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Istorija
Per 5 -ąją Lietuvos nacionalinę
fizikos konferenciją apie Lietuvos 
Fizikų draugijos įkūrimą kalbėjo 
Adolfas Jucys.  
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Oficialiai Lietuvos fizikų draugija
buvo įkurta 1963 m. kovo 29 d.



Istorija
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✓SSRS administracija uždraudė 
Lietuvos fizikų draugijai teikti 
paraiškas prisijungti prie Europos 
fizikų draugijos, nes tai buvo 
vienintelė fizikų draugija Sovietų 
Sąjungoje.

✓1992 metais LFD tapo Europos fizikų 
draugijos nare.

✓2002 metais LFD tapo IUPAP nare.

EPS apima 42 šalių fizikų draugijas



Lietuvos fizikų draugijos 
tikslai ir nauda

• LFD apjungia visas Lietuvos mokslo įstaigas, mokslo centrus ir
asociacijas, kuriuose yra fizikų.
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• Būdami LFD nariais taip pat esame Europos fizikų draugijos
nariais.
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Lietuvos fizikų draugijos 
tikslai ir nauda

• LFD apjungia visas Lietuvos mokslo įstaigas, mokslo centrus ir
asociacijas, kuriuose yra fizikų.

• Būdami LFD nariais taip pat esame Europos fizikų draugijos
nariais.

• Mes tikimės, kad LFD veikla padės jauniems žmonėms
pasirinkti studijuoti fiziką, kitus gamtos mokslus ar
technologijas.
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Lietuvos fizikų draugijos 
tikslai ir nauda

• LFD apjungia visas Lietuvos mokslo įstaigas, mokslo centrus ir
asociacijas, kuriuose yra fizikų.

• Būdami LFD nariais taip pat esame Europos fizikų draugijos
nariais.

• Mes tikimės, kad LFD veikla padės jauniems žmonėms
pasirinkti studijuoti fiziką, kitus gamtos mokslus ar
technologijas.

• Lietuvos fizikams padedame organizuojant nacionalines ir
tarptautines konferencijas, paskaitų ciklus, mokslo
populiarinimo renginius ir mokomuosius seminarus, taip pat
remiame mokslininkų iniciatyvas.
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Lietuvos fizikų
draugija
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Narių skaičius



Lietuvos Fizikų draugijos 
Valdybos nariai  

2018-2021LFD Prezidentas
Juozas Vidmantis Vaitkus

Viceprezidentė
Gražina Tautvaišienė

Viceprezidentas
Petras Balkevičius

Viceprezidentas
Gintaras Valušis

Viceprezidentas
Juozas Šulskus

Iždininkė
Jelena Tamulienė

Mokslinis sekretorius
Andrius Juodagalvis

LMA prezidentas
Jūras Banys

Mažena Mackoit-
Sinkevičienė

Mokslo populiarinimas, ryšiai su 

jaunaisiais tyrėjais

Giedrius Laukaitis Živilė Rutkūnienė Vidmantas RemeikisOlga Rancova Rigonda Skorulskienė Mantas Sriubas



Nuveikti darbai

1. Paramos prašymai
2. Sutartys
3. Įsakymai
4. Dokumentų tvirtinimas

5. LFD iždininkė padeda konferencijoms tvarkyti finansus
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Nuveikti darbai Paramos prašymai
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Išlaidų pavadinimas Suma

Tarptautinės grynosios ir taikomosios fizikos 
sąjungos (IUPAP) metinis narystės mokestis

2435 Eur

Europos fizikų draugijos (EPS) metinis narystės 
mokestis

1414 Eur

Internetinės svetainės palaikymas,
atnaujinimas ir priežiūra

390 Eur

Iš viso: 4239 Eur

2020 m. gauta 4848 Eur parama.



1
2

Posėdžiai  
2021 įvyko 

3 nuotoliniai posėdžiai

1) 2021.04.16 d. posėdis dėl LNFK44 
organizavimo ir programos komiteto 
formavimo, BASNET Forumui pakirtas 
tikslinis įnašas leidiniui išleisti.

2) 2021.05.28 d. LNFK44 organizavimo ir kiti 
einamieji klausimai.

3) 2021.09.29 d. Valdybos veiklos metinė 
ataskaita ir Asamblėjos organizavimas.

Patobulintas LFD nario kortelės dizainas
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Buvo kreiptasi į EPS dėl VU 
pripažinimo istorine vieta, nes čia 

buvo įrodytas magnetinio dipolinio 
spinduliavimo egzistavimas.

H. Niewodniczanski



Atstovavimas 
užsienyje minint kitų 
šalių fizikų draugijų 
sukaktis

• Parengtas ir pagarsintas sveikinimas jubilejinei Lenkijos 
Fizikos mokslinei konferencijai skirtai PPS-100.

• Kviestinis pranešimas PPS  apie LFD „XLVII Meeting of 
Polish Physicists and IPSEC – XIII“, Bydgoszcz, 
September 19-23, 2021.
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LFD stengiasi kasmet aktyviai 
dalyvauti kaimyninių šalių fizikų 

draugijų susitikimuose.

LFD Valdybos narių metinė ataskaitinė 2020-2021
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Lithuanian Journal of Physics
• Nuo pat pradžių LFD buvo atsakinga už šio žurnalo leidimą,

jo kokybę ir tarptautinį pripažinimą.

• Šiuo metu jis leidžiamas Lietuvos mokslų akademijos.

LFD Valdybos narių metinė ataskaitinė 2020-2021 17

Žurnalą pripažino Europos fizikų draugija.
Nuo 2008 m. „Web of Science“ duomenų bazėse

✓ 2020 impact factor 0.633
5-year impact factor 0.712



LFD iniciatyva
buvo išleistas
keturių kalbų

fizikos terminų
žodynas.
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LFD iniciatyva

• Buvo išleista svarbi knyga apie visus, prisidėjusius
prie fizikos ir astronomijos Lietuvoje.

• Ji apėmė mokslininkus, gimusius nuo 1598 m., ir
tuos, kurie apgynė daktaro disertaciją iki 2000 m.
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LFD planuose yra jį suskaitmeninti ir papildyti 

naujai apsigynusių fizikų pavardėmis.
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LFD nariai prisideda prie kasmetinio mokslo populiarinimo 
leidinio „Lietuvos dangus“ leidybos.



Išleistas
BASNET 
Forumo
leidinys
Lietuvos

Fizikės 2021
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• "APROPOS 17" konferencija - tarptautinė 
Lietuvos ir Lenkijos mokslininkų konferencija 
(rugsėjo 28-29 d. 2020 m.).

• "CYSENI 2021" konferencija - 17 -oji tarptautinė 
jaunųjų mokslininkų konferencija energetikos ir 
gamtos mokslų srityse                                         
(gegužės 24-28 d. 2021 m.).

• "Open Readings 2021" konferencija - tarptautinė 
studentų konferencija (kovo 16-19 d. 2021 m.).

• „44 LNFK“ - Lietuvos Nacionalinė Fizikos 
konferencija (spalio 6-8 d. 2021 m.).  

LFD Valdybos nariai prisidėjo prie įvairių konferencijų organizavimo būdami programos ir 
organizacinio komiteto nariais. 

• LFD indėlis į valstybės plėtrą vykdomas vykdant bendrą
veiklą su Lietuvos mokslų akademijos Fizikos skyriumi
dėl gamtos mokslų mokymo vidurinėse mokyklose
tobulinimo. LFD valdybos nariai dalyvauja darbo
grupėse, rengiančiose fizikos mokymo vidurinėse
mokyklose atnaujinimus mokykla2030.lt.

http://mokykla2030.lt/
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LFD nariai prisidėjo prie 
virtualios tarptautinės vasaros 

mokyklos, kurioje dalyvavo 
62 žmonės iš 32 pasaulio šalių 

organizavimo. 
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LFD nariai organizavo Saulės užtemimo 
stebėjimo ir Pasaulinės asteroidų dienos 
renginius Lietuvoje.



• LFD numatė paramą dviem VU FF studentams nuvykti į 
„Quantum Future Academy 2020“ renginį.

• Deja, dėl esamos COVID-19 situacijos studentai QFA 
renginiuose dalyvauja nuotoliniu būdu.
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Suorganizuotas paskaitų ciklas
mokytojams

Apie masės kilmę ir gravitacines
bangas

parengė: J. V. Vaitkus

Kas naujo Saulės energetikoje?

parengė: V. Gulbinas

Kitas paskaitas skaitys: 

Gintaras Valušis, Gintautas 
Tamulaitis, Audrius Dubietis, ir kiti.
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Paukščių takas vedamas į 
mokyklas



Diskusijoje dalyvavo iš viso 55 dalyviai: mokytojai, universitetų, Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos (ŠMSM), Prezidentūros, Seimo bei LMA atstovai.
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Moksleivių ugdymo programa buvo aptarta ir LFD
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Dalyvauta Lietuvos Nacionalinė Fizikos 
mokslinės konferencijos organizacinio 
komiteto ir programos komiteto darbe
„44 LNFK“ (spalio 6-8 d. 2021 m.).



30

LFD indėlis:

• dalyvauta organizuojant LNFK programos 

komiteto posėdžius;

• derinti kviestiniai LNFK pranešėjai temai 

„100 metų fizikos mokslo atsikūrimui 

Lietuvoje“

• derintas pažymėjimas mokytojams, kad 

dalyvavo LNFK.



LFD pagrindinis partneris 
organizuojant 1-ąją EU 

Kvantinės savaitės edukacinę 
sesiją Lietuvoje

• Europos kvantinės savaitės edukacinė sesija tai virtualus renginys, kurio
metu Europos šalių moksleiviai ir visi, kurie domisi mokslu, turėjo
unikalią galimybę susipažinti ir sužinoti viską apie kvantinį mokslą ir
technologijas ES valstybių nacionalinėmis kalbomis. Interaktyvi vienos
valandos paskaita vyko virtualiai 2020.11.04 ir 2020.11.06.

• LFD ir FTMC buvo pagrindiniai šio renginio partneriai.
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Europhysics News
"Europhysics News" Europos fizikos 

bendruomenės žurnale pasirodė straipsnis 
apie Kvantinę savaitę Lietuvoje, kuriame 

minima LFD. 
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LFD Valdybos nariai prisijungė 
prie IPhO

• Pagalba ieškant savanorių, dėstant „Fizikos Olimpe“;

• Vadovavimas Lietuvos komandai IPhO 2021: 
komandos paruošimas, uždavinių vertimai, 
dalyvavimas IPhO atstovų susitikimuose, dalyvavimas 
apeliacijose;

• Paskaitų skaitymas, olimpiados koordinavimas.
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Europhysics News
"Europhysics News" Europos fizikos 

bendruomenės žurnale pasirodė straipsnis 
apie IPhO2021, kuriame minima Lietuva. 
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Neakivaizdinė jaunųjų 
fizikų mokykla „FOTONAS“

1972 m. Lietuvos fizikų draugijos valdybos 
posėdyje buvo įsteigta neakivaizdinė fizikos 
mokykla moksleiviams „Fotonas“ (su vasaros 
stovyklomis geriausiems moksleiviams). 

Nuo 2021 m. prisijungė prie Vilniaus universiteto 
Fizikos fakulteto bendruomenės. 



Lokalioji Visata 
prezidentė 

G. Tautvaišienė

2021 m. Gražina Tautvaišienė tapo 
Tarptautinės astronomų sąjungos 
komisijos Lokalioji Visata 
prezidente 

Tarptautinė astronomų sąjunga 
vienija virš 12 tūkst pasaulio 
astronomų ir astrofizikų
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LFD Viceprezidentas, FTMC direktorius 

prof. Gintaras Valušis tapo naujuoju RTO LT 
Valdymo tarybos Prezidentu.
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Dalyvavimas EARTO nuotolinėje 
konferencijoje

Iš viso EARTO asociacijai priklauso daugiau nei 350 Europos mokslinių
centrų ir institutų, kurių pagrindinė veikla yra koncentruota į taikomuosius
mokslinius tyrimus bei aukštųjų technologijų kūrimą ir vystymą. Mokslinių
tyrimų organizacijos į EARTO priimamos tik po išsamios profesionalios
mokslinės ir technologinės veiklų ekspertizės – Fizinių ir technologijos
mokslų centras yra EARTO narys.

Prof. Gintaras Valušis išrinktas EARTO Valdybos nariu.

2020 m. kovo 12 d. įvyko Europos Mokslinių tyrimų ir technologijos
organizacijų asociacijos (EARTO) nuotolinė konferencija tema ”Ensuring
Europe’s Sustainable Recovery through Technology”. Joje dalyvavo
Europos moksliniai centrai ir institutai, Lietuvos fizikus ir mokslą šioje itin
svarbioje konferencijoje atstovavo FTMC. 38



Prie LFD veikia EPS YM 
skyrius, kuriam vadovauja 
ir kurį koordinuoja LFD 
Valdybos nariai.

• Europos fizikų draugijos „Young minds“ skyrius FTMC 
Lietuvoje. dr. M. Mackoit-Sinkevičienė vadovauja šiam 
skyriui kartu su prof. J. Vaitkumi. 

• 44-to LNFK konferencijos metu EPS YM Valdybos nariai 
atvyks su vizitu į Vilnių. 
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Lietuvos lazerių asociacija kaip fizikų bendruomenės dalis, prie fizikos 
viešinimo prisidėjo ir ateityje planuoja prisidėti moksleivių tarpe platindama žinią, 

kad fizika yra patrauklus užsiėmimas (darbas), kuriuo smagu visa gyvenimą 
užsiimti.
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Kasmet pasaulyje minint
Tarptautinę šviesos dieną
siekiama atkreipti visuomenės
dėmesį į šviesos mokslo ir
technologijų svarbą tvaraus
vystymosi, klimato kaitos ir
sveikatos priežiūros srityse.
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LFD nariai prisidėjo prie nuotraukų konkurso 
„Šviesa-tamsa“ organizavimo (2021)
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Iveta Pikutienė
“Naujo pasaulio sutvėrimas”

Tadas Janušonis

"Šviesos stulpai" “Šviesos žaismas”

Violeta Ramanauskienė



LFD Valdybos narių metinė ataskaitinė 2020-2021 44



Fizikos populiarinimas 
žiniasklaidoje: lrt, lrt radijas, 
lrytas.lt, 15min
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Prižiūrėta LFD 
svetainė lietuvos-fizikai.lt, 

2021 m. paskelbti 9 
pranešimai

http://lietuvos-fizikai.lt/


Vienas LFD draugijos įkūrėjų 
prof. A. Jucys suformulavo LFD 
tikslus, kurie yra aktualūs ir 
šiandien:

„Lietuvos fizikų draugija prisideda prie 
fizikų bendradarbiavimo stiprinant 

FIZIKĄ Lietuvoje ir būsimą mūsų šalies 
klestėjimą.“
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Tikslas: Vienyti Lietuvos fizikus, koordinuoti ir remti jų veiklą, 

siekiant prisidėti prie fizikos mokslo Lietuvoje plėtotės ir rūpinantis 

fizikos mokymu aukštosiose mokyklose ir kitose švietimo įstaigose


