
 

 Paraiškos atviros prieigos centrui ,,VU HPC'' Saulėtekyje 

nuo 2021 rugsėjo 15d. iki 2022 sausio 15 d. laikotarpiui 

nr. projekto vykdytojas 
 

pavadinimas/tema straipsniai 

paraiškoje 
leista 

skaičiuoti 

1. Lukas Vaitkevičius 

 

Inovatyvi ore pasklidusių žiedadulkių 

atpažinimo realiame laike ir žiedadulkių 

prognozių modeliavimo sistema 

(REALTIME) 

 TAIP 

2. Dr. Gintautas Bagdžiūnas 

 

Supramolekulinių struktūrų, pasižyminčių 

fosforesencija kambario temperatūroje, 

teorinis tyrimas 

 TAIP 

3. Prof. Juozas Šulskus 

 

M1 Kurso "Lygiagrečiųjų skaičiqavimų 

metodai fizikoje" vartotojai - studentai 

 TAIP 

4. Prof. Virginijus Barzda ,,Poliarimetrinė netiesinė mikroskopija 

biomedicininiams tyrimams ir vėžio 

diagnostikai“ (VU FF Lazerinių tyrimų 

centro vykdomas LMT projektas, 

vadovas prof. Virginijus Barzda, 

bendradarbiaujama su prof. Dariumi 

Abramavičiumi). 

 TAIP 

5. Doc. Mindaugas Mačernis 

 

M2 Kurso "Classical and Quantum 

Molecular Dynamics" vartotojai - 

studentai 

 TAIP 

6. Doc. Mindaugas Mačernis B3 Kurso "Serverinių sistemų valdymas" 

vartotojai - studentai 

 TAIP 

7. Doc. Mindaugas Mačernis 

 

NCC Lithuania - EuroCC nacionalinis 

superkompiuterinių kompetencijų centras 

Lietuvoje 

 TAIP 

8. Dr. Justinas Čeponkus Biologiškai aktyvių molekulių struktūros, 

vidinės fotodinamikos ir sąveikos su 

vandens molekulėmis tyrimas virpesinės 

spektrometrijos metodais 

1 (2020) TAIP 

9. Doc. Andrius Gelžinis 

 

VU FF Cheminės fizikos instituto 

mokslinė veikla 

 TAIP 

10.  Doc. Kęstutis Aidas LMT finansuojamas Studentų mokslinės 

praktikos projektas nr. 09.3.3.-LMT-K-

712-25-0222 "Joninių skysčių ir vandens 

mišinių struktūros ir BMR parametrų 

modeliavimas" 

1 (2020) 

1 (2019) 

TAIP 

11. Privati įmonė Grynųjų medžiagų sugerties spektrų, 

koncentruotose karbamido amonio nitrato 

tirpaluose, nustatymas artimojoje infra-

raudonojoje srityje. 

 TAIP 

12. Dr. Stephen Jones High-throughput characterization of 

CRISPR nuclease specificity 

 

 TAIP 



13. Dr. Algis Džiugys "Sistemų biologijos metodai ląstelių 

elektroporacijai ir su ja susijusiems 

procesams modeliuoti ir analizuoti", 

(2020.03.01–2022.12.31, Lietuvos 

mokslo taryba, sutartis Nr. S-MIP-20-29, 

registracijos Nr. P-MIP-20-427, vadovas 

– G. Saulis) 

 TAIP 

14. Prof. Valdas Sablinskas Computational and spectroscopic studies 

of the role of hydrogen bonds in 

conformational interconversion pathways 

in the heterocyclic organic compounds 

 2 (2021) 

 2 (2020) 

 1 (2019) 

 1 (2016) 

TAIP 

15. Prof. Darius Abramavičius Mokslininkų grupių projektas "Optinių 

sužadinimų evoliucija heterogeniniuose 

molekulių dariniuose" 

2 (2021) 

1 (2020) 

TAIP 

16. Dr. Stepas Toliautas 1. Molekulių teorijos ir modeliavimo 

grupės mokslinė ir akademinė veikla 2. 

LMT finansuojamas projektas „Naujos 

kartos fluorescuojantys klampos jutikliai“ 

(1) 

1 (2021) TAIP 

17. Dr. Stepas Toliautas 

 

1. Molekulių teorijos ir modeliavimo 

grupės mokslinė ir akademinė veikla 2. 

LMT finansuojamas projektas „Naujos 

kartos fluorescuojantys klampos jutikliai“ 

(2) 

 TAIP 

18. Dr. Alytis Gruodis 

 

Pažangių optoelektronikos medžiagų 

kūrimas taikant išmaniąją molekulių 

inžineriją. Projektas finansuojamas iš 

Europos regioninės plėtros fondo lėšų 

pagal 2014–2020 metų ES fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės 

01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai 

tyrimai sumanios specializacijos srityje“ 

veiklos „Aukšto lygio tyrėjų grupių 

vykdomi moksliniai tyrimai“. 

1 (2021) TAIP 

19. Dr. Lina Malinauskaitė Structural studies of gene editing tools 

and their complexes with nucleic acid 

employing cryo electron microscopy 

 TAIP 

20. Dr. Arnoldas Deltuva Lengvųjų branduolių ir elementariųjų 

dalelių teorinis tyrimas (VU FF 

biudžetinė tema) 

 TAIP 

21. Doc. Jevgenij Chmeliov VU FF Cheminės fizikos instituto 

mokslinė veikla 

 TAIP 

22. dr. Mažena Mackoit-

Sinkevičienė, dr. Marcin 

Płodzień, prof. Gediminas 

Juzeliūnas 

Spin-orbit coupling for the generation of 

non-trivial quantum correlations in ultra-

cold atomic systems 

 NE 

 


