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1.  dr. Stepas Toliautas 

stepas.toliautas@ff.vu.lt 

(85) 223 4661 

Acetilcholino dimero susidarymo neuronuose model-

iavimas kvantinės chemijos metodais 

 

Quantum chemical modeling of acetylcholine dimer 

formation in neural matter 

2.  dr. Stepas Toliautas 

stepas.toliautas@ff.vu.lt 

(85) 223 4661 

Molekulinių vyksmų reakcijos koordinatės nustatymas 

mašininės duomenų analizės metodais 

 

Reaction coordinate estimation of molecular process-

es using machine-learning based data  

3.  Darius Abramavičius 

Saulėtekio al. 9, III rūmai 

314 kab., 236 6281, 

darius.abramavicius@ff.vu.lt 

Molekulinių agregatų netiesinių optinių ir spektros-

kopinių  signalų teorijos ir modeliavimo metodų 

vystymas 

Development of theory and computational approaches 

of nonlinear optical signals for molecular aggregates 

4.  Doc. dr. Mindaugas Mačernis 

Tel. +370 5 223 4659  

El.p. mindaugas.macernis@ff.vu.lt    

http://www.supercomputing.ff.vu.lt 

Karotinoidų molekulinių struktūrų ir jų spektrų mod-

eliavimas tankio funkcionalų ir molekulių dinamikos 

metodais  

Carotenoid structure and spectral properties study 

using DFT and MD methods  

5.  Doc. dr. Mindaugas Mačernis 

Tel. +370 5 223 4659  

El.p. mindaugas.macernis@ff.vu.lt    

http://www.supercomputing.ff.vu.lt 

DNR kirpimo mechanizmo tyrimas tankio funkcionalų 

metodais ir molekulių dinamikos metodais  

DNA Restriction endonuclease cleavage mechanisms 

DFT and MD study  

6.  Doc. dr. Mindaugas Mačernis 

Tel. +370 5 223 4659  

El.p. mindaugas.macernis@ff.vu.lt    

http://www.supercomputing.ff.vu.lt 

Retinalio molekulės energetinių paviršių modeliavi-

mas ir molekulių dinamikos skaičiavimai baltyminėje 

bakteriorodopsino aplinkoje  

Retinal molecule potential energy surface DFT and 

MD study in protein environment  

7.  Aidas Kęstutis, kestutis.aidas@ff.vu.lt, 8 5 

223 4593, http://web.vu.lt/ff/k.aidas/lt/ 

Joninio skysčio 1-butil-3-metil-imidazolo nitrato ir 

vandens mišinių tarpmolekulinės struktūros model-

iavimas MD simuliacijomis 

 

MD simulations of intermolecular structure of aqeu-
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ous mixtures of 1-butyl-3-methyl-imidazolium nitrate 

ionic liquid  

Užimta: Einaras Sipavičius 

8.  Aidas Kęstutis, kestutis.aidas@ff.vu.lt, 8 5 

223 4593, http://web.vu.lt/ff/k.aidas/lt/ 

Joninio skysčio 1-butil-3-metil-imidazolo tetrafluor-

borato ir vandens mišinių tarpmolekulinės struktūros 

modeliavimas MD simuliacijomis 

 

MD simulations of intermolecular structure of aqeu-

ous mixtures of 1-butyl-3-methyl-imidazolium tetra-

fluoroborate ionic liquid  

Užimta: Greta Majauskaitė 

9.  Robertas Maldžius, rob-

ertas.maldzius@ff.vu.lt, 

Saulėtekio al. 9, 622, 

+37052366052 

Spektrinio fotojautrio ir fotogeneracijos kvantinio 

našumo tyrimai fotovoltiniuose organiniuose sluok-

sniuose 

Investigation of the quantum efficiency and spectral 

photosensitivity in organic layers for photovoltaic 

10.  Nerijus Nekrašas, nerijus.nekrasas@ff.vu.lt Skylių pernašos mechanizmų tyrimai plonuose or-

ganiniuose sluoksniuose 

Investigation of hole transport in thin organic layers 

Užimta: Šarūnas Liutkevičius 

11.  Arūnas Maršalka,  

Saulėtekio al. 3 

B 320 kab., 223 4593, 

arunas.marsalka@ff.vu.lt 

FOTOOKSIDACINIŲ PROCESŲ NATŪRALIOS 

KILMĖS ALIEJUOSE TYRIMAI OPTINĖS IR EPR 

SPEKTROSKOPIJOS METODAIS 

INVESTIGATION OF PHOTO-OXIDIZATION PRO-

CESSES IN NATURAL ORIGINAL OILS BY OPTI-

CAL AND EPR SPECTROSCOPY METHODS 

12.  Darius Abramavičius 

Saulėtekio al. 9, III rūmai 

314 kab., 236 6281, 

darius.abramavicius@ff.vu.lt 

Molekulinių agregatų spektroskopinių  signalų teori-

jos ir modeliavimo metodų vystymas naudojant vari-

acinius metodus.  

Development of theory and computational approaches 

of spectroscopy signals for molecular aggregates us-

ing variational approaches 

Užimta: Agnius Žukas 

13.  Valdemaras Aleksa; Cheminės fizikos insti-

tutas, B324; valdemaras.aleksa@ff.vu.lt 

XIX a. įkonų gruntinio sluoksnio spektrinė analizė 

Spectral Analysis of 19th Century Icons Ground Layer 

14.  Jevgenij Chmeliov, jev-

genij.chmeliov@ff.vu.lt, NFTMC B423 

kab. 

Fotosintetinių pigmentų sužadintųjų būsenų charakter-

izavimas kvantinės chemijos metodais 

Characterisation of the excited states of photosynthet-

ic pigments using quantum chemistry methods 
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Užimta: Austėja Mikalčiūtė 

15.  Jevgenij Chmeliov, jev-

genij.chmeliov@ff.vu.lt, NFTMC B423 

kab. 

Aplinkos poveikis molekulinėms krūvio pernašos 

būsenoms 

Effect of the environment on the molecular charge 

transfer states 

Užimta: Kazimieras Tamoliūnas 
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