis
http://naujienos.vu.lt/vu-isskirtinio-profesoriaus-gedimino-juzeliuno-paskaita-zemu-temperaturu-pasaulis
http://naujienos.vu.lt/trims-vilniaus-universiteto-mokslininkams-suteiktas-isskirtinio-profesoriaus-statusas/
http://naujienos.vu.lt/trims-vilniaus-universiteto-mokslininkams-suteiktas-isskirtinio-profesoriaus-statusas/
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organizuotuose kartu su FTMC teoretikais

Grupės nariai prisidėjo organizuoti Jungtinį Teorinės fizikos is Astronomijos seminarą.

10.  Dalyvavimas mokslo organizacinėje veikloje

G. Juzeliūnas  yra  Taivano  Nacionalinio  teorinių  mokslų  centro  (Nacionalinis  Tsing-Hua
universitetas, Hsinchu) vizituojantis mokslininkas.
G.  Juzeliūnas  redagavo  specialų  žurnalo  European  Journal  of  Physics  D  numerį,   yra
tarptautinio žurnalo “Plos One” akademinis redaktorius (nuo 2018 m.). 
G. Juzeliūnas yra Europos fizikos draugijos Atomų, molekulių ir fotonų sekcijos valdybos
narys.
G. Juzeliūnas yra Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys.
G.  Juzeliūnas  buvo  paskirtas  organizuoti  2022  metais  liepos  24-29  dienomis  Vilniuje
vyksiančią Europos atomų, molekulių ir fotonų konferenciją ECAMP14.
A. Vektarienė parašė atsiliepimą Užgorodo Nacionalinio universiteto doktoranto  O.V Papp
disertaciniam darbui ‘Mass-spectroscopy of ionization and dissociative ionization processes
of the amino acid molecules by electron impact“.
G. Juzeliūnas, J. Ruseckas, H. Hamedi, J. Tamulienė,  A. Vektarienė recenzavo straipsnius
įvairiuose Web of Science (WoS) indeksuojamuose žurnaluose. 
J. Tamulienė yra Lietuvos Fizikų draugijos Valdybos narė.
J. Tamulienė yra VU profsąjungos pirmininkė. 
R. Juršėnas yra Amerikos matematikos draugijos narys.

11. Išvykos į mokslo institucijas bendradarbiavimo tikslais

G. Juzeliūnas,  mokslinis  vizitas  A.  Eckardt  grupėje,  Max Planck Institute  for  the
Physics of Complex Systems, Drezdenas, Vokietija, 2019 m. sausio 13- 24 d.

Gediminas  Juzeliūnas,  mokslinis  vizitas,  Nacionalinis  Teorinių  mokslų  centras,
Hsinchu, Taivanas, nuo 2019 m. kovo 10 iki 31 dienos.

Gediminas Juzeliūnas, mokslinis vizitas, Sostinės edukologijos universitetas, Pekinas,
Kinija, nuo 2019 m. kovo 31iki balandžio 4 dienos.

M.  Račiūnas,  mokslinis  vizitas  A.  Eckardt  grupėje,  Max Planck  Institute  for  the
Physics of Complex Systems, Vokietija, 2019 m. balandžio 28 – gegužės 4.

E. Anisimovas, mokslinis vizitas A. Eckardt grupėje, Max Planck Institute for the
Physics of Complex Systems, Drezdenas, Vokietija, 2019 m. balandžio 28- gegužės 3 d.

G.  Žlabys,  mokslinis  vizitas  K.  Sachos  grupėje,  Marian  Smoluchowski  fizikos
institute, Jogailos universitete, Krokuva, Lenkija, 2019 m. gruodžio 1 - 21 d. 

V. Novičenko, mokslinis vizitas pas prof. A. Polkovnikovą postdoktoratūros projekto
rėmuose, Bostono universitetas JAV, 2019 m. spalio 5 - 28 d.

Gediminas  Juzeliūnas,  mokslinis  vizitas,  Nacionalinis  Teorinių  mokslų  centras,
Hsinchu, Taivanas, nuo 2018 m. lapkričio 9 iki 16 dienos.

Gediminas Juzeliūnas, mokslinis vizitas, Sostinės edukologijos universitetas, Pekinas,
Kinija, nuo 2019 m. lapkričio 16 iki 21 dienos.

Hamid  R.  Hamedi,  mokslinis  vizitas  Prof.  Jordi  Mompart  mokslinėje  grupėje,
University Autonomous Barcelona, Ispanija, nuo 2019 vasario 2 iki 21 dienos.

Hamid R. Hamedi, mokslinis vizitas Prof. Emmanuel Paspalakis mokslinėje grupėje,
Patras universitetas, Graikija, nuo 2019 vasario 25 iki kovo 1 dienos.
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Hamid  R.  Hamedi,  mokslinis  vizitas  dr.  Teodora_Velcheva  Kirova  mokslinėje
grupėje, Latvijos Universitetas, Ryga, nuo 2019 Spalio 6 iki 12 dienos..

Hamid  R.  Hamedi,  mokslinis  vizitas  dr.  Teodora_Velcheva  Kirova  mokslinėje
grupėje, Latvijos Universitetas, Ryga, nuo 2019 gruodžio 1 iki 14 dienos.

Hamid R. Hamedi, mokslinis vizitas Dr. Ticijana Ban mokslinėje grupėje, Fizikos
institutas, Zagrebas, Kroatija, 2019 rugsėjo 23-27 dienomis. 

12.  Užsienio mokslininkų vizitai

Dr.  Teodora  Velcheva  Kirova,  Latvijos  Universitetas,  Ryga.  TFAI  lankėsi  nuo  2019  m.
balandžio 1 iki gegužės 1 dienos.

Dr.  Nur  Unal,  Max-Planck  Institute  for  the  Physics  of  Complex  Systems,  Dresdenas,
Vokietija. TFAI lankėsi 2019 m. rugsėjo 1 – 7 dienomis.

13.  Pranešimai konferencijose 

 G.  Juzeliūnas  ,  V.  Novičenko  “Geometric  phases  for  periodically  driven  quantum
systems”,  AtomQT  workshop  “Quantum  coherent  effects  with  ultra-cold  atoms”,
Belgradas, Serbija, 2019m. rugpjūčio 29 – 30 d. (kviestinis pranešimas).

 G. Juzeliūnas  ,  V.  Novičenko “Non-Abelian  geometric  phases  for  periodically  driven
systems”, International Symposium on Quantum Computing and Quantum Optics II”,
Hangzhou, Kinija, 2019 m. gegužės 24 – 26 d. (kviestinis pranešimas).

 G.  Juzeliūnas  ,  V.  Novičenko,  Periodically  driven  systems  and  geometric  phases,
Workshop “Emergent phenomena in ultracold atoms: Merging topology, interaction, and
dynamics, Pekinas, Kinija, 2019 m. birželio 3 – 22 d . (kviestinis pranešimas).

 G. Juzeliūnas  ,  V.  Novičenko,  Non-Abelian  geometric  phases  for  periodically  driven
systems,  International  conference  Bose-Einstein  Condensation  2019:  Frontiers  in
Quantum Gases, Sant Feliu, Ispanija, 2019 m. rugsėjo 7-13d. (stendinis pranešimas).

 H. R. Hamedi, J. Ruseckas, E. Paspalakis, G. Juzeliūnas, Transfer of Optical Vortices in
Coherently  Prepared  Media,  13th  European  Conference  on  Atoms  Molecules  and
Photons ECAMP13 (Florencija, Italija, 2019 m. balandžio 8-12) (stendinis pranešimas).

 G.  Žlabys  ,  M.  Račiūnas,  E.  Anisimovas,  “Learning  quantum  structures  in  compact
localized  eigenstates”,  Young Atom Opticians  2019,  Hamburgas,  Vokietija,  2019 m.
liepos 28 d. - rugpjūčio 2 d. (stendinis pranešimas)

 M.Račiūnas,  S.V.Rajagopal,  T.Shimasaki,  P.Dotti,  E.Anisimovas,  A.Eckardt  and
D.M.Weld, "Phasonic Spectroscopy of a Tunable Quantum Quasicrystal", Time Crystals
and Related Phenomena, Krokuva (Lenkija), 2019 rugsėjo 3-7 d. (stendinis pranešimas). 

 G.  Žlabys  ,  M.  Račiūnas,  E.  Anisimovas,  “Learning  quantum  structures  in  compact
localized eigenstates”, Time Crystals and Related Phenomena, Krokuva, Lenkija, 2019
m. rugsėjo 3-7 d. (stendinis pranešimas)

 Gytis  Vektaris,   Aušra  Vektarienė,  Edita  Voitechovič,  Regina  Jančienė,   Julija
Razumienė  Oksidacinių  –  redukcinių  2-arilamino-1,4-benzochinonų  savybių  teorinis
tyrimas. Lietuvos Nacionalinė Fzikos Konferencija (LNFK-43), Kaunas, 2019 spalio 3-5
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d. (stendinis pranešimas)

 V. Novičenko “Adaptive delayed feedback control to stabilize in-phase synchronization
in  complex  oscillator  networks”,  XXXIX  Dynamics  Days  Europe  2019,  Rostokas,
Vokietija, 2019 m. rugsėjo 2 – 6 d. (žodinis pranešimas).

 Hamid Reza Hamedi  , J.  Ruseckas, E. Paspalakis, G. Juzeliūnas, “Transfer of Optical
Vortices in Coherently Prepared “,21th International Conference-School ADVANCED
MATERIALS  AND  TECHNOLOGIES,  rugpjūčio  19-23,  Palanga,  Lithuania  (2019)
(Stendinis pranešimas)

 Hamid Reza Hamedi  , V. Kudriašov, J. Ruseckas, G. Juzeliūnas, Azimuthal modulation
of  electromagnetically  induced  transparency  using  structured  light”  26th  Central
European Workshop on Quantum Optics, Paderborn University, Germany, birželio 3–7
(2019)  (Stendinis pranešimas)

 Hamid  Reza  Hamedi,  “Interplay  of  optical  vortices  with  cold  atoms”,  International
Workshop on Quantum Computing and Quantum Optics 30-31, Oct. 2019, Tabriz-Iran
(Kviestinis pranešimas)

 Jonas  Sarlauskas,  Jelena  Tamuliene,  Aleksej  M.  Rodin,  Ernestas  Kuodis,  New type
Cu(N_3_)2 metal-azides for laser initiation, SPIE Security+Defence 2019,  Strasburas,
Prancūzija, 2019 rugsėjo 9-12 d. (žodinis pranešimas). 

ŽVAIGŽDŽIŲ ATMOSFERŲ FIZIKOS GRIPĖ 

Vadovas  dr. Arūnas Kučinskas

2019 m. grupėje dirbo 4 tyrėjai: 

Profesorius/vyriausiasis m.d.: dr. A. Kučinskas
Mokslo darbuotojai: dr. V. Dobrovolskas, dr. J. Klevas
Doktorantai: E. Kolomiecas

Grupės darbuotojai vykdė biudžetinę mokslinę temą, vieną Lietuvos institucijų remiamą ir
vieną Europos komisijos remiamą mokslinį projektą.  Dalyvaujant projektuose buvo gauta
virš  29 tūkst.  Eur.  Įteikta  spaudai  2  moksliniai straipsniai  Clarivate  Analytics  WoS Q1
žurnaluose, paskelbti  2 moksliniai straipsniai kituose leidiniuose. Tarptautinėse mokslinėse
konferencijose  pateiktas  1  kviestinis  pranešimas,  2  žodiniai  pranešimai  ir  1  stendinis
pranešimas.  Suorganizuota  tarptautinė  mokslinė  konferencija.  Paskelbti  9  mokslo
populiarinimo straipsniai ir interviu.

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.
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Vykdant šią temą buvo atliktas Na, Zr, Ba ir La gausų tyrimas Galaktikos kamuoliniame
spiečiuje  47  Tuc.  Skirtingai  nei  manyta  iki  šiol,  mūsų  gauti  rezultatai  parodė,  kad  šio
spiečiaus  žvaigždės  nebuvo  papildomai  praturtintos  Ba  ir  La,  tačiau  aptikta  statistiškai
reikšminga sąsaja tarp Na ir Zr gausų. Atliktas C ir O tyrimas mažo metalingumo žvaigždės
BD+44493 atmosferoje, panaudojant šiam tikslui CH ir OH spektro linijas.

Šia  tema  įteikti  2  straipsniai  CA WoS  Q1  žurnale  “Astronomy  and  Astrophysics”,  1
mokslinis straipsnis paskelbtas tarptautinės konferencijos darbuose.

2. 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, E. Kolomiecas. 2017– 2021. Finansavimas 2017-
2021: 150 tūkst. Eur.

2019 m. kovo 14-16 d. Vilniuje (VU FF TFAI) surengta COST veiklos CA16117 “Chemical
Elements as tracers of the Evolution of the Cosmos” (ChETEC) tarptautinė konferencija.
Renginys  buvo  skirtas  naujų  astrofizikinių  stebėjimų,  vykdomų  įgyvendinant  ChETEC
veiklos mokslinius tikslus, strategijos aptarimui,  paraiškų naujiems stebėjimams rengimui.
Darbinės  konferencijos  metu  parengtos  dvi  paraiškos  stebėjimams  su  vienu  didžiausių
pasaulyje Europos pietinės observatorijos (ESO) 8m VLT teleskopu. Šiems tyrimams ESO
skyrė  8 naktis  stebėjimų VLT teleskopu laiko.  Renginyje dalyvavo  18 mokslininkų iš 10
šalių.  Konferencijoje  “Žvaigždžių  atmosferų  fizikos”  grupės  nariai  perskaitė  2  žodinius
mokslinius pranešimus. Renginio biudžetas 12 tūkst. Eur.

3. Kitų institucijų finansuoti projektai 

Nuo 2018 m. įgyvendinamas 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.).

4.  Pagrindinis pasiekimas 

Atrasta Na-Zr koreliacija Galaktikos kamuoliniame žvaigždžių spiečiuje  47 Tucanae,  kuri
rodo,  kad  žvaigždės-teršėjos,  lėmusios  kelių  populiaciją  atsiradimą  kamuoliniuose
žvaigždžių  spiečiuose,  antrosios  populiacijos  žvaigždes  praturtino  ne tik  lengvaisiais,  bet
pagrindinio  s-proceso  metu  sintetinamais  cheminiais  elementais.  Gauti  rezultatai  leidžia
tiksliau  apriboti  galimų  žvaigždžių-teršėjų  masę  bei  rodo,  kad  teršėjos  greičiausiai  buvo
vidutinės masės AGB žvaigždės.

5.  Organizuoti moksliniai renginiai

2019 m. kovo 14-16 d. Vilniuje (VU FF TFAI) surengta COST veiklos CA16117 “Chemical
Elements as tracers of the Evolution of the Cosmos” (ChETEC) tarptautinė konferencija.
Renginys  buvo  skirtas  naujų  astrofizikinių  stebėjimų,  vykdomų  įgyvendinant  ChETEC
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veiklos mokslinius tikslus, strategijos aptarimui,  paraiškų naujiems stebėjimams rengimui.
Darbinės  konferencijos  metu  parengtos  dvi  paraiškos  stebėjimams  su  vienu  didžiausių
pasaulyje Europos pietinės observatorijos (ESO) 8m VLT teleskopu. Šiems tyrimams ESO
skyrė 8 naktis stebėjimų VLT teleskopu laiko. Renginyje dalyvavo 18 astronomų (tame tarpe
14 iš devynių užsienio šalių ir 4 iš Lietuvos). Konferencijoje “Žvaigždžių atmosferų fizikos”
grupės nariai perskaitė 2 žodinius mokslinius pranešimus. Renginio biudžetas 12 tūkst. Eur.
Konferencijos  svetainė:  http://www.chetec.eu/events/chetec-working-group-3-workshop-
2019 .

6.  Pedagoginė veikla

A. Kučinskas buvo E. Kolomieco doktorantūros studijų vadovas.
A. Kučinskas dėstė kursą Žvaigždžių fizika ir  evoliucija  VU FF/TFAI doktorantams,  bei
kursus VU Fizikos fakulteto studentams bakalaurams ir magistrantams: Žvaigždžių ir planetų
fizika  (VU  FF  III  k.,  bakalauro  studijų  programa,  2018-19  m.m.  pavasario  semestras);
Žvaigždžių  evoliucija  (VU FF,  I  k.,  magistro  studijų  programa,  2018-19 m.m.  pavasario
semestras); Žvaigždžių atmosferos (VU FF, I k., magistro studijų programa, 2018-19 m.m.
rudens semestras).
V. Dobrovolskas dėstė  kursą "Spektrofotometrijos  instrumentai  ir  metodai"  (VU FF, I  k.
magistro studijų programa, 2019-20 m. rudens semestras).

7.  Mokslinės aparatūros tobulinimas, įrangos pirkimas, kiti darbai

2019 m. buvo vykdomas projektas “Molėtų astronomijos observatorija (MAO)”, kurio tikslas
–  įsijungti  į  tarptautinio  konsorciumo  WEAVE  veiklas  bei  atnaujinti  MAO  mokslinę-
techninę bazę (projekto vadovas dr. A. Kučinskas, ES struktūrinių fondų finansavimas 2018-
2021 m. – viso 2.8 mln. Eur.).

8.  Mokslo žiniasklaida

J. Klevas 2019 m. paskelbė 6 mokslo populiarinimo straipsnius technologijos.lt portale (vid.
1538 peržiūros), vienas iš jų perspausdintas delfi.lt.
V. Dobrovolskas davė tris interviu LRT, LNK ir TV3 žinių tarnyboms įvairių astronominių
įvykiu tematika.

9.  Dalyvavimas mokslo organizacinėje veikloje

A. Kučinskas yra tarptautinio mokslinio žurnalo “Astronomy and Astrophysics” direktorių
tarybos  narys,  šio  žurnalo  darbo  grupės  “A&A  Open  Access”  narys,  mokslinio  žurnalo
“Odessa  Astronomical  Publications”  redakcinės  kolegijos  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,  Molėtų astronomijos observatorijos stebėjimų laiko
skirstymo komisijos narys.
J. Klevas yra Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos tarybos narys, Tarptautinės astronomų
sąjungos narys, Lietuvos astronomų sąjungos Valdybos narys.
V. Dobrovolskas yra Lietuvos astronomų sąjungos narys.

http://www.chetec.eu/events/chetec-working-group-3-workshop-2019
http://www.chetec.eu/events/chetec-working-group-3-workshop-2019
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10. Išvykos į mokslo institucijas bendradarbiavimo tikslais

A.  Kučinskas,  Sofijos  universitetas  (Sofija,  Bulgarija),  2019  sausio  8-10.  COST veiklos
CA16117 “Chemical Elements as Tracers of the Evolution of the Cosmos” valdymo grupės
(core team) susirinkimas.
A.  Kučinskas,  Paryžiaus  observatorija  (Paryžius,  Prancūzija),  2019  gegužės  16-18.
Tarptautinio  mokslinio  žurnalo  “Astronomy  and  Astrophysics”  direktorių  tarybos
susirinkimas.
A. Kučinskas, Ženevos observatorija (Ženeva, Šveicarija),  2019 rugsėjo  8-13. Tarptautinė
mokslinė konferencija  “CEMP stars as probes of first-star  nucleosynthesis,  the IMF, and
galactic assembly”.
A.  Kučinskas,  Budenheim  (Vokietija),  2019  rugsėjo  18-19.  COST  veiklos  CA16117
“Chemical  Elements  as  Tracers  of  the  Evolution  of  the  Cosmos”  valdymo  komiteto
(managing committee) susirinkimas.
A.  Kučinskas,  Paryžiaus  observatorija  (Paryžius,  Prancūzija),  2019  spalio  15-16.
Tarptautinio mokslinio žurnalo “Astronomy and Astrophysics” darbo grupės susirinkimas.
A. Kučinskas, Dresdeno universitetas (Dresdenas, Vokietija), 2019 lapkričio 11-12. COST
veiklos CA16117 “Chemical Elements as Tracers of the Evolution of the Cosmos” darbo
grupės susirinkimas.
A.  Kučinskas:  Heidelbergo  universiteto  Astronomijos  observatorija  (Heidelbergas,
Vokietija),  2019  gruodžio  4–13.  Vizito  tikslas  –  darbas  moksliniame  projekte  “Silicon
abundance in the Sun: the 3D NLTE approach”.

11.  Pranešimai konferencijose 

 A.  Kučinskas,  “3D  carbon  and  oxygen  abundances  in  CEMP  stars  from molecular
lines”,  tarptautinė  mokslinė  konferencija  “CEMP  stars  as  probes  of  first-star
nucleosynthesis, the IMF, and galactic assembly”,  Ženevos observatorija, 2019 rugsėjo
8-13 (kviestinis pranešimas).

 E. Kolomiecas, “Abundance of zirconium in the atmospheres of red giants in Galactic
globular cluster 47 Tuc”, tarptautinė mokslinė konferencija “IAU Symposium 351: Star
Clusters: from the Milky Way to the Early Universe”, Bolonija, Italija, 2019 gegužės 27-
31 (stendinis pranešimas).

 E. Kolomiecas,  “Cirkonio gausa Galaktikos  kamuoliniame spiečiuje  47 Tuc”,  43-ioji
Lietuvos  nacionalinė  fizikos  konferencija,  Kaunas,  Lietuva,  2019 spalio  3-5 (žodinis
pranešimas).

ŽVAIGŽDŽIŲ SISTEMŲ FIZIKOS LABORATORIJA

Vadovas prof. Vladas Vansevičius

2019 m. grupėje dirbo 7 tyrėjai: 
Profesoriai: dr.(HP) V. Vansevičius
Docentai: dr. D. Narbutis, dr. R. Stonkutė, dr. K. Zubovas



43

Vyresnieji m.d.: dr. J. Sperauskas
Jaunesnieji m. d.: S. Raudeliūnas
Doktorantai: J. Bialopetravičius

Grupės  darbuotojai  vykdė  biudžetinę  temą  „Stochastiniai  efektai  žvaigždžių
sistemose“.  Spaudoje  paskelbti  9  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",  2019–2023 m.,  vad.  V.  Vansevičius,
vykdytojai: visi laboratorijos darbuotojai.

Tiriant Leo A galaktiką buvo atrasti pirmieji žvaigždžių spiečiai joje. Tuo būdu pirmą kartą
buvo įrodyta, kad žvaigždėdaros efektyvumas net ir labai nemetalingose galaktikose, kuriose
dar  nėra  užregistruota  molekulinių  dujų  debesų,  yra  pakankamas  žvaigždžių  spiečiams
formuotis. 

Buvo  nustatyta,  kad  nykštukinių  galaktikų  branduolių  aktyvumas  gali  būti  paaiškintas
potvyniniu žvaigždžių suardymu. 

Nustatytos 57 K-M žvaigždžių spektroskopinės orbitos. Jų periodai nuo 2,2 dienos iki 14
metų. Dauguma šių žvaigždžių priklauso hierarchinėms sistemoms, iš kurių 20 pirmą kartą
atrastos. 

Paskelbti 9 WoS straipsniai.

2.  Pedagoginė veikla

Vilniaus  universiteto  fizikos  fakultete  laboratorijos  darbuotojai  skaitė  šiuos  kursus:
Astrofizika,  Astronomijos  įvadas,  Astrofotometrijos  pagrindai,  Astrospektrofotometrijos
įvadas,  Žvaigždžių ir planetų fizika,  Duomenų analizė Python aplinkoje,  Tarpžvaigždinės
medžiagos  fizika,  Kompiuterinis  modeliavimas  astrofizikoje,  Galaktikos  ir  kosmologija,
Duomenų analizės metodai, Šiuolaikinės astrofizikos problemos, Galaktikų fizika, Rinktiniai
astrofizikos skyriai. 

Laboratorijos  darbuotojai  vadovavo  studentų  praktikoms  (1),  kursiniams  (4)  ir
baigiamiesiems (1) darbams. 

3.  Mokslo žiniasklaida

1. K. Zubovas, kassavaitinių astronomijos naujienų apžvalginių straipsnių ciklas „Kąsnelis
Visatos“ tinklaraštyje http://www.konstanta.lt/, 52 įrašai 2019 m.
2.  K. Zubovas,  Astronomijos  naujienos vaizdo siužetuose „Visiškas kosmosas“,  kas dvi
savaites kartu su „Mokslo sriuba“ http://mokslosriuba.lt/, 16 siužetų 2019 m.

https://www.youtube.com/redirect?v=6YZf6YkEYbg&redir_token=vYJoqXYAZ6yGxODBrQXq3xgYOEd8MTU3OTkzNjg4OEAxNTc5ODUwNDg4&event=video_description&q=http%3A%2F%2Fmokslosriuba.lt%2F
http://www.konstanta.lt/
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4.  Dalyvavimas mokslo organizacinėje veikloje

V. Vansevičius LMT GTM komiteto narys. 

5.  Pranešimai konferencijose 

1. J. Bialopetravičius, D. Narbutis, V. Vansevičius, „Deriving parameters of star clusters
with convolutional neural networks“, konferencija Machine Learning Prague  2019, Praha
(stendinis pranešimas) https://2019.mlprague.com
2.  J.  Bialopetravičius,  D.  Narbutis,  V.  Vansevičius,  „Žvaigždžių  spiečių  parametrų
nustatymas giliais konvoliuciniais neuroniniais tinklais“, LMA konferencija 2019, Vilnius
(stendinis  pr.)    http://www.lma.lt/uploads/2019-03-
12_pranesimu_santraukos_internetui.pdf     
3. J. Bialopetravičius, D. Narbutis, V. Vansevičius, „Deriving parameters of star clusters
with convolutional neural networks“, Open Readings  2019, Vilnius (stendinis pranešimas)
http://www.openreadings.eu/wp-content/uploads/2019/03/abstractbook19.pdf
4. R. Naujalis, K. Daugevičius, R. Stonkutė, V. Vansevičius, „Andromedos galaktikos 
žvaigždžių spiečiai“, Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija 43, 2019.10.3-5, Kaunas 
(žodinis pranešimas) 
https://lnfk43.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/343/2019/09/Konferencijos-programa.pdf

MOKSLO POPULIARINIMO VEIKLOS MOLĖTŲ ASTRONOMIJOS
OBSERVATORIJOJE ATASKAITA

2019  m.  MAO  mokslo  populiarinimo  grupėje  dirbo  etatinis  ekskursijų  vadovas
Saulius  Lovčikas  ir  du  paskaitininkai  pagal  sutartis:  Mindaugas  Masaitis  ir  Andrius
Zigmantas. Organizuojant renginius prisidėjo daugelis instituto tyrėjų bei savanoriai. 

Vilniaus  universiteto  Teorinės  fizikos  ir  astronomijos  instituto  astronomijos  observatorija
(toliau  –  Molėtų  astronomijos  observatorija),  1968 m.  įkurdinta  Molėtų  rajone,  80  km į
šiaurę nuo Vilniaus. Observatoriją 2019 m. aplankankė  beveik penki tūkstančiai žmonių iš
Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos,  Bulgarijos, Danijos, JAV, Jungtinės Karalystės, Lenkijos,
Norvegijos,  Makedonijos,   Švedijos  ir  kitų  šalių.  Lankytojai  supažindinami  su  Visatos
pažinimo  raida,  Vilniaus  universiteto,  Lietuvos  ir  pasaulio  astronomijos  naujienomis,
teleskopais,  kosminėmis  misijomis,  rodomi  planetų,  žvaigždžių,  ūkų,  spiečių,  galaktikų
vaizdai.  Organizuojamos  dieninės  ir  naktinės  ekskursijos.  Ekskursijose  demonstruojamas
1,65 m skersmens teleskopas – didžiausias mokslinės paskirties įrenginys Šiaurės Europoje.
2019 metais MAO perskaityta 210  paskaitų ekskursinėms grupėms.

Iš  2019  metais  vykusių  renginių  didžiausias  –  kasmetinis  renginys  visuomenei  „Tyrėjų
naktis“,  Molėtų  astronomijos  observatorijoje  organizuojamas  nuo  2005  metų,  šiemet
pritraukė  300  lankytojų.  Šis  Europos  Komisijos  inicijuotas  visuomenės  susitikimams  su
mokslininkais  skirtas  renginys  Lietuvoje  pirmą kartą  suorganizuotas  Molėtų astronomijos
observatorijoje metams bėgant plėtėsi ir šiuo metu apima apie 300 renginių įvairiose mokslo

https://lnfk43.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/343/2019/09/Konferencijos-programa.pdf
https://2019.mlprague.com/
http://www.openreadings.eu/wp-content/uploads/2019/03/abstractbook19.pdf
http://www.lma.lt/uploads/2019-03-12_pranesimu_santraukos_internetui.pdf
http://www.lma.lt/uploads/2019-03-12_pranesimu_santraukos_internetui.pdf


45

ir studijų institucijose. 

Paminėtinas  ir  kasmetinis  renginys  „Žvaigždėtos  naktys“,  skirtas  astronomijos  mėgėjų
susitikimams, į kurį susirenko apie 150.  Molėtų astronomijos observatorijoje taip pat vyko
mokslo  festivalio  „Erdvėlaivis  Žemė“  renginiai,  astronominiams  įvykiams  stebėti  skirti
susibūrimai,  buvo  organizuojamos  moksleivių  ir  astronomijos  mėgėjų  stovyklos  ir
sąskrydžiai. 

2019 m. gegužės 30 - 31 d. observatorijoje vyko neeilinis renginys, organizuotas kartu su
Lenkijos institutu Lietuvoje - Varšuvos „Koperniko“ mokslo centro Planetobuso paskaitos
MAO salėje. Paskaitos buvo verčiamos iš lenkų kalbos. Dalyvavo apie 360 žmonių.    

Kiti renginiai:

Stepheno  Hawkingo  knygos  „Trumpa  laiko  istorija“  pristatymas  Molėtų  Astronomijos
observatorijoje. Leidykla „Kitos knygos“.

Respublikinio jaunųjų astronomų sąskrydžio stovykla. Apie 60 žm.

Meno ir Mokslo laboratorijos Įkvėpimo stovykla (2019.06.03-05). Apie 20 žm.

Susitikimas su Švietimo aprūpinimo centro specialistais (2019.06.09). Apie 15 žm.

VU studentų praktika 06.25 – 07.22.

Vieša dr. Martino Topinkos (Airija) paskaita MAO per Vasaros astrofizikos mokyklą. Apie
50 žm.

Priimti festivalio „PostCosmos“ dalyviai (2019.06.08).

Paskaitos už MAO ribų: 

S.  Lovčikas  skaitė  paskaitas  Pasvalio  P. Vileišio  gimnazijoje,  Kaišiadorių  V. Giržado
gimnazijoje,  Utenos raj.  Užpalių  bendruomenėje,  Anykščių „Miško festivalyje“,  Vilniaus
miesto Etninės veiklos centre,   Lietuvos moksleivių neformaliojo švietimo centro seminare
mokytojams;  Nemenčinės  gimnazijoje,  Kėdainių,  Vilniaus,  Ukmergės,  Molėtų,
Marijampolės,  Šilutės  moksleiviams.  Dalyvauta  su  susitikime  su  moksleiviais  stovykloje
"Gyvoji  istorija",  Kaišiadorių  raj.  (2019.08.03).  Dalyvauta  vykdant  kalendorinį  Vėlinių
renginį Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazijoje (lapkričio mėn.).

Ekspertinis darbas: 

S. Lovčikas konsultavo Aplinkos apsaugos ministeriją dėl Saulės laidos momentų ir sutemų
trukmės.  Dalyvauta rengiant  ir  pravedant  Vilniaus miesto mokyklų astronominę viktoriną
„Žvaigždikas“  (2019.01.10).  Utenos  „Vyturių“  progimnazijos  mokiniai  konsultuoti
dalyvavimui  „Robotiadoje“  dėl  dirbtinių  Žemės  palydovų  skriejimo  pagrindų,  kosminių
misijų veiklos (sausio mėn.). Su Molėtų gimnazijos Mokinių taryba bendradarbiauta steigiant
skatinamuosius prizus – apsilankymą VU TFAI Molėtų Astronomijos observatorijoje.

Ukmergės  Senamiesčio  progimnazija  konsultuota  dėl  mokyklos  observatorijos  steigimo,
statybos, įrengimo, teleskopo įsigijimo, veiklos galimybių.

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/ukmerges-senamiescio-
progimnazija-atkure-isskirtine-observatorija-233-1250308#_

Recenzuotas knygos „Kas? Kaip? Kodėl? – 400 pasaulio paslapčių“ Astronomijos skyrius. 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/ukmerges-senamiescio-progimnazija-atkure-isskirtine-observatorija-233-1250308#_
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/ukmerges-senamiescio-progimnazija-atkure-isskirtine-observatorija-233-1250308#_
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V., Debesų ganyklos, 2019.

Parašyta recenzija leidyklai „Terra Publica“ dėl planuojamos versti ir išleisti knygos vaikams
apie astronomiją „A Cat‘s Guide to the Night Sky“.

Į MAO besikreipiantieji žmonės konsultuoti dėl jų randamų "meteoritų", neįprastų reiškinių
danguje.  Bendradarbiauta  su  VU  geologais  dėl  MAO  pasiekiančių  uolienų,  panašių  į
meteoritus, tyrimo.

Dalyvauta  moksleivių  astronomijos  viktorinos  „Po  žvaigždėtu  dangumi“  darbe  Vilniuje
(2019.11.24).

Užsienio mokslininkų vizitai: priimtas Vokietijos Nurtingen miesto observatorijos įkūrėjas  
Hans Dieter Haas (2019.02.18). 

Straipsniai, interviu ir kita viešinimo veikla: 

1. Interviu apie Saulę, Saulės procesus ir jų poveikį Žemei, laikraščiui “Lietuvos sveikata”
(sausio mėn.) 

http://lsveikata.lt/komentarai/saules-horoskopas-10008?fbclid=IwAR1hoB3Ywg-
0mOZXIrdXmFevoC_rQq_sM_ElTxu5373eRM0aZYFBUeid0mk

2.  Žurnale  „Kelionės  ir  pramogos“  atspausdinta  MAO  reklama.  Mainais  į  nemokamą
ekskursiją žurnalo kolektyvui (sausio mėn.).

3. Projektas su Molėtų gimnazija “Erasmus+” “Inovatyvūs ugdymo metodai – mokytojo ir
mokinio sėkmei”. Gimnazijos mokiniams ir jų tarptautinio projekto partneriams pristatyta
TFAI Molėtų Astronomijos observatorijos veikla. (vasario mėn.).

4.  „Kontaktų  Mugėje“  Molėtų  bibliotekoje  pristatyta  VU  TFAI  MAO  ir  jos  veiklos  -
„Molėtai: astronomija, stebėjimai, žmonės“ (2019.02.27).

5. MAO reklama žurnale „Žmonės“ (balandžio mėn.).

6.  Interviu:  https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/laisvalaikis/metas-pazvelgti-aukstyn-
kuo-nustebins-naktinis-vasaros-dangus-1038-1168722

7. Interviu TV3 žurnalistei apie Lietuvos padangėje praskriejusį bolidą (2019.06.14).

8.  Interviu  žurnalui  "Ji": https://www.ji24.lt/naujiena/astronomas-saulius-lovcikas-vasara-
pakelkite-akis-i-dangu.230dbe1a-9cc7-11e9-86a7-aa000054c883

Molėtų  astronomijos  observatorijoje  eksponuojamos  su  astronomijos  tematika  susijusios
dailės  parodos,  vyksta  koncertai,  rodomi  spektakliai.  2019  metais  buvo  eksponuojama
dailininkės Giedrės Bulotaitės-Jurkūnienės tapybos darbų paroda,  koncertavo ir  kūrybines
stovyklas  surengė VU folkloro  ansamblis  „Ratilio“  ir  VU kultūros  centro dainų ir  šokių
ansamblis. Du kartus,  kaip ir kasmet, vyko „Lygiadienio muzikos vakarai“. 

Molėtų  Astronomijos  observatorijos  “Facebook”  paskyrą  pamėgusiųjų  internautų
skaičius viršijo 10  tūkst. žmonių.   

https://www.ji24.lt/naujiena/astronomas-saulius-lovcikas-vasara-pakelkite-akis-i-dangu.230dbe1a-9cc7-11e9-86a7-aa000054c883
https://www.ji24.lt/naujiena/astronomas-saulius-lovcikas-vasara-pakelkite-akis-i-dangu.230dbe1a-9cc7-11e9-86a7-aa000054c883
https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/laisvalaikis/metas-pazvelgti-aukstyn-kuo-nustebins-naktinis-vasaros-dangus-1038-1168722
https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/laisvalaikis/metas-pazvelgti-aukstyn-kuo-nustebins-naktinis-vasaros-dangus-1038-1168722
http://lsveikata.lt/komentarai/saules-horoskopas-10008?fbclid=IwAR1hoB3Ywg-0mOZXIrdXmFevoC_rQq_sM_ElTxu5373eRM0aZYFBUeid0mk
http://lsveikata.lt/komentarai/saules-horoskopas-10008?fbclid=IwAR1hoB3Ywg-0mOZXIrdXmFevoC_rQq_sM_ElTxu5373eRM0aZYFBUeid0mk
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