
1  

VU FF TEORINĖS FIZIKOS IR ASTRONOMIJOS INSTITUTAS 
 

Direktorė habil. dr. Gražina Tautvaišienė 
 

2020 m. ATASKAITA 
 

Darbuotojai, bendradarbiavimas, apdovanojimai 
 
2020 m. institute dirbo 74 darbuotojai, iš jų 68 mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai, iš jų 4 
habilituoti daktarai, 4 atlikę habilitacijos procedūrą ir 51 mokslų daktaras. Prie mokslinių 
tyrimų prisidėjo vienas profesorius emeritas ir 5 afiliuotieji mokslininkai. Institute studijavo 
12 doktorantų. Jonas Bialopetravičius apgynė mokslų daktaro disertaciją.  
Institute dirbo devynios mokslinės grupės. Bendradarbiavimo tikslais į institutą buvo atvykę 
10 užsienio mokslininkų, instituto darbuotojai į užsienio mokslo centrus buvo išvykę 15 
kartų. Lietuvoje buvo suorganizuotas tarptautinis mokslo renginys, skirtas Džeimso Vebo 
kosminiam teleskopui.  
 

Mokslinė, studijų ir mokslo sklaidos veikla  

Instituto darbuotojai dalyvavo vykdant 10 VU FF tarybos patvirtintų mokslinių temų, 
finansuojamų iš Lietuvos biudžeto ir 31 projektą: vieną Europos komisijos Horizon 2020, 16 
Lietuvos mokslo tarybos bei 14 kitų institucijų finansuojamus projektus.  

2020 m. paskelbė 249 VU TFAI vardu įregistruotas mokslines publikacijas, iš jų 177 
– žurnaluose, įtrauktuose į Claritive Analytics Web of Science (CA WoS) duomenų bazę. 93 
straipsniai buvo parengti CERN tyrimų pagrindu. 36 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 43 
dalykų paskaitos, 2020 m. vadovauta 29 studentų kursiniams ir baigiamiesiems darbams ir 
praktikoms.  

Mokslo sklaidos veikla buvo įvairialypė, ji apėmė ir dalyvavimą tarptautinėse 
konferencijose su 5 kviestiniais, 5 žodiniais ir 6 stendiniais pranešimais, 30 mokslo 
populiarinimo paskaitų bei daugiau kaip 47 mokslo populiarinimo straipsnius ir interviu, 
aktyviai buvo reikštasi ir socialiniuose tinkluose. Molėtų astronomijos observatorijoje 
perskaityta 350  paskaitų ekskursinėms grupėms. Buvo išleistas kasmetinis leidinys 
„Lietuvos dangus 2021“, išversta ir pristatyta visuomenei knyga „Marija Kiuri – moteris 
pralenkusi savo laiką“.  

 
Instituto finansavimas  
 

2020 m. VU TFAI gavo 2988,7 t. Eur asignavimų, iš kurių 1258,7 t. Eur sudarė 
biudžeto asignavimai, 75,5 t. Eur – Lietuvos mokslo tarybos, 99,4 t. Eur – Europos 
komisijos ir 354,2 t. – EU SF finansuojamų projektų lėšos. 1140,4 t.  Eur tikslinių lėšų gauta 
iš ŠMSM mokslo programoms ir infrastruktūrai vystyti. Specialiosios mokslo plėtojimo 
programos lėšos sudarė 58,1  t. Eur.  
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ASTROFOTOMETRIJOS GRUPĖ 
 

Vadovas  dr. Kazimieras Černis 
 

 
2020 m. grupėje dirbo 9 tyrėjai:  
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 darbuotojas: dr. M. Maskoliūnas 
Projekto mokslo darbuotojas: dr. V. Čepas 
Jaunesnieji m. d.: M. Macijauskas (asocijuotas) 
Projekto specialistė: K. Šiškauskaitė 
 

Grupės darbuotojai vykdė dvi biudžetines temas ir vieną LMT finansuotą projektą. 
Spaudoje paskelbtos 63 mokslinės publikacijos: 4 straipsniai WoS sąrašo žurnaluose ir 59 
straipsniai kituose leidiniuose. Tarptautinėse konferencijose pateiktas vienas pranešimas. 
Paskelbti 6 mokslo populiarinimo straipsniai ir interviu, perskaitytos kelios mokslo 
populiarinimo paskaitos visuomenei. 

 
1. VU FF Tarybos patvirtintos biudžetinės temos  

 
1.1. „Žvaigždėdara ir dulkių debesys  Galaktikos Oriono ir Persėjo vijose“ 
2016–2020 m., vad. prof. habil. dr. V. Straižys, profesorius emeritas. Vykdytojai: habil.dr. K. 

Zdanavičius, afil. vyriaus.m.d., dr. K. Černis, vyriaus.m.d., dr. A. Kazlauskas, vyr.m.d., 
dr. J. Zdanavičius, vyr. m.d., dr. M. Maskoliūnas, m.d., dr. V. Čepas, j.m.d., M. 
Macijauskas, j.m.d. 

      Padrikieji žvaigždžių spiečiai Berkeley 86 ir Berkeley 87 Gulbės žvaigždyne yra tyrinėti 
panaudojant žvaigždžių dviejų dimensijų fotometrinę klasifikaciją, gautą naudojant Vilniaus 
7-spalvę fotometrinę sistemą ir astrometrinius duomenis iš ESA Gaia kosminės 
observatorijos. Apytikriai 1300 žvaigždžių nustatytos spektrinės klasės, šviesiai ir 
tarpžvaigždinės ekstinkcijos. Spiečių narės identifikuotos panaudojant Gaia DR3 paralaksus 
ir savuosius judėjimus. Nustatyti abiejų spiečių nuotoliai, amžiai ir  tarpžvaigždinės 
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ekstinkcijos. Ištirta tarpžvaigždinės ekstinkcijos eiga su nuotoliu. Įvertintas Berkeley 86 ir 87 
spiečių priklausomumas Gulbės Ob1 asociacijai. Tyrimo rezultatai ruošiami spaudai.   
Pradėtas tyrinėti naujas laukas LDN 970 prie padrikojo spiečiaus IC 1369, parengtas 
stendinis pranešimas Amerikos astronomų draugijos 235-iajam suvažiavimui.  

Šia tema paskelbtas 1 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. 
2020 m. atradome 62 naujus  asteroidus: 9 objektus kartu su J. Zdanavičiumi Molėtų 

astronomijos observatorijoje, 36 asteroidus atradome Baldonės observatorijos teleskopu 
(Latvija) kartu su I. Egličiu, 16 asteroidų su Vatikano observatorijos (Arizona, JAV) 
astronomu R. Boiliu. Stebėti 1960 asteroidai ir 7 kometos. Publikuota virš 8200 pozicinių ir 
fotometrinių asteroidų ir kometų matavimų. 

Molėtų observatorijoje 0.35/0.50 m skersmens Maksutovo teleskopu vyko ryškių 
kometų fotografiniai stebėjimai. Ypač ryški buvo kometa C/2020 F3 (NEOWISE), gerai 
matoma plika akimi. Kometa C/2019 Y4 (ATLAS) vieną mėnesį, prieš pasiekdama perihelio 
tašką, suskilo į keturis didelius fragmentus. MAO observatorijoje pavyko stebėti ir matuoti 
atskirus kometos fragmentus. Vyko kometų ir asteroidų stebėjimai kartu su Krymo 
observatorijos astronomu G. Borisovu, naudojant 0.6 m skersmens teleskopą. 

Atlikti tikslūs astrometriniai stebėjimai pavojingų NEO asteroidų 1950 DA ir 1986 
DA,  panaudojant 1.83 m Vatikano observatorijos teleskopą. Taip pat nustatytos naujos 
patikslintos orbitos tiems NEO klasės objektams. Asteroidams 1986 DA ir 2006 VB14 
apskaičiuoti nauji sukimosi aplink ašį periodai (atitinkamai P=3.12h ir P=3.25h). Patikslintos 
2012-2019 metais atrastų Baldonės Observatorijoje asteroidų orbitos 37 objektams. 

Apskaičiuotos tikslios orbitos ir suteikti vardai keturiems Lietuvoje atrastiems 
asteroidams: Jogaila, Valančius, Laugalys ir Druskininkai. 

Kartu su prof. A. Dubiečiu dalyvauta sidabriškųjų debesų stebėjimų, susijusių su 
Žemės atmosferos viršutinių sluoksnių tyrimais, programoje. Užfiksuotas rekordinis 
sidabriškųjų debesų pasirodymų skaičius per sezoną, 42 atvejai. 

Šia tema paskelbtas 1 straipsnis WoS žurnale ir paskelbti 56 straipsniai LMT 
patvirtintose duomenų bazėse. 

 
 
2. Lietuvos mokslo tarybos finansuoti projektai   
 

2.1    Projektas „Lenkijos – Lietuvos juodųjų skylių paieška“ (2019–2021 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 2020 m.: 36,558 tūkst. Eur. 
 

                Vykdant projektą buvo atliekami antžeminiai fotometriniai stebėjimai pagal „Gaia 
Alerts“ (GA) programą naudojant Molėtų astronomijos observatorijos (MAO) teleskopus. 
Projekto nariai organizavo ir atliko stebėtų objektų duomenų analizę. Per 2020 m. MAO 
stebėjimų laikotarpį surinkta daugiau nei 400 matavimo taškų, reikalingų 19 objektų šviesos 
kreivių tyrimams. Visi stebėjimo duomenys patalpinti į „Cambridge Photometric Calibration 
Server“ (https://web1.ast.cam.ac.uk/ioa/wikis/gsawgwiki/index.php/Calibration_Server) 
duomenų banką. Tai tarptautinė duomenų sistema, skirta visų GA programoje dalyvaujančių 
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observatorijų tinklui. Gerai koordinuota MAO ir kitų observatorijų veikla šiuo metu 
publikuota dviejuose straipsniuose, taip pat ruošiami ir nauji straipsniai. 
 

Šia tema paskelbti 2 straipsniai WoS žurnale ir 3 straipsniai LMT patvirtintose 
duomenų bazėse. 
        
3.  Pedagoginė veikla 

M. Maskoliūnas. Dėstytojas FF Elektros mokomoji laboratorija (710 kab.) 2019/2020 m. 
pavasario semestras. Kompiuterinė FM, 1 – 2 pogr. 1 kursas.  

M. Maskoliūnas. Dėstytojas FF Elektros mokomoji laboratorija (710 kab.) 2020/2021 m. 
rudens semestras. Fizika, 1 pogr. 2 kursas. 

M. Maskoliūnas. Dėstytojas FF Elektros mokomoji laboratorija (710 kab.) 2020/2021 m. 
rudens semestras. Taikomoji fizika, 1 pogr. 2 kursas.  

M. Maskoliūnas. Rūtos Urbonavičiūtės magistrinio baigiamojo darbo „ Žvaigždžių 
kintamumo paieška šiauriniame danguje ir analizė pagal laikinės skyros fotometrinius 
stebėjimus“ recenzentas.  

K. Černis. Roko Naujalio disertacijos gynimo tarybos narys. 2020 m. gruodžio 11 d. 

 

4. Mokslo žiniasklaida 
                  Skaitytos paskaitos: 

J. Zdanavičius 2020 m. sausio 11d skaitė paskaitą   Mokyklos „FIZIKOS OLIMPAS” 
2019/2020 m.m. žiemos sesijoje. 

V. Čepas skaitė paskaitų ciklą mokykloje “Fizikos Olimpas” 2020 m. sausis. 

J. Zdanavičius, V. Čepas. Populiarios paskaitos apie astronomiją programoje „ Cafe 
Scientific“, sausis-kovas 2020. 

Leidinyje „Lietuvos dangus 2021“  paskelbti 6 grupės narių straipsniai: 

K. Černis. „2020 metais atrasti asteroidai ir įdomių dangaus objektų stebėjimai.“  
Lietuvos dangus 2021. 

A. Kazlauskas. „Datos ir jubiliejai 2021 metais.“ Lietuvos dangus 2021. 
 A. Kazlauskas. „Saulės ir Mėnulio užtemimai 2021 metais.“ Lietuvos dangus 2021. 
A. Kazlauskas. „Planetų ir Mėnulio stebėjimo sąlygos.“ Lietuvos dangus 2021. 
 A. Kazlauskas. Saulės ir Mėnulio tekos ir laidos momentai bei pusiaujinės koordinatės. 
Lietuvos dangus 2021.  

V. Straižys. „Prieš 50 metų“ (tęsinys). Lietuvos dangus 2021. 

K. Černis dalyvavo mokslo populiarinimo filme “	  "Lietuvos	  gelmių	  istorijos“. Kalbėjo tema 
apie asteroidų pavojų Žemėje“ Filmo autorius Gediminas Motūza. 

K. Černis,  A. Kazlauskas, M. Macijauskas  davė keletą interviu  radijo kanalų ir laikraščių 
žurnalistams. K. Černis kalbėjo apie ryškią 2020 m. kometą ir apie meteoritų kritimus į 
Žemę.  
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5.  Seminarai ir kvalifikacijos kėlimas 
M. Maskoliūnas. Dalyvavo VU Edukacinių kompetencijų centro, Studijų kokybės ir plėtros 
skyriaus kursuose: Vadovavimas baigiamiesiems (rašto) darbams. 2020 m. vasario 13 d. 
V. Čepas.  Tarantulo ūkas. Penktadieniniai astronomijos seminarai – FTMC. 2020 kovo 6 d. 
 
6.  Užsienio mokslininkų vizitai 

M. Maskoliūnas organizavo, bet dėl COVID-19 pandemijos neįvyko svečio iš SOFIA 
observatorijos Bengt-Goran Andresson vizitas, nors ir buvo gautas finansavimas pagal 
projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas MTEP ryšių plėtojimas (LINO 
LT)“ programą.  

7. Pranešimai konferencijose  

1.    Boyle, R.P., Janusz, R., Straizys, V., Kazlauskas, A. Dust cloud LDN 970: extinction 
and distance.  AAS 235, Havaii, Jan. 3-8, 2020                                                                                

 
 

ASTROSPEKTROSKOPIJOS IR EGZOPLANETŲ GRUPĖ	  
 

Vadovė habil. dr. Gražina Tautvaišienė	  
 

2020 m. grupėje dirbo 17 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; 	  
Projekto mokslo darbuotojai: dr. K. Brogaard, dr. C. Von Essen;	  
Doktorantai: M. Ambrosch, A. Sharma, R. Urbonavičiūtė, C. Viscasillas Vazquez; 	  
Projekto specialistai: V. Bagdonas.	  

 
Grupės darbuotojai vykdė biudžetinę temą, Lietuvos mokslo tarybos ES dotacijos 

remiamą projektą, Europos komisijos Horizon 2020 programos remiamą ir 3 kitus 
tarptautinius projektus. Dalyvaujant projektuose buvo gauta virš 277,5 tūkst. Eur. Spaudoje 
paskelbtos 21 mokslinė publikacija: iš jų 18 straipsnių WoS sąrašo žurnaluose, tame tarpe 
“Nature” ir Nature Astronomy”. Tarptautinėse konferencijose pateikti 3 žodiniai pranešimai. 
Suorganizuota mokslinė sesija tarptautiniame Europlanet moksliniame kongrese. Vilniuje 
suorganizuoti tarptautiniai kursai darbo su Džeimso Vebo kosminiu teleskopu patirties 
sklaidai.   Paskelbti daugiau kaip 16 mokslo populiarinimo straipsnių ir interviu, perskaityta 
7 mokslo populiarinimo paskaitos visuomenei. Carlos Viscasillas Vazquez laimėjo Vilniaus 
universiteto vienkartinę tikslinę stipendiją bei Europlanet draugijos ir Europos pietinės 
observatorijos organizuotų konkursų prizus.	  
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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, A. 
Sharma, E. Stonkutė, R. Urbonavičiūtė, C. Viscasillas Vazquez, bei kolegos iš užsienio 
mokslo institucijų.	  

Panaudodami NASA TESS kosminės misijos duomenis 25 žvaigždžių imčiai, atlikome 
pirmąjį asteroseisminį raudonųjų milžinių sekos žvaigždžių tyrimą. Šioms žvaigždėms 
nustatėme pagrindines fizikines savybes, tokias kaip spindulys, masė ir amžius, 
pasinaudodami astroseisminiais duomenimis. Mes pristatėme vienalaikius antžeminius ir 
kosminius stebėjimus, atliktus keletui užtemdomų ir dvinarių žvaigždžių sistemų pietiniame 
danguje, norint patikrinti TESS laiko žymų patikimumą. Panaudodami 405 atskirai 
išmatuotus 26 užtemdomųjų dvinarių žvaigždžių vidutinius užtemimo laikus, kuriuos stebėjo 
tik TESS, patikrinome galimo dreifo su monotonišku augimu (arba mažėjimu) įtaką  
žvaigždžių stebėjimams. Ištyrėme 44 žvaigždžių astroseisminius parametrus masyviame 
padrikajame žvaigždžių spiečiuje NGC 1817, identifikavome įvairias kintamasias žvaigždes. 
Panaudodami užtemdomųjų dvinarių žvaigždžių stebėjimus, patikslinome padrikojo 
žvaigždžių spiečiaus NGC 2506 parametrus. 	  
 

Šia tema paskelbti 4 straipsniai WoS žurnaluose.	  
 
 
2. Europos komisijos finansuoti projektai 	  
 
2.1 EK Horizon 2020 projektas“EUROPLANET2024 – mokslinių tyrimų 

infrastruktūra”, projekto Nr. 871149, vykdymo trukmė 2020 – 2023 m., koordinatorius 
N. Mason (Kento universitetas), vad. G. Tautvaišienė, vykdytojai: E. Stonkutė, Š. 
Mikolaitis, R. Minkevičiūtė, A. Drazdauskas; finansavimas 167 tūkst. eurų. 	  

Vykdėme darbus grupėse, skirtose antžeminiams stebėjimams bei planetologų ir astronomų 
mėgėjų veiklos koordinacijai bei apmokymams. Buvo sukurtas Europlanet teleskopų tinklas 
ir pradėti stebėjimai. Buvo paleistas portalas “Early Careers Training and Education Portal”. 
Europlanet mokslo kongreso metu buvo suorganizuotos dvi atskirosios sesijos bei perskaityti 
du pranešimai.	  

 
Paskelbtas vienas WoS straipsnis ir straipsnis tarptautinio simpoziumo 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).	  
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Atstebėjome visas 302 ryškias (V <8 mag) ir vėsesnes nei F5 spektrinės klasės žvaigždes 
TESS šiauriniame nepertraukiamų stebėjimų lauke su 1,65 m teleskopu ir su didelės raiškos 
spektrografu Vilniaus universiteto Molėtų astronomijos observatorijoje. Homogeniškai 
nustatėme pagrindinius atmosferų parametrus, amžių, orbitinius parametrus, greičio 
komponentes ir tikslias 24 cheminių elementų gausas bei identifikavome žvaigždes, kurios 
gali turėti uolėtų egzoplanetų sistemas. Kitas tyrimas buvo skirtas Li, C ir O gausų 
nustatymui 249 žvaigždžių imtyje. Mes charakterizavome egzoplanetas WASP-76b, WASP-
33b ir aukšto dažnio pulsavimo modas jaunose vidutinės masės žvaigždėse.	  

 
Šia tema paskelbti 7 straipsniai WoS žurnaluose, tame tarpe vienas straipsnis 

atspausdintas “Nature” ir vienas “Nature Astronomy” žurnaluose.	  
 
 
4. Kitų institucijų finansuoti projektai 	  
 

4.1 Europos Pietų Observatorijos (ESO) stebėjimų programa „Gaia-ESO 
spektroskopinė apžvalga“ (The Gaia–ESO Spectroscopic Survey). 2011-2021 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 M. Ambrosch, 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	  
 

Mes tyrėme amžiaus, cheminių elementų gausų santykių ir metalingumo sąryšio 
universalumą Galaktikos diske, palyginome anglies gausą Galaktikos plonajame ir storajame 
diske, sukūrėme naują būdą, kaip charakterizuoti jaunus padrikuosius spiečius, ištyrėme 
ličio gausą metalais praturtintuose padrikuosiuose žvaigždžių spiečiuose Saulės aplinkoje, 
ištyrėme kamuolinio spiečiaus NGC 1261 ličiu praturtintų milžinių cheminę sudėtį. 	  
 

Priskiriamų publikacijų skaičius: 7 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).	  

Panaudodami 27 dienų fotometrinius TESS duomenis, apibūdinome į Saulę panašius 
virpesius 94 Aqr trinarės sistemos G8 submilžinėje. Gautos žvaigždės savybės leido ištirti 
sukimosi ir magnetinio aktyvumo evoliuciją sistemoje. Submilžinės astroseisminis amžius 
sutampa su amžiumi, nustatytu pagal žvaigždžių izochronų modelius, tačiau sukimosi 
periodas yra daug trumpesnis, nei tikėtasi iš standartinių kampinio momento evoliucijos 
modelių. Žvaigždžių savybėms atkurti gali prireikti susilpninto magnetinio stabdymo, o 
vandenilio apvalkalo deginimo fazėje esančios submilžinės gali iš naujo patirti didelio masto 
dinamo veikimą ir trumpam išgyventi magnetinio aktyvumo ciklus prieš pakylant į  
raudonųjų milžinių seką.	  

Paskelbtas vienas WoS straipsnis.	  
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      4.3 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 šią COST programą, Carlos Viscasillas Vázquez ir Markus Ambrosch dalyvavo 
tarptautinėje CA18104 WG1 mokykloje „The Milky Way as a Galaxy“, kuri buvo 
organizuota Barselonoje (Ispanija) 2020 m. sausio 14–17 d.  Carlos Viscasillas Vázquez 
buvo paskirtas STSM mokslinis vizitas Arcetri observatorijoje, tačiau atšauktas dėl 
pandemijos. Planuota, kad 2020 m. kovo mėn. Santjage (Ispanija) bus surengtas WG5 
seminaras „Breaking Barriers: Inspiring the Next Generation“  (atšauktas dėl pandemijos). 
Planuota, kad 2020 m. rugpjūčio 10–12 d. Vilniuje bus organizuojama WG5 mokslinių 
tyrimų vasaros mokykla „Better Inclusion, Better Science: Building Impact in MW-GAIA“, 
tačiau atidėta dėl pandemijos. 

 
 

5.  Apdovanojimai	  
Carlos Viscasillas Vázquez laimėjo Vilniaus universiteto vienkartinę tikslinę stipendiją 
(2020 m. abu semestrus) už gerus rezultatus sporto, kultūros ir mokslinėje / visuomeninėje 
veikloje.	  
Carlos Viscasillas Vázquez laimėjo pirmąjį prizą Europlanet Society organizuotame 
konkurse “#InspiredByOtherWorlds 2020”.	  
Carlos Viscasillas Vázquez laimėjo specialųjį prizą European Association for Astronomy 
Education (EAAE) ir European Southern Observatory (ESO) organizuotame European 
Astronomy Contest “Catch a Star 2020”.	  
 
6.  Organizuoti moksliniai renginiai	  

2020 m. vasario 20-21 d. “JWST Master Class local workshop in Lithuania for Baltic states 
2020”, Vilnius, Lietuva. Mokslinio organizacinio komiteto narys Š. Mikolaitis. Vietinio 
organizacinio komiteto nariai: G. Tautvaišienė, A. Drazdauskas, R. Minkevičiūtė, E. 
Stonkutė. Mokymai skirti darbo su Džeimso Vebo kosminiu teleskopu pasirengimui. 
Paskaitas skaitė  Marco Sirianni (ESA), Elena Puga (ESA), Tim Rawle (ESA) ir Šarūnas 
Mikolaitis (Vilniaus universitetas). Dalyvavo 20 dalyvių iš Latvijos, Vokietijos ir Lietuvos. 	  

Splinter Meeting No. 8 on “Mentoring in the planetary science community” virtualiame 
Europlanet Science Congress, 2020.10.01, moderatorė Edita Stonkutė.	  

 
7.  Pedagoginė veikla	  
 A. Drazdauskas, Š. Mikolaitis, R. Minkevičiūtė, E. Stonkutė ir G. Tautvaišienė skaitė 

paskaitas ir vedė seminarus VU BUS “Astronomija: tyrinėjant laiką ir erdvę” abu 2020 
m. semestrus (viso 161 studentas). 	  

 G. Tautvaišienė skaitė doktorantūros kursą “Astrospektroskopija”.	  
 A. Drazdauskas vadovavo Kristinos Jakavonytės ir Eglės Klodaitės bakalauro studijų 

profesinės praktikos darbams. 	  
 Š. Mikolaitis vadovavo Kristupo Bobraičio bakalauro baigiamajam darbui.	  
 Š. Mikolaitis vadovavo pirmųjų metų doktorantui M. Ambrosch.	  
 G. Tautvaišienė vadovavo doktorantui C. Viscasillas Vázquez.	  
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 E. Stonkutė vadovavo doktorantui A. Sharma.	  
 E. Pakštienė pradėjo vadovauti doktorantei R. Urbonavičiūtei.  	  
 E. Pakštienė vadovavo R. Urbonavičiūtės magistro baigiamajam darbui.	  
E. Pakštienė vadovavo R. Urbonavičiūtės magistro II kurso I semestro profesinei 

praktikai.	  
 

8.  Leidyba	  
Parengtas ir išleistas metinis periodinis leidinys “Lietuvos dangus 2021” (ats. red. G. 
Tautvaišienė, redakcinės kolegijos nariai A. Drazdauskas, A. Kazlauskas, L. Klimka, S. 
Lovčikas, R. Minkevičiūtė, V. Straižys), 158 psl..	  

 
9.  Mokslo žiniasklaida	  

 
Mokslo populiarinimo paskaitos:	  

 
E. Stonkutė, 2020 m. birželio mėn. 12 d. paskaita "Saulės sistema, planetos prie kitų 
žvaigždžių ir žmogaus vieta Visatoje", UNIVERSUM Epsilon Vadovų klubas, Vilnius.	  
 
E. Stonkutė, 2020 m. rugsėjo 17 d. paskaita „Nežemiškųjų pasaulių paieškos“, Erdvėlaivis 
Žemė, Vilnius.	  
 
R. Minkevičiūtė, 2020 rugsėjo 11 d. paskaita “Saulės planetų sistema - paslaptingų kosminių 
kūnų pasaulis”, Erdvėlaivis Žemė, Vilnius.	  
 
R. Minkevičiūtė, 2020 spalio 1 d. nuotolinė paskaita “Pasaulis iki gyvybės atsiradimo 
Žemėje”, renginys moksleiviams “Gyvybės mokslų diena”, Vilnius.	  
 
R. Minkevičiūtė, 2020 lapkričio 26 d. nuotolinė paskaita “Pasaulis iki gyvybės atsiradimo 
Žemėje”, Lietuvos mokslų akademijos paskaitų ciklas “Astronomijos paskaitos”, Vilnius.	  
 
A. Drazdauskas, 2020 gruodžio 1 d. nuotolinė paskaita „(Mūsų) Visatos istorija“, Lietuvos 
mokslų akademijos paskaitų ciklas “Astronomijos paskaitos”, Vilnius.	  
 
Š. Mikolaitis, 2020 gruodžio 8 d. nuotolinė paskaita „Džeimso Vebo kosminis teleskopas“, 
Lietuvos mokslų akademijos paskaitų ciklas “Astronomijos paskaitos”, Vilnius.	  

 
Mokslo populiarinimo straipsniai ir interviu:	  

 
Metiniam periodiniam leidiniui “Lietuvos Dangus 2021” buvo parašyti mokslo 
populiarinimo straipsniai:	  
 
V. Bagdonas  “Iškili astronomė Margareta Barbidž”.	  
G. Tautvaišienė ir E. Pakštienė  “Nobelio fizikos premija -  mįslingų juodųjų skylių 
tyrėjams”.	  
R. Minkevičiūtė “Taiką ir Vytį nuo šiol galime rasti ir danguje”.	  
A. Drazdauskas “Svečiai iš toli”.	  
E. Pakštienė “Gravitacinės bangos ir juodosios skylės “ant bangos”.	  
E. Pakštienė “Artimiausių Žemės kaimynių - Veneros ir Marso - nūdiena”.	  
Š. Mikolaitis “Lietuvos astronomų akiratyje - Džeimso Vebo kosminis teleskopas”.	  
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C. Viscasillas Vázquez paskelbė straipnį žurnale Spanish Journal of Physics Vol. 34 No. 2 
(2020) of the Royal Spanish Society of Physics. Nuoroda	  
 
C. Viscasillas Vázquez paskelbė straipsnį žurnale “Astronomía” 256 (2020).	  
 
E. Stonkutė davė interviu mokslo populiarinimo laidai “Mokslo sriuba” 
(https://www.youtube.com/watch?v=bIgRYy1Mnh4).	  
 
E. Stonkutė davė interviu mokslo populiarinimo laidai “Kūrybingumo mokykla 
(https://www.youtube.com/watch?time_continue=633&v=3Haz2VLlzBY&feature=emb_log
o)	  
 
E. Stonkutė, R. Minkevičiūtė davė interviu mokslo populiarinimo laidai  “Smalsumo genas” 
(https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000123282/smalsumo-genas-gyvybes-paieskos-
egzoplanetose-ir-hablo-jubiliejus) 	  
 
G. Tautvaišienė ir Š. Mikolaitis davė interviu mokslo populiarinimo laidai „Mokslo ritmu": 
Lietuvos astronomai ant pasaulinio atradimo slenksčio. 	  
(https://www.delfi.lt/video/laidos/mokslo-ritmu/mokslo-ritmu-lietuvos-astronomai-ant-
pasaulinio-atradimo-slenkscio.d?id=85511637)	  
 
G. Tautvaišienė davė interviu LRT laidai “Labas rytas, Lietuva”, 2020 m. gruodžio 16 d. 
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000133427/krintanciu-zvaigzdziu-paslaptis-kuo-skiriasi-
meteoras-nuo-meteorito 	  
 
 
            Kita mokslo populiarinimo veikla:	  
 
Video Under One Sky: Astronomy around the World | Lithuania, video skirtas Tarptautinės 
astronomų sąjungos 100-mečiui pažymėti ir Lietuvos astronomijai pristatyti (autoriai: 
Kotryna Reimerytė, Egilė Petrauskytė, Ignas Kančys, Viktorija Zonytė, Šarūnas Mikolaitis ir 
Gražina Tautvaišienė). https://www.youtube.com/watch?v=joC3rucGfUw	  
 
 
10.  Seminarai ir kvalifikacijos kėlimas	  
 
 
E. Stonkutė laimėjo Lietuvos žurnalistikos ir LRT organizuojamus žiniasklaidos mokymais 
ekspertams, 2020 palio 9 d. - lapkričio 6 d., 20 akademinių val. 350 EUR stipendiją.	  
 
Š. Mikolaitis dalyvavo JWST MasterClass mokymuose ESA būstinėje, Ispanija 2020 vasario 
3-7 d.	  
 
11.  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.	  
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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 atsakinga už  “Jungtiniai teorinės fizikos ir astronomijos seminarai” 
organizavimą.	  
 
E. Stonkutė yra mokslo festivalio "Erdvėlaivis Žemė" TFAI koordinatorė, nuo 2018 m.	  
 
E. Stonkutė 2020 m. birželio 11-12 ir 15-16 dienomis buvo magistro studijų baigiamųjų 
darbų gynimo komisijos nare Vilniaus universitete, Fizikos fakultete.	  
 
C. Viscasillas Vázquez. Nuo 2019 m. rugsėjo mėn. Europlanet Society narys No 430.,	  nuo 
2019 m. spalio. Starlight Foundation Special Collaborator, 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)	  
 
V. Bagdonas nuo 2020 m. kovo mėn. yra Europlanet Society narys.	  
 
G. Tautvaišienė yra Tarptautinės Astronomų sąjungos (IAU) komisijos “Lokalioji Visata” 
viceprezidentė, Specialiosios nominacinės komisijos narė bei IAU žinių sklaidos 
koordinatorė Lietuvoje. 	  
 
 
12. Išvykos į mokslo institucijas bendradarbiavimo tikslais	  
 
G. Tautvaišienė, R. Minkevičiūtė, A. Drazdauskas, darbinis projekto vykdytojų susitikimas, 
Bezancono observatorija, Bezanconas, Prancūzija, 2020 m. sausio 19 – 23 d.	  
G.Tautvaišienė, projekto vykdytojų susirinkimas, Windsor, Jungtinė Karalystė, 2020 m. 
vasario 26 - 28 d.	  
Š. Mikolaitis dalyvavo JWST MasterClass mokymuose ESA būstinėje, Ispanija 2020 m. 
vasario 3 - 7 d.	  
 
13.  Užsienio mokslininkų vizitai	  
 
Marco Sirianni, ESA Science Operation Department, JAV, 2020 m. vasario 19-22 d. 
Elena Puga, ESA Science Operation Department, JAV, 2020 m. vasario 19-22 d. 
Tim Rawle Science Operation Department, ESA, JAV, 2020 m. vasario 19-22 d. 
Anna Bule, University of Latvia, Latvija, 2020 m. vasario 20-21 d.	  
Guillaume Guiglion, Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam, Vokietija, 2020 m. vasario 
18-25 d.	  
Kristers Nagainis, University of Latvija, Latvia, 2020 m. vasario 20-21 d.	  
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14.  Pranešimai konferencijose 	  
 
1. G. Tautvaišienė, Overview of the telescope facilities involved in the Europlanet Telescope 
Network, žodinis pranešimas Splinter Session “Europlanet Telescope Network” of the 
Europlanet Science Congress,  2020 rugsėjo 23 d. (virtualus).	  
 
2. E. Stonkutė, Europlanet Mentorship Platform, žodinis pranešimas Splinter Session 
“Mentoring in the planetary science community” of the Europlanet Science Congress,  2020 
m. spalio 1 d. (virtualus).	  
 
3. Carlos Viscasillas Vazquez, XIV.0 Scientific Meeting of the Spanish Astronomical 
Society, žodinis pranešimas, 2020 d. liepos 13-15 d. (virtualus). Nuoroda	  
 
 
 
 
 

ATOMŲ STRUKTŪROS SKAIČIAVIMŲ GRUPĖ 
 

Vadovas prof. habil. dr. Gediminas Gaigalas 
 

2020 m. grupėje dirbo 3 tyrėjai: 
Vyriausieji m. d.: prof. habil. dr. Gediminas Gaigalas 
Vyresnieji m. d.: dr. Pavel Rynkun, 
Mokslo darbuotojai: dr. Laima Radžiūtė 
 

Grupės darbuotojai vykdė biudžetinę temą, 2 Lietuvos institucijų remiamus projektus 
1 tarptautinį projektą. Dalyvaujant projektuose buvo gauta virš 19,921 tūkst. Eur. Spaudoje 
paskelbtos 11 mokslinių publikacijų: 9 straipsniai WoS sąrašo žurnaluose, turinčiuose 
cituojamumo rodiklį (IF)), 2 straipsniai WoS sąrašo žurnaluose, neturinčiuose cituojamumo 
rodiklio IF. 

 
1. VU FF Tarybos patvirtintos biudžetinės temos  

 
1.1. „Koreliaciniai ir reliatyvistiniai efektai daugiavalentiniuose atomuose ir jonuose“, 

2020 – 2024 m., vad. G. Gaigalas, vykdytojai: P. Rynkun, L. Radžiūtė. 

Buvo sukurta nauja programa, kuri leido atlikti atominės funkcijos transformaciją	   iš	   LSJ	  
ryšio	   į jj, LK, JK, JJ ir dar kitus sudėtingesnius ryšius. Naudojantis daugiakonfigūraciniu 
Dirako, Hartrio ir Foko lygtimis buvo suskaičiuoti Landé g-faktoriai B II, C I-IV, Al I-II, Si 
I-IV, P II, S II, Cl III, Ar IV, Ca I, Ti II, Zr III ir Sn II elementams bei Sn I elementui 
hipersmulkioji struktūra. Gauti rezultatai publikuoti tokiuose žurnaluose kaip “The 
Astrophysical Journal Supplement Series”, “The Astrophysical Journal“, „Astronomy and 
Astrophysics”, ir pažymėtina “Nature” grupės žurnale -  “Communications Physics”. 

 
Šia tema paskelbti 5 straipsniai WoS žurnaluose. 



13  

 
2. Lietuvos mokslo tarybos finansuoti projektai 

 
2.1 Lietuvos-Japonijos projektas „Sunkiųjų elementų struktūros ir savybių teorinis 
tyrimas siekiant nustatyti gravitacinių bangų šaltinius“ (2018–2020 m.), projekto 
vadovas G. Gaigalas, vykdytojai P. Rynkun, L. Radžiūtė. Lietuvos mokslo tarybos 
finansavimas (sutartis Nr. S-LJB-18-1), finansavimas 2020 m.: 7,921 tūkst. Eur, viso 2018–
2020 m.: 79,393 tūkst. Eur. 
 

Į neutroninių žvaigždžių, praėjus dienai po jų susijungimo, radiacinės pernašos 
modeliavimą, pirma kartą buvo įtraukti visi reikalingi r-proceso atomai ir jonai. Iš gautų 
rezultatų, buvo padarytos išvados, reikalingos astronominių neutroninių žvaigždžių 
susijungimo stebėjimams. 

Paskelbti 3 WoS straipsniai ir vienas WoS konferencijų darbas. 
 
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 „Teorinis 
multipolių interferencijos tyrimas skirtas gravitacinių bangų šaltiniams“ (2020 - 2022), 
podoktorantūros stažuotės vadovas G. Gaigalas, podoktorantūros stažuotojas Dr. L. Radžiūtė. 
Lietuvos mokslo Tarybos finansavimas (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0080) finansavimas 
2020 m.: apie 12,00 tūkst. Eur, bendras projekto biudžetas 84,00 tūkst. Eur. 
 
Naudojant MCDHF ir RCI metodus, buvo surastos Se II ir Te II jonų tikslios energijos 
lygmenų vertės. Rezultatų tikslumas buvo įvertintas, lyginant energijos lygmenis su NIST 
atominių duomenų bazės rekomenduojamomis vertėmis, bei kitų autorių pateiktomis 
vertėmis. Vidutinis nuokrypis nuo NIST duomenų bazės pateikiamų verčių Se II ir Te II 
jonams yra 1.3% ir 0.45% atitinkamai. Pagal projekto planą šiuo metu yra skaičiuojamos ir 
vertinamos atominių šuolių savybės. 
 
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 „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 
2020 m.: apie 00,00 Eur, bendras projekto biudžetas 53,813 tūkst. Eur. 
 

Paskelbti vienas WoS straipsnis ir vienas WoS konferencijų darbas. 
 
3. Tarptautiniai projektai 

 
3.1 Programos priemonė „FY2020 NIFS General Collaboration Project (LHD Experiment)”, 
projektas “Tikslūs retųjų žemės jonų spektrų matavimas ir domenų analizė naudojantis 
ne empiriniais MCDF-CI skaičiavimais”. Projekto vadovai Prof. F. Koike ir Dr. I. 
Murakami, vykdytojai Dr. G. Gaigalas, Dr. Ch. Suzuki, Dr. A. Sasaki, Dr. M. Goto, Dr. D. 
Kato, Dr. T. Kato, Dr. H. Sakaue. Finansuojamas „The National Institute for Fusion 
Science“ (Japonija). Finansavimas 2020 m. 300 000 japoniškų jenų (JPY) tik 
eksperimentinei daliai atlikti Japonijoje. 
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Buvo atlikti La, Pr ir Eu spektro matavimai SOXMOS ir EUV spektrometrais, kurie yra 
paruošti naudoti kaip LHD įrenginio dalis. Kartu derinus gautus duomenis su anksčiau 
išmatuotais, buvo išsamiai nagrinėjama kaip keičiantis lantanidų elementui keičiasi XUV ir 
XUV spektras. Spektrinės linijos identifikavimui buvo naudota pilnai reliatyvistinė atominės 
struktūros skaičiavimų programa MCDF. 

 

4. Pagrindinis pasiekimas  
Į neutroninių žvaigždžių, praėjus dienai po jų susijungimo, radiacinės pernašos 

modeliavimą, pirma kartą buvo įtraukti visi reikalingi r-proceso atomai ir jonai. Iš gautų 
rezultatų, buvo padarytos išvados, reikalingos astronominių neutroninių žvaigždžių 
susijungimo stebėjimams. 

 
5. Pedagoginė veikla 

G. Gaigalas Vilniaus universitete pavasario sesijoje pirmo kurso magistrantams skaitė 
„Atomo teorijos“ kursą (2,5 kreditai, 70 val.).	  
 
G. Gaigalas yra Yanhong Wu (Lanzhou Northweszt Normal universitas (Kinija)) „Daug 
kartų jonizuotų lantanidų energijos lygmenų struktūros ir spektrinių charakteristikų 
tyrimas“ („Energy level structure and spectral characteristics of highly charged ions of 
lanthanide elements“) doktorantūros (2020.12. – 2023.12.) antrasis vadovas.	  

 
6. Dalyvavimas mokslo organizacinėje veikloje 
 

G. Gaigalas yra tarptautinės mokslinės grupės „The International Collaboration on 
Computational Atomic Structure“ Tarybos narys. Internetinis adresas: 
http://ddwap.mah.se/tsjoek/compas/). 
 
P. Rynkun, L. Radžiūtė yra tarptautinės mokslinės grupės „The International 
Collaboration on Computational Atomic Structure“ nariai. Internetinis adresas: 
http://ddwap.mah.se/tsjoek/compas/). 
 
G. Gaigalas yra „Atoms“ žurnalo redkolegijos narys. 
L. Radžiūtė yra TFAI skatinimo komisijos narė. 

 
 

ATOMINIŲ PROCESŲ FIZIKOS GRUPĖ 
 

Vadovas  dr.  Valdas Jonauskas 
 

2020 m. grupėje dirbo 10 tyrėjų:  
Profesoriai: R. Karazija (afiliuotas) 
Vyriausieji m.d.: dr. V. Jonauskas 
Vyresnieji m.d.: dr. R. Karpuškienė, dr. R. Kisielius, dr. A. Kynienė, dr. S. Kučas, dr. Š. 
Masys 
Mokslo darbuotojai: dr. A. Momkauskaitė  



15  

Doktorantai: J. Koncevičiūtė, S. Pakalka 
 
Grupės darbuotojai vykdė biudžetinę temą, keturis LMT finansuojamus projektus, paskelbė 6 
Ca WoS straipsnius, perskaitė  dvi mokslo populiarinimo paskaitas visuomenei ir publikavo 
du mokslo populiarinimo straipsnius. 
 
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 

Išnagrinėtas elementariųjų procesų kaskadas vykstantis susidarius vidinei 2p vakansijai Fe2+ 
jone. Ištirta daugiakrūvių W28+ jonų energijos lygmenų struktūra ir radiaciniai multipoliniai 
šuoliai tarp žemiausių konfigūracijų lygmenų. Nustatyta vandens įtaka elektroniniam g-
tenzoriui, kuomet paramagnetiniai defektai - pakaitiniai azoto atomai ir nesuporuotieji ryšiai 
- yra įterpiami į nanodeimantus su skirtingos funkcionalizacijos paviršiais. 

 
Šia tema paskelbti 5 straipsniai WoS sąrašo žurnaluose. 

 

2. Lietuvos mokslų tarybos finansuoti projektai  
 
2.1. 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 „Funkcionalizuotų 
nanodeimantų magnetinių savybių tyrimas“ (09.3.3-LMT-K-712-02-0077)  (2017.12.03 – 
2020.01.03). Vykdytojas dr. Š. Masys, vadovė dr. J. Tamulienė. Lietuvos mokslo Tarybos 
finansavimas  2017 – 2020 m. 53.8 tūkst. Eur. 
 
Paskelbtas 1 straipsnis WoS sąrašo žurnale. 

 
Vykdyti kitose institucijose: 

 
2.2. „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.  
 
2.3. Empower Girls to Embrace Their Digital and Entrepreneurial Potential. Grant 
agreement for an action with multiple beneficiaries. Nr. LC-01380173, Directorate-
General for Communications Networks, Content and Technology. Vykdytoja: A.Kynienė 
Projekto tikslas - įtraukti merginas į STEAM veiklas ir tiksliųjų mokslų profesijas. 
Rengiamos STEAM  vasaros stovyklos merginoms su aktyviomis veiklomis. 

 
2.4. Europos regioninės plėtros fondo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai 
finansuojamą projektą Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-15-0001 „Vilniaus STEAM centro 
kūrimas“ (2018-2022), VU, vykdytoja A.Kynienė. Projektui įgyvendinti skirtos Europos 
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regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos –  2 800 000 eurų.  
 
Projekto lėšomis bus kuriama dalis laboratorinių temų aprašų bei integruotų laboratorinių 
užsiėmimų programų.  
 
 
3.  Pedagoginė veikla 

V. Jonauskas buvo doktorantų J. Koncevičiūtės ir S. Pakalkos mokslinis vadovas. 
 
R. Kisielius buvo PhD studentės F.H. Cashman (University of South Carolina)  disertacijos 
“Probing the Interstellar Medium of Galaxies using Gravitationally Lensed Sight Lines and 
the Relevant Atomic Physics” konsultantas ir Komiteto narys. 
 
 
4.  Mokslinės aparatūros tobulinimas, įrangos pirkimas, kiti darbai 
Nupirktos 3 akumuliatorių baterijos ir standieji diskai grupės naudojamiems skaičiavimo 
serveriams. Nupirkti 4 stacionarūs kompiuteriai. 
Palaikoma ir nuolat plečiama atominių duomenų bazė ADAMANT 
(www.adamant.tfai.vu.lt/database). 
Pateikti du projektai LMT mokslininkų grupių konkursui. 

 

5.  Mokslo žiniasklaida 

Mokslo festivalis “Erdvėlaivis Žemė” 4 valandų trukmės užsiėmimai moksleiviams rugsėjo 
18 d. A. Kynienė 
2020 m. rugpjūčio 3-6 d. vyko mokykla „Išmanusis miestas“, kurios veiklomis buvo 
siekiama motyvuoti mergaites rinktis su STEM dalykais susijusias studijas ir karjerą bei 
skatinti aktyviai dalyvauti Europos mokslinių tyrimų, inovacijų, verslumo ir skaitmeninio 
raštingumo srityse. A. Kynienė 
R. Karazija atminimo popietėje „Lietuvos mokslų akademijos prezidentui prof. Zenonui 
Rokui Rudzikui (1940–2011) – 80“ perskaitė pranešimą „Akademiko Zenono Rokaus 
Rudziko mokslinė ir organizacinė veikla“. 
 
R. Karazijos straipsnis „Radiacinė sauga - tai svarbu ir įdomu“ paskelbtas knygoje: G.  
Morkūnas. Radiacinė sauga? Tai labai paprasta. V.: Kriventa, 2020 bei interneto svetainėje 
„Atodangos“, o straipsnis „Ar taps anglų kalba Lietuvoje valstybinė?“ portale lrytas.lt 
 
A. Momkauskaitė išvertė iš anglų k. knygą: S. Hawking. Iliustruotoji trumpa laiko istorija. 
K.: Jotema, 2021. 
 
 
6.  Seminarai ir kvalifikacijos kėlimas 
 
Dalyvauta  gaisrinės saugos mokymuose, mokymuose HPC klasterio vartotojams. Išklausyta 
paskaita "Pirma pagalba. Kaip padėti užspringus, stabdyti kraujavimą ir teisingai atlikti 
pradinį gaivinimą?". 
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7.  Dalyvavimas mokslo organizacinėje veikloje 
 
V. Jonauskas ir R. Kisielius yra VU FF Tarybos nariai. 

   
V. Jonauskas yra Atviros prieigos centro valdymo grupės narys (VU FF Superkompiuteris). 
 
A. Kynienė LMS tarybos narė 
 

 
 
 

BRANDUOLIO IR ELEMENTARIŲJŲ DALELIŲ  GRUPĖ 
 

Vadovas dr. Arnoldas Deltuva 
 

2020 m. grupėje dirbo 12 tyrėjų.  
Vyriausieji m.d.: dr. Arnoldas Deltuva 
Docentai: dr. Thomas Gajdosik 
Vyresnieji m.d.: dr.(HP) Egidijus Norvaišas, dr. Artūras Acus, dr. Vidas Regelskis, dr. 
Darius Jurčiukonis, dr. Andrius Juodagalvis 
Mokslo darbuotojai: dr. Vytautas Dūdėnas 
Doktorantai: Simonas Draukšas, Marijus Ambrozas 
Projekto specialistai:  Domantas Čiapas, Aurimas Vitkus 
 

Grupės darbuotojai vykdė vieną biudžetinę temą, tris Lietuvos mokslų tarybos 
remiamus ir tris kitų institucijų remiamus tarptautinius projektus. Dalyvaujant projektuose 
buvo gauta apie 67 tūkst. Eur. Spaudoje paskelbtos 16 mokslinių publikacijų WoS sąrašo 
žurnaluose, dar 93 publikacijos paskelbtos su CERN konsorciumu.  Tarptautinėse 
konferencijose ir seminaruose pateikti 3 žodiniai ir vienas stendinis pranešimas. Perskaitytos 
2 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, 
V. Regelskis. 
 

Išsprendus trijų identiškų bozonų susidūrimų procesus aprašančias lygtis impulsų 
erdvėje buvo nustatytos Efimovo rezonansų energijos ir pločiai bei pasiūlytas jų 
parametrizavimas. Taip pat parodyta, kad realistinių trijų bozonų arba 1/2 sukinio-izosukinio 
fermionų sistemų surištąsias, sklaidos ir virtualias būsenas unitariniame žemos energijos 
regione galima aprašyti   naudojantis paprastu efektiniu gausiniu potencialu.  Deuterono 
suskaldymo 135 arba 190 MeV energijos protonais sklaidos skerspjūviai bei analizinės gebos  
buvo apskaičiuotos sprendžiant tikslias sklaidos lygtis su realistiniais sąveikos modeliais, o 
bendradarbiaujant su KVI sambūriu šie rezultatai panaudoti KVI laboratorijoje išmatuotų 
eksperimentinių duomenų analizei.  Bendradarbiaujant su Sevilijos U. ir Lisabonsos U. 
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teoretikais buvo tirtos vieno nukleono išmušimo iš branduolio reakcijos, įvertinti kai kurie 
daugiadalelės branduolio struktūros efektai bei paprastesnio apytikslio TC (perkėlimo į 
kontinuumą) metodo patikimumas. 

Buvo surastas ir realizuotas matematinis algoritmas leidžiantis surasti visas 
kvadratines šaknis iš bet kokio multivektoriaus (MV) visų signatūrų trimatėse erdvėse. 
Parodyta, kad be baigtinio skaičiaus izoliuotų šaknų tam tikriems MV visos algebrose galima 
gauti šaknų kontinuumus, charakterizuojamas 2 arba 4 laisvai parenkamais parametrais.  

Buvo surastas kvantinio neigiamo srauto klasikinis atitikmuo. Būtent, buvo parodyta, 
kad tokiu elgesiu pasižymi vienmatė tarpusavyje sujungtų ir dar prie įtvirtinto pagrindo 
spyruoklėmis prijungtų osciliatorių grandinėlė. Pademonstruota, kad įprastose medžiagose 
šis neigiamo srauto dydis yra apribotas, tuo tarpu metamedžiagose jis įgyja kiek norima 
didelę vertę.  

 
Šia tema paskelbta 12 straipsnių WoS žurnaluose. 

 
2. Lietuvos mokslo tarybos finansuojami projektai 
 

2.1. Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės 
švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712-21 priemonės 
„Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę 
mokslinę veiklą“ projektas „Toroidinių kvantinių grupių reprezentacijų 
tyrimas.“ (Projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-21-0077). Projekto vykdytojas: dr. V. 
Regelskis. Finansavimas – 1668 Eur. 
 

Buvo surasta reikiama topologija afininių Yangian algebrų aukščiausiojo svorio 
reprezentacijoms konstruoti ir buvo surastas pynių grupės veikimas ant topologiškai pilnos 
afininės Yangian algebros leidžiantis apibrėžti sudėtinius asimptotiškai baigtinius laukus. 
Tolimesniame etape bus konstruojami evoliuciniai atvaizdavimai į baigtinio tipo Yangian 
algebras ir evoliucinio tipo reprezentacijos. 

 
       Šia tema paskelbti 3 straipsniai WoS žurnaluose. 
       

2.2. Europos Sąjungos fondų 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“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“ projektas  
„Grimus-Neufeld modelio tyrimas“ (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0013). 

  
Finansavimas 2020 metais: 12397,04 Eur 
Projekto trukmė: 2020-09-14 – 2022-09-13 
Podoktorantūros stažuotojas: dr. Vytautas Dūdėnas 
Stažuotės vadovas: doc. dr. Thomas Gajdosik 
 
Buvo surasta pagrindinė priežastis, kuri lėmė vienos kilpos neutrinų masių nesutapimus, 
skaičiuojant su FlexibleSUSY ir analitiškai. Tai leidžia korektiškai įvesti vienos kilpos 
neutrinų mases į FlexibleSUSY spektrų generatorių. Tai iki galo atlikus, šiuo įrankiu bus  
pasinaudota fenomenologiškai tiriant Grimus-Neufeld modelį.  

 
2.3. Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės 
švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės 



19  

„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 2020 
m. – 1408,16 Eur. 
 
Studento praktikos metu M.Ambrozas analizavo CERN CMS eksperimento duomenis, 
atlikdamas Drell-Yan proceso foninių įvykių skaičiaus įvertinimą „objekto klaidingo 
atpažinimo“ metodu, didžiausią dėmesį skiriant klaidingam džetų identifikavimui 
miuonais arba elektronais. Šis darbas svarbus Drell-Yan proceso vienmačio 
diferencialinio reakcijos skerspjūvio dσ/dm matavimui. 2016 metais užregistruotų 
protonų susidūrimų duomenų analizė vykdoma nuotoliniu būdu Pietų Korėjos Tier2 
skaičiavimo centre. Pasibaigus praktikai M.Ambrozas skaitė pranešimą baigiamojoje 
studentų konferencijoje.            

 
3. Kitų institucijų finansuoti projektai  
 

3.1. CERN‘o ir Lietuvos MA bendradarbiavimo projektas: Subatominių dalelių 
fizika CERN CMS eksperimente (DaFi2019 antri metai; projekto Nr. CERN-VU-2020-
1|(1.78)SU-866). Projekto vadovas dr. A. Juodagalvis. Projekto vykdytojai: doc. T. 
Gajdosik, dr. D. Jurčiukonis, m.d. V. Dūdėnas, doktorantai S.Draukšas ir M.Ambrozas, 
VU FF studentai D.Čiapas ir A.Vitkus. Gautas finansavimas – 62000 Eur. 
 

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). Buvo vykdyti 2016 metais užregistruotų duomenų, surinktų esant 
13 TeV pilnai protonų susidūrimų energijai, tyrimai siekiant matavimų grįstais metodais 
įvertinti Drell-Yan proceso foninių įvykių skaičių miuonų ir elektronų susidarymo atveju. 
Foniniai procesai gali būti suklasifikuoti į dvi kategorijas: foniniai įvykiai dėl izoliuotų 
leptonų ir foniniai įvykiai dėl džetų, iš kurių vienas arba abu savo detektoriuje sukurto 
signalo ypatybėmis yra panašūs į leptonus. Pirmos kategorijos įvykių įverčiai buvo gauti 
anksčiau, naudojant eµ metodą. 2020 m. buvo bandoma patikimai įvertinti džetų klaidingo 
atpažinimo tikimybę. Darbas bus tęsiamas. 
 
Su CMS eksperimento mokslininkų grupe iš DESY laboratorijos (vad. H. Jung) pradėta 
bendradarbiauti nagrinėjant protonų susidūrimo modeliavimo kokybę, kai susidaro 
vektoriniai bozonai (W arba Z) ir džetai (V+jets). CERN LHC-EW (elektrosilpnosios 
sąveikos tyrimų grupėje) bei CMS GEN (įvykių modeliavimo) grupėse buvo padaryti 
pranešimai apie atliktus bendrus tyrimus. Projekto vykdytojai taip pat pradėjo aiškintis CMS 
OpenData 2012 m. duomenų parengimo tyrimams bei Z bozono sąveikos su neutrinais 
(Z→νν) eksperimentinio tyrimo galimybes. 
 
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 
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programinio paketo pritaikomumas šio modelio tyrimuose. Pradėta modifikuoti atnaujintą 
FlexibleSUSY paketą (v.2.5.x) 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. Vienas iš 
pagrindinių klausimų yra išplėsto standartinio modelio pilno pernormavimo taisyklės, nes be 
analizinio įvertinimo nėra galimybės įsitikinti skaičiavimų teisingumu. 2020 m. buvo 
apibendrintas tyrimas, kaip kalibruotiškai invariantiniu būdu pernormuoti vakuumo vertę 
(arXiv:2010.15076). Tęsiant bendradarbiavimą su L.Lavoura (Lisabonos universitetas), buvo 
nagrinėjamos trys papildomos temos: trijų kūnų leptonų aromatų pažeidimas įskaičius 
radiacines pataisas (tyrimas paskelbtas JHEP publikacijoje), dviejų kūnų leptonų aromatų 
pažeidimas suskaičiuojant tikslias skilimų amplitudes (straipsnis baigiamas ruošti) ir skaliarų 
pasiskirstymas trijų Higso dubletų modelyje (3HDM). Pirmos temos tyrimai parodė, kad 
radiacinės pataisos yra labai reikšmingos – jos gali pakeisti numatomus skilimo santykius net 
keletu reikšmės eilių, todėl galima daryti išvadą, kad visuose šio modelio rimtuose 
skaitmeniniuose įverčiuose būtina įtraukti vienos kilpos radiacines pataisas į lengvųjų 
neutrinų masės matricą. 

 
2020 m. aiškinantis mašininio mokymosi įrankį MadMiner, pradėta domėtis hipotetinio W' 
bozono modeliavimu, darant prielaidą, kad šis bozonas skyla į neutriną ir krūvį turintį 
leptoną (panašiai kaip standartinio modelio vektorinis bozonas W). Buvo suburta VU FF 
bakalauro studentų grupelė (vad. S.Draukšo), kurie ir toliau gilinasi į MadGraph ir 
MadMiner bendro naudojimo galimybes tyrinėjant modeliuotų protonų susidūrimų duomenis 
ir pritaikomumą eksperimentinių duomenų tyrimams. 
 
M.Ambrozas ir S.Draukšas dalyvavo nuotolinėje mokykloje „Inverted CERN School of 
Computing 2020“ (iCSC 2020, 2020.09.28 – 10.02 d.). M.Ambrozas klausė nuotolinio kurso 
„The Science and Lore of Instrumentation for Particle Physics“, skaitomame Minesotos 
universiteto profesoriaus R.Rusack bei kitų kviestinių pranešėjų (2020.09.09 – 12.16 d.). Dėl 
pandemijos į komandiruotes vykta nebuvo. D.Jurčiukonis nuotoliniu būdu pristatė stendinį 
pranešimą tarptautinėje konferencijoje Neutrino2020 (2020.06.22 – 07.02 d., Fermilab, JAV). 

 
      Priskiriamų publikacijų skaičius: 94 straipsniai WoS sąrašo žurnaluose. 
 

3.2. Projektas „Pasirengimas narystei Europos branduolinių mokslinių tyrimų 
organizacijoje CERN 2018 – 2020 metų veiksmų planas“. Projekto vadovas – mokslo 
prorektorė prof. E. Sužiedėlienė, 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.  
 

Projekto dalyviai aktyviai dalyvavo populiarinant dalelių fizikos tyrimus. Seminarai buvo 
organizuojami mokyklų mokytojams, moksleiviams ir plačiajai visuomenei, dalyvauta 
mokslo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė“. Kovo mėnesį planuoti tarptautiniai renginiai „CMS 
meistriškumo mokykla“ ir „Hadronų terapijos meistriškumo mokykla“ buvo atšaukti dėl 
pandemijos. Iš viso suorganizuoti 4 renginiai. 
 
A. Juodagalvis atstovavo Lietuvą CERN Finansų komitete. A.Juodagalvis ir T.Gajdosik 
dalyvauja CERN Baltic group studijų grupės veikloje. 
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3.3. 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 0 Eur. 

Nuo 2019 m. dalyvaujama COST Action CA16201 veiklose. 2020 m. vasario 11-13 d. 
Lietuvos atstovai pirmą kartą dalyvavo bendrame visų grupių susirinkime ir kasmetiniame 
valdybos posėdyje, kuris buvo suorganizuotas Krokuvoje (Lenkija). Susirinkimo pasekoje 
A.Juodagalvis ir M.Ambrozas pradėjo bendradarbiauti su H.Jung grupe (DESY), tyrinėjančia 
vektorinių bozonų ir džetų susidarymo tikimybę siekiant įvertinti partonų skersinio judėjimo 
svarbą protonų susidūrimų rezultatams, ir dalyvauti CERN LHC-EW WG susirinkimuose. 

Dėl COVID-19 pandemijos dauguma vėlesnių kelionių ir organizuotų renginių neįvyko 
(tame tarpe – Baltic school of High-energy Physics and Accelerator Technologies, kuri buvo 
numatyta rugpjūčio mėn. Latvijoje). 
A. Juodagalvis ir T.Gajdosik dalyvavo “Working Group Meeting and MC Meeting of COST 
Action CA16201”, 2020 m. vasario 11 – 13 d. Krokuvoje, Lenkija. 
S. Draukšas dalyvavo mokykloje “PREFIT – School: PRecision Effective FIeld Theory 
School”, 2020 m. kovo 2 – 13 d. DESY, Vokietija. 

 
5.  Organizuoti moksliniai renginiai 
 
 V. Regelskis buvo vienas iš 9-ojo Lietuvos jaunųjų matematikų susitikimo, vykusio 
šių metų gruodžio 28 dieną nuotoliniu būdu, organizatorių.  

 
6.  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“; rudens semestre kursas bakalaurams 
„Teorinė elementariųjų dalelių fizika, antra dalis“; rudens semestre BUS kursas su A. 
Juodagalvis ir Aurelius Rinkevicius „World of Particles“; vadovavo viena bakalaurų ir dviejų 
magistrų darbams.  
A. Acus (kartu su G. Gaigalu) pavasario semestre konsultacija doktorantams „Analizinių 
skaičiavimų pagrindai naudojant kompiuterinės algebros sistemas“. 
A. Acus pavasario semestre vienai fizikos bakalaurų grupei vedė kurso „Programavimo 
įvadas“ pratybas. 
A. Juodagalvis rudens semestre dėstė kursą bakalaurams „Unix OS“, vadovavo magistranto 
M.Ambrozo baigiamajam darbui. 
V. Regelskis rudens semestre vadovavo dviejų magistrantų kursiniams darbams.  

V. Dūdėnas rudens semestre dviems pogrupiams dėstė kurso „Mechanika“ laboratorinius 
darbus.  
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7.  Mokslo žiniasklaida 

Grupės nariai populiarino dalelių fiziką ir CERN vykdomus mokslinius tyrimus  
renginiuose, kurių buvo suplanauota 7, tačiau dėl pandemijos dalis vyko nuotoliniu būdu 
arba buvo atšaukti. 4 renginiai įvyko gyvai. 

E. Norvaišas perskaitė dvi populiarias paskaitas visuomenei apie dalelių fiziką ir 
CERN‘e vykdomus mokslinius tyrimus 
 
8.  Seminarai ir kvalifikacijos kėlimas 
 

S. Draukšas, mokykla “GGI Lectures on the Theory of Fundamental Interactions”, 
2020 m. sausio 7-24 d., Galileo Galilei Teorinės Fizikos Institutas, Florencija, Italija. 

S. Draukšas, mokykla “PREFIT – School: PRecision Effective FIeld Theory School”, 
2020 m. kovo 2 – 13 d. DESY, Vokietija. 

M. Ambrozas ir S.Draukšas, nuotolinė mokykla „Inverted CERN School of 
Computing 2020“ (iCSC 2020, 2020.09.28 – 10.02 d.). 

M. Ambrozas, nuotolinis kursas „The Science and Lore of Instrumentation for 
Particle Physics“, skaitomas Minesotos universiteto profesoriaus R.Rusack bei kitų 
kviestinių pranešėjų (2020.09.09 – 12.16 d.). 

 
9.  Dalyvavimas mokslo organizacinėje veikloje 
 
 A. Juodagalvis yra LFD mokslinis sekretorius, vadovauja Branduolių ir elementariųjų 
dalelių fizkos centro stipendijos skyrimo komitetui, taip pat yra Lietuvos atstovas CERN 
Finansų komitete. 
 V. Dūdėnas ir S. Draukšas, vykdydami CMS rankraščių institucinę patikrą, recenzavo 
CMS straipsnį. 

 A. Juodagalvis ir T. Gajdosik dalyvauja CERN Baltic group studijų grupės veikloje. 
      A. Deltuva yra tarptautinio komiteto Fadejevo medaliui skirti narys. 

 
10. Išvykos į mokslo institucijas bendradarbiavimo tikslais 
 
A. Deltuva, Pizos Universitetas/INFN, Italija, 2020.02.09-2020.02.16. 
V. Regelskis, Hertfordšyro Universitetas, Anglija, 2020.01.27-2020.03.19. 
T.Gajdosik ir A.Juodagalvis, Krokuvos branduolio fizikos institutas (INP), Lenkija, 
2020.02.10-14. 
 
11.  Pranešimai konferencijose  
 

1. V. Regelskis skaitė kviestinį online pranešimą “Algebraic Bethe ansatz for orthogonal 
and symplectic spin chains“ Hamburgo Universiteto Matematinės fizikos seminare, 
2020.07.07. 
2. V. Regelskis skaitė kviestinį online pranešimą “How does algebraic Bethe ansatz work 
for orthogonal and symplectic spin chains?“ Pietryčių Anglijos matematinės fizikos 
seminare, 2020.11.10. 

3. D. Jurčiukonis pristatė stendinį online pranešimą „Nine Lepton Flavor Changing 
Decays“ XXIX-oje tarptautinėje neutrinų fizikos ir astrofizikos konferencijoje 
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(NEUTRINO2020), 2020.06.22 – 07.02 d.  
4. A. Acus skaitė žodinį pranešimą “From square root of 1 to square of multivector in 
Clifford algebras n<=3” konferencijoje “The 12th international conference on Clifford 
Algebras and their applications in Mathematical Physics (ICCA12, dėl Cov-19 vykusiai 
nuotoliniu būdu). 

 
 

KOMPLEKSINIŲ FIZINIŲ IR SOCIALINIŲ SISTEMŲ GRUPĖ 
 

Vadovas  dr. Vygintas Gontis 
 

2020 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. Tarptautiniame interneto seminare 
perskaitytas pranešimas. Paskelbtas 41 mokslo populiarinimo straipsniai anglų kalba portale 
“Rizikos fizika”, išleista lietuvių kalba autorių kolektyvo: Kiuri muziejaus Paryžiuje, Elenos 
Lanževen-Žolio ir  rašytojos  Marjonos Ogiusten knyga „Marija Kiuri- moteris prelenkusi 
savo laiką“,VU leidykla, ISBN 9786090704127, 244psl. 
 

1. VU FF Tarybos patvirtintos biudžetinės temos  
 

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

 
Statistinė fliuktuacinių burbulų trukmių analizė pasiūlyta, kaip būdas tirti ilgos atminties 
savybes. Metodas panaudotas analizuoti sandorių knygos finansų rinkose duomenis ir 
palygintas su kitais plačiai naudojamais metodais. Ištirti Lietuvos Seimo posėdžių 
lankomumo duomenys ir nustatytas superdifuzijos reiškinys, kuris paaiškintas remiantis 
triukšmingu rinkėjo modeliu. Taip pat pasiūlytas bendresnis triukšmingas rinkėjo modelis, 
kuriame atsižvelgiama į teigiamas sąveikos tarp tą pačią būseną užimančių agentų. Pasiūlytas 
sąveikos stiprumo ženklo keitimo algoritmas silpnai susietiems riboto ciklo osciliatoriams.  
 
Šia tema paskelbti 3 straipsniai WoS sąrašo žurnaluose. 

 

2. Lietuvos mokslo tarybos finansuoti projektai   
 
2.1 LMT podoktorantūros stažuotės projektas “Sandorių knygos ir nuomonių dinamikos 
modeliavimas fizikos metodais” (09.3.3-LMT-K-712-02-0026) Dr. A. Kononovičius, 
Vadovas dr. J. Ruseckas, 2017 – 2020, finansavimas viso 2017 – 2020 m.: 42502 Eur. 
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2020 m. pasiūlytas agentų modelis paaiškinantis anomalią difuziją stebimą parlamento 
lankumumo duomenyse. Pasiūlytas rinkėjo modelis, kuriame atsižvelgiama į teigiamas 
sąveikos tarp tą pačią būseną užimančių agentų. 
 
Šia tema paskelbti 2 straipsniai WoS sąrašo žurnaluose. 

 
2.2. Pradėtas vykdyti LMT podoktorantūros stažuotės projektas “Ilgos atminties tyrimas 
sudėtingose kelių būsenų stochastinėse agentų sistemose” (09.3.3-LMT-K-712-02-0026) 
Dr. R. Kazakevičius, Vadovas dr. V. Gontis, 2020– 2022, finansavimas 2020 – 2022 m.: 66 
499,55 Eur. 
 
3.  Organizuoti renginiai 
Dalia Šatkovskienė organizavo knygos „Marija Kiuri- moteris pralenkusi savo 
laiką“ pristatymo renginį Lietuvos visuomenei . Knygą pristatė M. Curie anūkė Hélène 
Langevin-Joliot ir Kiuri muziejaus Paryžiuje Natalie Pigeard-Micault. Renginyje dalyvavo 
Prancūzijos ir Lenkijos ambasadorės ir knygos išleidimą parėmę organizacijos. Renginys  
buvo transliuojamas per 15min. TV kanalu (https://www.15min.lt/video/knygos-marija-kiuri-
moteris-pralenkusi-savo-laika-lietuviskojo-leidimo-pristatymas-visuomenei-190382 ).  

   
4.  Pedagoginė veikla 

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

2. V. Gontis vadovavo VU FF studento Giedriaus Pakalkos pagrindinių studijų 
baigiamajam darbui.  

3. R. Kazakevičius rudens semestre vedė studijų įgudžių ir darbo saugos pratybas 
studijų programos aukštųjų technologijų fizika ir verslas studentams. 

 
5.  Leidyba 

Išversta iš prancūzų kalbos ir išleista lietuvių kalba autorių kolektyvo Hélène Langevin-Joliot, 
Marion Augustin ir Curie muziejaus Paryžiuje  knyga „Marija Kiuri – moteris pralenkusi 
savo laiką“ 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.  Knyga  skirta plačiam skaitytojų ratui.  

 
6.  Mokslo žiniasklaida 

A. Kononovičius paskelbė 41 mokslo populiarinimo straipsnių anglų kalba portale “Rizikos 
fizika” 
 
7.  Dalyvavimas mokslo organizacinėje veikloje 
V. Gontis 
Europos asociacijos “Euroscience” narys. 
Lietuvos mokslininkų sąjungos tarybos narys. 
Tarpdisciplininio laisvos prieigos mokslo žurnlao Plos One akademinis redaktorius. 
 
B. Kaulakys 
Jungtinės Karalystės Fizikos instituto narys. 
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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. 
 
 
8.  Pranešimai konferencijose  
 
1. V. Gontis, Spurious versus true long-range memory in social systems, Interneto pranešimas 
ECLT atstovų nuotoliniame seminare, Rugsėjo 18 d., 2020, 
https://www.youtube.com/watch?v=j4cxkbWXZjw 
 
 
 
ŠALTŲJŲ ATOMŲ IR KONDENSUOTŲ MOLEKULINIŲ DARINIŲ 

GRUPĖ  
 

Vadovas habil. dr. Gediminas Juzeliūnas 
 

2020 m. grupėje dirbo 16 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. Rytis Juršėnas, dr. Viačeslav Kudriašov, dr. 
Algirdas Mekys,   dr. Viktor Novičenko 
Doktorantai: G. Žlabys, M. Račiūnas 
Asocijuoti grupės nariai: vyr. m.d. dr. Artūras Acus ir afiliuotoji mokslininkė habil. dr. V. 
Gineitytė 
 

Grupės darbuotojai vykdė vieną biudžetinę temą, 4 Lietuvos mokslų tarybos 
remiamus, vieną COST remiamą mokslinį projektą. Dalyvaujant projektuose buvo gauta virš 
200 tūkst. Eur. Spaudoje paskelbta 19 mokslinių publikacijų WoS sąrašo žurnaluose. 
Tarptautinėse konferencijose pateikti 2 kviestiniai ir 4 stendiniai pranešimai.  

 
 
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. 
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Ruseckas, G. Vektaris, A. Vektarienė, J. Tamulienė, A. Mekys, V. Kudriašov, H. R. 
Hamedi, V. Novičenko, G. Žlabys, M. Račiūnas, A. Acus, R. Juršėnas  
 

Išvystyta minimali neablinė kalibruotinė gardelės teorija. Ištirta ir eksperimentiškai 
įgyvendina mažesnio už optinį bangos ilgį periodo gardelė šaltiesiems atomams sukeliant 
optinius šuolius tarp atomo vidinių būsenų. Teoriškai numatytas superspinduliavimo 
nestabilumas šaltiesiems atomams viematėse kvaziperiodinėse optinėse gardelėse. Ištirti 
nevienalytės lazerinės spinduliuotės sąveikos su atomais ypatumai. Rasta, kad dėl elektrinio 
lauko poveikio glutaminas keičia savo struktūrą. Parodyta, kad aukštos energijos medžiagų 
sprogimo produktus galima nustatyti iš garso spektro. Atlikti benzochinono darinių kvantinės 
chemijos skaičiavimai bei elektrocheminiai tyrimai parodė, kad teoriškai apskaičiuotas 
oksidacijos - redukcijos potencialas gali būti sėkmingai naudojamas prognozuojant naujų 
benzochinono darinių elektrochemines savybes. Ištirtas operatoriaus su baigtinio rango 
supersinguliaria perturbacija A-modelis, kuris gali gal būti panaudotas tiksliai aprašant 
dviatomio Rashba sukinio-orbitos operatoriaus su kontaktine sąveika savijungius praplėtimus 
ir jų spektrines savybes. 

Šia tema paskelbti 16 straipsnių Web of Science (WoS) žurnaluose. 
 

2. Lietuvos mokslo tarybos finansuoti projektai   
 
2.1. 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 2020 m. 150 tūkst. Eur, viso 2018 – 2022 m.: 588 tūkst. Eur. 

 
Gilindamiesi į kvantinės inžinerijos šaltųjų atomų dujose galimybes, pagrindinį dėmesį 
skyrėme kvantinių sistemų valdymui aukšto dažnio periodiniais laukais, vadinamajai Floquet 
inžinerijai. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo sukurtas metodas leidžiantis formuoti laiko ir 
erdvės kristalus (time-space crystals), pasižyminčius periodiškumu tiek laiko tiek 
koordinačių atžvilgiu. Šie kristalai demonstruoja naujas sintetinių dimensijų panaudojimo 
galimybes ir atveria kelius trimatėse optinėse gardelėse studijuoti šešių dimensijų fiziką. 
Vystydami teorinės analizės įrankius, pagrindėme metodikas pasitelkiančias srauto lygtis 
(flow equations), kuomet sudėtingi nuo laiko priklausantys hamiltonianai diagonalizuojami 
palaipsniui, tai yra, atliekant tolydžią seką infinitezimalinių unitarinių transformacijų. 
 

Paskelbtos 2 WoS publikacijos, spaudai išsiųsti dar 3 straipsniai.   
 
2.2 Projektas „Kvantinės fazės ir faziniai virsmai ribotos geometrijos 
kondensatuose“ (2016–2019 m.), projekto vadovas E. Anisimovas, vykdytojai J. Ruseckas, 
V. Novičenko, M. Račiūnas, G. Žlabys. Lietuvos mokslo tarybos finansavimas (sutartis Nr. 
APP-04/2016), finansavimas 2019 m.: 7,4 tūkst. Eur, viso 2016–19 m.: 99,9 tūkst. Eur. 
 
Šis ankstesniais metais vykdytas APP projektas jau pasibaigęs. Tačiau 2020-aisiais išėjo dar 
vienas jo straipsnis, kuris turėtų įsitraukti į bendrą publikacijų sąrašą 
 
2.3 Projektas “Labai šaltų atomų optinis valdymas”  (2020–2023 m.), projekto vadovas 
G. Juzeliūnas, vykdytojai E. Anisimovas, H. Hamedi, T. Andrijauskas, M. Račiūnas, P. 
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Račkauskas, E. Gvozdiovas. Lietuvos mokslo tarybos finansavimas (sutartis Nr. MIP-20-36), 
finansavimas viso 149,9 tūks Eur., 2020 metais skirta 43 tūkst. Eur. 
 
Projektas prasidėjo kovo mėn. Ištirtos optinės gardelės, pasižyminčios labai siaurais barjerais. 
Iš šios tematikos rengiamos publikacijos.  

 
2.4 Lietuvos mokslo tarybos postdoktorantūros stažuotės projektas “Erdvėje nevienalytės atomų 
sąveikos su šviesa reiškiniai” (09.3.3-LMT-K-712-19-0031), vykdytojas Dr. H. Hamedi, vadovas 
dr. habil. G. Juzeliūnas, 2020 – 2022. Viso projekto vertė: 85 tūkst. Eur. 

Ištirtas būdas lokalizuoti aukštai sužadintus Rydbergo atomus panaudojat sūkurinius šviesos 
pluoštus. Paskelbta 1 WoS publikacija. 

3. Kitų institucijų finansuoti projektai  
 
3.1 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, 2020 m. kovo 8 - 14 dienomis Mantas Račiūnas, lankėsi prof. E. M. 
Rasel ir dr. Naceur Gaaloul mokslinėje grupėje, Leibnico universitete, Hanoveris, Vokietija. 
Kita vertus, vykdant šią programa, 2020 metų sausio 12-27 dienomis, mūsų Institute Vilniaus 
universitete lankėsi šio projekto partneris Alessio Celi (Autonomous University of 
Barcelona). Taip pat 2020 metų kovo 3-22 dienomis, Institute turėjo lankytis šio projekto 
partneris Nikola Filipović  (University of Niš, Serbia). Tačiau dėl pandemijos Nikola 
Filipović grįžo į Serbiją pirma laiko.  
 
4.  Pagrindinis pasiekimas  
Parodytas kvantinių struktūrų atsiradimas sąveikaujantiems bozonams panaudojant dirbtinius 
neuronų tinklus. 

 
5.  Organizuoti moksliniai renginiai 
E. Anisimovas dalyvavo rengiant Tarptautinės fizikos olimpiados, turėjusios įvykti 2020 m. 
liepos mėnesį Vilniuje, užduotis. Olimpiada dėl pandemijos buvo atidėta ir tikimasi, kad 
įvyks 2021 metų liepos mėnesį Vilniuje arba nuotoliniu būdu.  
 
6.  Pedagoginė veikla 

2020 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 – 128 
akademinių valandų. Kursas buvo sėkmingai adaptuotas darbui nuotoliniu būdu. 

2019 m. pavasario semestre E. Anisimovas skaitė Kvantinės statistinės fizikos kursą 
FF Teorinės fizikos ir astrofizikos programos magistrantams. Viso – 64 akademinės valandos. 
Kursas buvo sėkmingai adaptuotas darbui nuotoliniu būdu. 

E. Anisimovas buvo Teorinės fizikos ir astrofizikos magistrinės studijų programos 
komiteto narys. 
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2020 m. pavasario semestre V. Novičenko vedė Skaitmeninio modeliavimo pratybos 
bakalauro pirmo kurso "šviesos technologijos" grupės studentams. Viso – 64 akademinės 
valandos. Kursas buvo sėkmingai adaptuotas darbui nuotoliniu būdu. 

2020 m. rudens semestre G. Juzeliūnas skaitė Žemų temperatūrų fizikos kursą FF 
Teorinės fizikos ir astrofizikos programos magistrantams. Viso – 64 akademinės valandos. 
Vadovavo trims studentų praktikoms ir kursiniams darbams. 

A. Vektariene buvo Lauros Baliulytės daktaro disertacijos „Aminorūgščių 
fragmentacijos, vykstančios dėl lėtų elektronų poveikio, tyrimas kvantinės chemijos 
metodais” gynimo tarybos narė (VU GMC, gamtos mokslai, fizika – N 002) 
2019/2020 semestre J. Tamulienė skaitė paskaitas VU MIF. Viso -238 akad.val 

 
 

7.  Mokslo žiniasklaida 

G. Juzeliūnas, Kuo įpatingos labai šaltos atomų dujos? Straipsnis LMA naujienose  

(http://www.lma.lt/news/952/38/Kuo-ypatingos-labai-saltos-atomu-dujos ) 
Tarp reikšmingiausių žurnalo „Physical Review A“ 50-mečio straipsnių – VU išskirtinio 
profesoriaus Gedimino Juzeliūno darbas, Straipsnis VU Naujienose  
(https://naujienos.vu.lt/tarp-reiksmingiausiu-zurnalo-physical-review-a-50-mecio-straipsniu-
vu-isskirtinio-profesoriaus-gedimino-juzeliuno-darbas ) 

Jelena Tamulienė, Amino acids bombarded with ionising radiation – what breaks first?, 
Research outreach 

(https://researchoutreach.org/articles/amino-acids-bombarded-ionising-radiation ) 
 

8.  Seminarai ir kvalifikacijos kėlimas 
 
Dalis grupės narių dalyvavo Grupių teorijos kvalifikacijos kėlimo seminaruose, 
organizuotuose kartu su FTMC teoretikais 
 
Grupės nariai prisidėjo organizuodami Jungtinius Teorinės fizikos ir Astronomijos seminarus 
Institute. 
 
9.  Dalyvavimas mokslo organizacinėje veikloje 
 
G. Juzeliūnas yra Taivano Nacionalinio teorinių mokslų centro (Nacionalinis Tsing-Hua 
universitetas, Hsinchu) vizituojantis mokslininkas. 
G. Juzeliūnas yra Europos fizikos draugijos Atomų, molekulių ir fotonų sekcijos valdybos 
narys. 
G. Juzeliūnas yra Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys. 
G. Juzeliūnas redagavo 2020 metais išėjusį specialų žurnalo European Journal of Physics D 
numerį,  yra tarptautinio žurnalo “Plos One” akademinis redaktorius. 
G. Juzeliūnas organizavo 2022 metais liepos 24-29 dienomis Vilniuje vyksiančią Europos 
atomų, molekulių ir fotonų konferenciją ECAMP14. 
G. Juzeliūnas, E. Anisimovas, V. Novičenko, J. Ruseckas, H. Hamedi, J. Tamulienė, A. 
Vektarienė, A. Mekys recenzavo straipsnius įvairiuose Web of Science (WoS) 
indeksuojamuose žurnaluose.  
J. Tamulienė yra Lietuvos Fizikų draugijos Valdybos narė. 
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J. Tamulienė yra VU profsąjungos pirmininkė.  
R. Juršėnas yra Amerikos matematikos draugijos narys. 
A. Mekys drauge su kitų grupių mokslininkais dalyvauja mokslo populiarinimo renginių 
(„Tarptautinė elementariųjų dalelių fizikos meistriškumo pamoka“ ir „Tarptautinė hadronų 
terapijos meistriškumo pamoka“) organizavimo procesuose 
 
10. Išvykos į mokslo institucijas bendradarbiavimo tikslais 
 
E. Anisimovas, mokslinis vizitas prof. K. Sacha grupėje, Jogailos universitetas Krokuvoje, 
Krokuva, Lenkija, 2020 m. kovo 1-7 d. 
 
G. Žlabys, mokslinis vizitas prof. K. Sacha grupėje, Jogailos universitetas Krokuvoje, 
Krokuva, Lenkija, 2020 m. vasario 23 -- kovo 14 d. 
 
M. Račiūnas, mokslinis vizitas prof. E. M. Rasel ir dr. Naceur Gaaloul grupėje, Leibnico 
universitetas Hanoveryje, Hanoveris, Vokietija, 2020 m. kovo 8 - 14 d. 
 
H. Hamedi, mokslinis vizitas dr. Teodora Kirove grupėje, Latvijos universitetas, Ryga, 2020 
m. rugpjūčio 29 – Rugsėjo 12 d. 
 
11.  Užsienio mokslininkų vizitai 
 
2020 metų vasario 9-14 dienomis, Institute lankėsi Prof. Ian Spielman (National Institute of 
Science and Technology – NIST, USA). Vizito metu jam buvo įteiktas VU Garbės daktaro 
vardas.   
2020 metų sausio 12-27 dienomis, vykdydamas COST programą Institute lankėsi Dr. Alessio 
Celi (Autonomous University of Barcelona).  
2020 metų kovo 3-22 dienomis, vykdydamas COST programą Institute turėjo stažuotis 
Nikola Filipović  (University of Niš, Serbia). Tačiau dėl pandemijos Nikola Filipović grįžo į 
Serbiją pirma laiko. 
2020 metų spalio mėnesį Institute lankėsi Dr. Teodora Kirova (Latvijos universitetas).  
 
12.  Pranešimai konferencijose  
 
G. Juzeliūnas “Geometric phases and spin-orbit coupling for periodically driven systems”, 
International conference “Physics of Quantum Electronics PQE-2020”, Snowbird, JAV, 
2020 m. sausio 5 – 10 d. (kviestinis pranešimas). 
 
E. Anisimovas, “Floquet engineering in optical lattices: micromotion and interactions in 
topological bands”, workshop “Nonequilibrium phenomena in superfluid systems”, Varšuva, 
Lenkija, 2020 m. kovo 2 – 4 d. (kviestinis pranešimas). 
 
H. R. Hamedi, E. Paspalakis, G. Žlabys, G. Juzeliunas and J. Ruseckas, “Exchange of 
Optical Vortices Using Coherent Population Trapping” 22-nd International Conference – 
School “Advanced Materials and Technologies 2020” August, 2020 m. rugpjūčio 24 – 28, 
Palanga, Lietuva (Stendinis pranešimas).   
 
P. Račkauskas and G. Juzeliūnas, “Optical Lattices via the Coupling of Internal Atomic 
States” 22-nd International Conference – School “Advanced Materials and Technologies 
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2020” August, 2020 m. rugpjūčio 24 – 28, Palanga, Lietuva (Stendinis pranešimas).   
 
E. Gvozdiovas, P. Račkauskas, T. Andrijauskas, E. Anisimovas and G. Juzeliūnas, 
“Subwavelength Optical Barriers for Ultracold Atoms” 22-nd International Conference – 
School “Advanced Materials and Technologies 2020” August, 2020 m. rugpjūčio 24 – 28, 
Palanga, Lietuva (Stendinis pranešimas).   
 
P. Račkauskas and G. Juzeliūnas, “Spatially Dependent Spin-Orbit Coupling and an 
Artificial Magnetic Field for Ultracold Atoms” 22-nd International Conference – School 
“Advanced Materials and Technologies 2020” August, 2020 m. rugpjūčio 24 – 28, Palanga, 
Lietuva (Stendinis pranešimas).   
 
 
 

ŽVAIGŽDŽIŲ ATMOSFERŲ FIZIKOS GRIPĖ  
 

Vadovas  prof. dr. Arūnas Kučinskas 
 

2020 m. grupėje dirbo 5 tyrėjai:  
 
Profesorius/vyriausiasis m.d.: prof. dr. A. Kučinskas 
Mokslo darbuotojai: dr. V. Dobrovolskas, dr. J. Klevas 
Doktorantai: E. Kolomiecas, R. Skorulskienė 

 
Grupės darbuotojai vykdė biudžetinę mokslinę temą, vieną Lietuvos institucijų remiamą, 
vieną COST remiamą mokslinį projektą, vieną Europos kosmoso agentūros mokslinį 
projektą. 2020 m. buvo patvirtinta kartu su kolegomis iš 32 Europpos šalių rengta H2020 
programos INFRAIA-2 paraiška, TFAI ŽAF grupei buvo skirtas 112150 Eur finansavimas 
(2021-25 m.). Dalyvaujant projektuose iš viso buvo gauta virš 140 tūkst. Eur. Įteikti spaudai 
2 moksliniai straipsniai Clarivate Analytics WoS Q1 žurnaluose, tarptautinėje mokslinėje 
konferencijoje pristatytas 1 kviestinis pranešimas, paskelbti 6 mokslo populiarinimo 
straipsniai. 

 
1. VU FF Tarybos patvirtintos biudžetinės temos  
„Hidrodinaminiai procesai ir spinduliuotės pernaša žvaigždžių atmosferose“, 2016–
2020, vad. A. Kučinskas, vykdytojai: V. Dobrovolskas, J. Klevas, E. Kolomiecas. 

 
Projekte tęsiamas anksčiau pradėtas konvekcijos ir spinduliuotės pernašos sąveikos tyrimas 
mažo metalingumo submilžinės BD+44493 atmosferoje. Atliktas tyrimas apima kelių 
molekulių, įskaitant CH ir OH, spektro linijų formavimasi. Gauti rezultatai rodo, kad anglies 
ir deguonies gausos, įvertintos pagal molekulių linijas, 3D-1D pataisos BD+44493 
metalingumui gali siekti +1 dex ir yra itin svarbios nagrinėjant šių elementų gausos 
evoliucinius pokyčius Paukščių Tako ir kitose galaktikose.  
 
Projekto metu taip pat gauti cirkonio ir stroncio gausos įverčiai 47 Tuc kamuolinio 
žvaigždžių spiečiaus raudonųjų milžinių atmosferose ir atliktas konvekcijos įtakos šių 
elementų spektro linijų formavimuisi tyrimas naudojant 3D hidrodinaminius žvaigždžių 
atmosferų modelius. Pirmą kartą Galaktikos kamuoliniame spiečiuje aptikta Zr ir Sr gausų 
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koreliacija su lengvųjų cheminių elementų gausomis rodo, kad pradiniuose spiečiaus raidos 
etapuose jo žvaigždės buvo praturtintos ne tik lengvaisiais, bet ir s-proceso elementais Zr ir 
Sr, kurie buvo sintetinami arba masyviose 12 - 25 Saulės masių žvaigždėse, arba 5 - 8 Saulės 
masių asimptotinės milžinių sekos žvaigždėse. 
 
Šia tema įteikti 2 straipsniai CA WoS Q1 žurnale “Astronomy and Astrophysics”. 
 
2. Lietuvos mokslo tarybos finansuoti projektai   
 
2.1 LMT podoktorantūros stažuotės projektas “Bario ir stroncio gausa mažiausio 
metalingumo žvaigždžių atmosferose kaip sunkiųjų elementų nukleosintezės ankstyvoje 
Visatoje indikatorius” (09.3.3-LMT-K-712-19-0172) J. Klevas, vadovas A. Kučinskas, 
2020 – 2022, finansavimas viso 2020–22 m.: 47,5 tūkst. Eur. 
 
Projekte tiriamas bario ir stroncio spektro linijų formavimasis seniausių Galaktikos 
žvaigždžių atmosferose, siekiant identifikuoti šių žvaigždžių praturtinimo cheminiais 
elementais scenarijus. Projekto metu pirmąkart tiriamas šių elementų spektro linijų 
formavimasis realistiškai įskaitant konvekciją ir nepusiausvirąją spinduliuotės pernašą. Tam 
pasiekti atliekami trimačių hidrodinaminių žvaigždžių atmosferų modelių skaičiavimai, 
detali spektro linijų sintezė, apskaičiuojamos gausos pataisos, kurias galima bus stroncio ir 
bario sintezės raida Galaktikoje, siekiama patikimiau įvertinti ankstyvosios cheminių 
elementų raidos ypatumus ankstyvojoje Visatoje. 
 
3. Kitų institucijų finansuoti projektai  
 
3.1 Nuo 2018 m. įgyvendinamas projektas “Molėtų astronomijos observatorija (MAO)”, 
kurio tikslas – įsijungti į tarptautinio konsorciumo WEAVE veiklas bei atnaujinti MAO 
mokslinę bazę (projekto vadovas A. Kučinskas, Lietuvos ŠMSM finansavimas 2018-2022 m. 
– viso 2.8 mln. Eur.). 
3.2 Tarptautinė Europos kosmoso agentūros programa “PLATO Science Management”. 
2020-2027. 2020 m. pabaigoje pradėtas ilgalaikis bendradarbiavimas tarp TFAI ŽAF grupės 
ir Europos kosmoso agentūros PLATO misijos darbo grupės 120 (WP 120), A. Kučinskas ir        
J. Klevas tapo oficialiais PLATO WP 120 nariais. Numatoma, kad TFAI ŽAF grupė pateiks 
PLATO konsorciumui M klasės nykštukių 3D hidrodinaminių žvaigždžių atmosferų modelių 
tinklą, bus naudojamas tirtiant cheminių elementų gausas PLATO žvaigždėse. 
 
3.3 COST veika CA 16117. “Chemical Elements as Tracers of the Evolution of the 
Cosmos” (ChETEC) (http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/ca11617). Veiklos mokslinis 
vadovas:                  R. Hirschi (JK). Iš viso dalyvauja 30 šalių. A. Kučinskas yra valdymo 
komiteto (Managing Committee) narys, projekto valdymo grupės (Core Group) narys, vienas 
iš darbo grupės nr. 3 „Astronominiai stebėjimai“ (ChETEC Working Group 3, WG3) vadovų; 
V. Dobrovolskas yra valdymo komiteto nario pavaduotojas. Finansavimas 2017-2021: 150 
tūkst. Eur. 
 
2020 m. pavasarį buvo planuota darbo grupės nr. 3 “Astronominiai stebėjimai” darbinė 
konferencija Vilniuje. Dėl COVID-19 situacijos konferencija perkelta į 2021 m. vasarą-
rudenį. V. Dobrovolskas, J. Klevas, A. Kučinskas, R. Skorulskienė dalyvavo tarptautinėje 
konferencijoje „Chemical Elements as Tracers of the Evolution of the Cosmos“ (2020 m. 
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rugsėjo 3-4 d., 117 dalyvių, nuotolinis renginys). A. Kučinskas pristatė kviestinį žodinį 
pranešimą apie spektroskopinius stebėjimus ir trimatės spinduliuotės pernašos modeliavimo 
projektus, atliekamus ChETEC veiklų rėmuose.  
 
4.  Pagrindinis pasiekimas  
Pirmą kartą Galaktikos kamuoliniame spiečiuje aptikta Zr ir Sr gausų koreliacija su lengvųjų 
cheminių elementų gausomis. Šis rezultatas rodo, kad pradiniuose šio spiečiaus raidos 
etapuose jo žvaigždės buvo praturtintos ne tik lengvaisiais, bet ir s-proceso elementais Zr ir 
Sr, kurie buvo sintetinami arba masyviose 12 - 25 Saulės masių žvaigždėse, arba 5 - 8 Saulės 
masių asimptotinės milžinių sekos žvaigždėse. 
 

5.  Organizuoti moksliniai renginiai 
2020 m. pavasarį buvo planuota COST veikos CA 16117. “Chemical Elements as Tracers of 
the Evolution of the Cosmos” (ChETEC) darbo grupės nr. 3 “Astronominiai stebėjimai” 
darbinė konferencija Vilniuje. Dėl COVID-19 sukeltų apribojimų konferencija perkelta į 
2021 m. vasarą-rudenį. 

 

6.  Pedagoginė veikla 

A. Kučinskas buvo E. Kolomieco doktorantūros studijų vadovas, VU FF IV kurso studentų    
K. Karlausko ir P. Poviliausko mokslinės praktikos vadovas. 
A. Kučinskas skaitė 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, 2019-20 m.m. pavasario 
semestras); „Žvaigždžių evoliucija“ (VU FF, I k., magistro studijų programa, 2019-20 m.m. 
pavasario semestras); „Žvaigždžių atmosferos“ (VU FF, I k., magistro studijų programa, 
2019-20 m.m. rudens semestras). 
V. Dobrovolskas dėstė kursą "Spektrofotometrijos instrumentai ir metodai" (VU FF, I k. 
magistro studijų programa, 2019-20 m. rudens semestras). 
J. Klevas buvo L. Bagdonavičiaus praktikos vadovas. 
 
7.  Mokslinės aparatūros tobulinimas, įrangos pirkimas, kiti darbai 
2020 m. buvo toliau vykdomas projektas “Molėtų astronomijos observatorija (MAO)”, kurio 
tikslas – įsijungti į tarptautinio konsorciumo WEAVE veiklas bei atnaujinti MAO mokslinę-
techninę bazę (projekto vadovas A. Kučinskas, ES struktūrinių fondų finansavimas 2018-
2021 m. – viso 2.8 mln. Eur.). Vykdant šį projektą 2020 m. įsigyta ir pradėta eksploatuoti 
aukšto našumo skaičiavimų (HPC) sistema, kurią sudaro HPC skaičiavimų, duomenų 
saugojimo bei HPC sistemos valdymo posistemiai. Bendras sistemos skaičiavimų našumas 
45 TFLOP, operatyvinė atmintis 4.2 TB, duomenų saugojimo posistemė 230 TiB. Sistemoje 
bus atliekami WEAVE projekto duomenų analizės, žvaigždžių atmosferų modelių ir spektrų 
sintezės, atominių procesų modeliavimo skaičiavimai. 
 
8.  Mokslo žiniasklaida 

J. Klevas 2019 m. paskelbė 6 mokslo populiarinimo straipsnius technologijos.lt portale (vid. 
266 peržiūros). 
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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“, „Astronomische 
Nachrichten“ recenzentas, Lietuvos   astronomų sąjungos prezidentas ir valdybos narys, 
Tarptautinės astronomų sąjungos ir Europos astronomų sąjungos narys ir Lietuvos atstovas 
šiuose organizacijose, Molėtų astronomijos observatorijos stebėjimų laiko skirstymo 
komisijos narys, Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto tarybos pirmininko pavaduotojas, 
Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto bakalauro studijų programos “Fizika” magistro studijų 
programos “Teorinė fizika ir astrofizika” studijų programų komiteto narys, Vilniaus 
universiteto Senato centrinės apeliacijų komisijos narys. 
 
J. Klevas yra „Monthly Notices of the Royal Astronomica Society“, „Astronomische 
Nachrichten“ recenzentas, Tarptautinės astronomų sąjungos narys, Europos astronomijos 
sąjungos narys, Lietuvos astronomų sąjungos valdybos narys, Lietuvos jaunųjų mokslininkų 
sąjungos tarybos narys. 
 
V. Dobrovolskas yra Europos astronomijos sąjungos narys, Lietuvos astronomų sąjungos 
narys. 
 
10. Išvykos į mokslo institucijas bendradarbiavimo tikslais 
Dėl COVID-19 išvykų į užsienio mokslo institucijas 2020 m. nebuvo. 
 
11.  Pranešimai konferencijose  
A. Kučinskas, kviestinis pranešimas „Chemical elements as tracers of the cosmos: modeling 

and observations of stellar atmospheres“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje 
„Chemical Elements as Tracers of the Evolution of the Cosmos“, 2020 m. rugsėjo 3-4 d., 
117 dalyvių, nuotolinis renginys. 

 
 
 

ŽVAIGŽDŽIŲ SISTEMŲ FIZIKOS LABORATORIJA 
 

Vadovas prof. Vladas Vansevičius 
 
2020 m. grupėje dirbo 6 tyrėjai:  
Profesoriai: dr. (HP) V. Vansevičius 
Docentai: dr. D. Narbutis, dr. R. Stonkutė, dr. K. Zubovas 
Vyresnieji m. d.: dr. J. Sperauskas 
Jaunesnysis m. d.: S. Raudeliūnas 
Jaunesnysis asistentas: J. Bialopetravičius 
 
 
Laboratorijos darbuotojai vykdė biudžetinę temą „Stochastiniai efektai žvaigždžių 
sistemose“. Apginta J. Bialopetravičiaus daktaro disertacija „Žvaigždžių spiečių analizė 
konvoliuciniais neuroniniais tinklais“ (vadovas D. Narbutis). Spaudoje paskelbti 7 straipsniai 
CA WoS sąrašo žurnaluose. Paskelbta 13 mokslo populiarinimo straipsnių ir interviu, 
perskaitytos 7 mokslo populiarinimo paskaitos visuomenei. 
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1. VU FF Tarybos patvirtinta biudžetinė tema  
„Stochastiniai efektai žvaigždžių sistemose", 2019–2023 m., vad. V. Vansevičius, 
vykdytojai: visi laboratorijos darbuotojai. 

Atliktas M83 galaktikos spiečių populiacijos tyrimas ir nustatytas spiečių amžiaus gradientas 
statmenai spiralinėms vijoms, patvirtinantis spiralinių tankio bangų teorijos prognozes. 

Leo A galaktikoje fotometriniais metodais atrasta pekuliaraus metalingumo žvaigždžių 
populiacija, kuri nebūdinga šio tipo galaktikoms. Buvo įrodyta, kad visa Leo A žvaigždžių 
populiacija buvo sukurta per pastaruosius 10 mlrd. metų palaipsniui vis mažėjančioje 
žvaigždėdaros srityje, kuri šiuo metu apima tik centrinę galaktikos dalį.  

Patikrinta hipotezė, ar supermasyvios juodosios skylės gali užaugti iš pirmųjų žvaigždžių 
sukurtų juodųjų skylių. Nustatyta, kad juodosios skylės, esant palankioms sąlygoms, gali 
augti pakankamai sparčiai ir suformuoti ekstremalias stebimas supermasyviąsias juodąsias 
skyles, kurių masė viršija 1,5 mlrd. Saulės masių praėjus vos 700 mln. metų po Didžiojo 
Sprogimo.  
Ištirta aktyvių galaktikų branduolių kuriamų tėkmių evoliucija kintant branduolio šviesiui. 
Nustatyta, kad šviesūs, neseniai įsižiebę, galaktikų branduoliai turėtų turėti silpnas tėkmes, 
nes jos dar nespėjo sureaguoti į padidėjusį branduolio šviesį. Šis rezultatas gerai atitinka 
stebėjimus.  

Paskelbti 7 CA WoS straipsniai. 
 
2.  Pagrindinis pasiekimas  
J. Sperauskas hierarchinėse žvaigždžių sistemose atrado 23 spektroskopines dvinares ir 17-ai 
jų nustatė orbitų parametrus. Daugumą dvinarių komponentų yra K-M spektrinio tipo 
žvaigždės. 
 
3.  Pedagoginė veikla 
Vilniaus universiteto Fizikos fakultete laboratorijos darbuotojai skaitė šiuos kursus: (I 
pakopos studijos) Astrofizika, Astronomijos įvadas, Astrofotometrijos pagrindai, Duomenų 
analizė Python aplinkoje, Astrospektrofotometrijos įvadas, Tarpžvaigždinės medžiagos fizika, 
Kompiuterinis modeliavimas astrofizikoje, Galaktikos ir kosmologija; (II pakopos studijos) 
Duomenų analizės metodai, Šiuolaikinės astrofizikos problemos, Galaktikų fizika, Rinktiniai 
astrofizikos skyriai; (III pakopos studijos) Vaizdų ir duomenų analizė, Galaktikos 
astronomija. 

S. Raudeliūnas vedė laboratorinius darbus Medicinos fakulteto studentams: 4 grupės, 64 
studentai. 

Laboratorijos darbuotojai vadovavo studentų praktikoms (4), kursiniams (3) ir 
baigiamiesiems (5) darbams.  

 
4.  Mokslo žiniasklaida 
1. K. Zubovas, „42 istorijos apie Visatą, žvaigždes, gyvybę ir dar šį tą“, Alma Littera, 
Vilnius, 2020 m. (328 p., ISBN 9786090140581) 
2. K. Zubovas, kassavaitinių astronomijos naujienų apžvalginių straipsnių ciklas „Kąsnelis 
Visatos“ tinklaraštyje http://www.konstanta.lt, 52 įrašai 2020 m. 
3. K. Zubovas, Astronomijos naujienos vaizdo siužetuose „Visiškas kosmosas“, kas dvi 
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savaites kartu su „Mokslo sriuba“ http://mokslosriuba.lt, 26 siužetai 2020 m. 
4. K. Zubovas, V. Vansevičius komentarai žiniasklaidoje apie mokslo naujienas ir kt. 
temomis (13). 
5. K. Zubovas, mokslo populiarinimo paskaitos visuomenei (7). 

 
5.  Dalyvavimas mokslo organizacinėje veikloje 
V. Vansevičius LMT GTM komiteto narys.  
S. Raudeliūnas – Astronomijos olimpiados organizacinio komiteto narys. 

K. Zubovas – Tarptautinės fizikos olimpiados organizacinio komiteto narys. 
D. Narbutis, J. Sperauskas, R. Stonkutė, V. Vansevičius – Tarptautinės astronomų sąjungos 
nariai.  

 
 

MOKSLO POPULIARINIMO VEIKLOS MOLĖTŲ ASTRONOMIJOS 
OBSERVATORIJOJE ATASKAITA 

 

2020 m. MAO mokslo populiarinimo grupėje dirbo etatinis ekskursijų vadovai 
Saulius Lovčikas ir Evaldas Jurkevičius.  

 
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 2020 m. aplankankė  8481 žmogus iš Lietuvos, Latvijos, 
Baltarusijos, Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Norvegijos, Vokietijos, Estijos 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. 2020 metais MAO perskaityta 350  paskaitų 
ekskursinėms grupėms. 
 

Kiti renginiai: 
VU studentų (geologijos, hidrologijos, meteorologijos spec.) praktika (07.01-07.22). 

Meno ir Mokslo laboratorijos kūrybinė stovykla (02.15-02.21). 
Mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė“ renginiai (09.15, 09.17).  

Molėtų astronomijos observatorijoje iki 06.30d. vyko dailininkės Giedrės Bulotaitės-
Jurkūnienės tapybos darbų paroda. 

 
Paskaitos už MAO ribų:  

S. Lovčikas skaitė paskaitas Elektrėnų gimnazijoje, Meno ir Mokslo laboratorijoje, Verslo 
vadovų klube, Šiaulių Sandoros progimnazijoje, Skandinavijos kalbų mokykloje, festivalyje 
„Open soul“ (3) Žvaigždžių Stebėjimas Garsuose | Facebook 
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Ekspertinis darbas:  

S. Lovčikas:  
Dalyvavo rengiant ir pravedant Vilniaus miesto mokyklų astronominę viktoriną 
„Žvaigždikas“ (02.28).  
Astronomijos klausimais konsultuota Meno ir Mokslo laboratorija, rengianti naują spektaklį 
„Ženklai“  MMLAB spektaklis ŽENKLAI — mmlab (mmlaboratorija.lt) 
Utenos „Vyturių“ progimnazijos mokiniai konsultuoti kaip pravesti astronominius 
stebėjimus.  
Ukmergės Senamiesčio progimnazija konsultuota dėl mokyklos observatorijoje vykdomų 
mokomųjų stebėjimų 
Redaguotas leidyklos „Terra Publica“ knygos vaikams apie astronomiją Stuart Atkinson 
„Kelionė po naktinį dangų“ vertimas. Recenzuota pati knyga. 
Į MAO besikreipiantieji žmonės konsultuoti dėl jų randamų "meteoritų", neįprastų reiškinių 
danguje. Bendradarbiauta su VU geologais dėl MAO pasiekiančių uolienų, panašių į 
meteoritus, tyrimo. 

 
Straipsniai, interviu ir kita viešinimo veikla:  

S. Lovčikas davė interviu portalui „Kas vyksta Kaune“ apie Jupiterio ir Saturno 
konjunkciją. Danguje galima matyti tik XVII amžiuje regėtą reiškinį – suspindo Kalėdų 
žvaigždė? – Kas vyksta Kaune 
 
Molėtų Astronomijos observatorijos “Facebook” paskyrą pamėgusiųjų internautų skaičius 

viršijo 11  tūkst. 200 žmonių. 
 
 


