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LMS skyrių ir grupių veikla 

LMS yra 343 nariai, kolektyvinių narių teisėmis priklauso 7 
autonomiškai besitvarkantys skyriai ir 2 grupės. LMS tarybą 
sudaro 25 LMS nariai. Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 12 
tarybos posėdžių.  

Profesinės sąjungos: Fizika – Astronomija bei Geologija ir 
Geografija.  

Skyrius Salduvė (Šiaulių universitetas, 150 narių), 
Ryškiausios Šiaurės Lietuvos asmenybės 

Naujas skyrius Tribologija (A. Stulginskio universitetas) 

LMS tarpdisciplininės muzikologijos grupė vadovaujama 
prof. dr. K.R. Kašponio, Algirdo Juliaus Greimo palikimo ir 
semiotikos  puoselėjimas Lietuvoje 

 

 

http://www.su.lt/siauliu-universiteto-naujienos/442-kultranaujienos/14222-rykiausios-iaurs-lietuvos-asmenybs-portret-rinkin-
http://mokslolietuva.lt/2013/11/globalioji-semiotika-vercia-dairytis-po-pasauli-ir-greztis-i-save/
http://mokslolietuva.lt/2013/11/globalioji-semiotika-vercia-dairytis-po-pasauli-ir-greztis-i-save/


Mokslininkų sąjungos instituto veikla 

 Mokslininkų vietinio ir tarptautinio bendradarbiavimo 
skatinimas bei kompetencijų ugdymas“ (Įterptinių sistemų 
technologinė platforma). 

 Užsakomieji moksliniai tyrimai (VGTU mokslininkai), MITA‘os 
inovacinių čekių programa 

 Narystė tarptautinėse organizacijose: 

EuroScience, ARTEMIS (Advanced Research & Technology for 
Embedded Intelligence and Systems) 

 Mokslo žinių sklaida interente: 

   mokslasplius.lt 

   mokslasplius.lt/rizikos-fizika/ 

   mokslolietuva.lt 

http://is.mokslasplius.lt/
http://is.mokslasplius.lt/
https://www.euroscience.org/
http://www.artemis.eu/
http://mokslasplius.lt/
http://mokslasplius.lt/rizikos-fizika/
http://mokslasplius.lt/rizikos-fizika/
http://mokslasplius.lt/rizikos-fizika/
http://mokslasplius.lt/rizikos-fizika/
http://mokslolietuva.lt/


MSI reikšmė LMS finansams 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2013 2012 2013 2012

MSI LMS

Pajamos

Sąnaudos



LMS Tarybos darbas 
1. Pareiškimas Vyriausybei dėl Viešųjų pirkimų įstatymo. 

2. LMS ir Švietimo profesinės sąjungos bendradarbiavimo 
sutartis 

3. Parengėme svarbiausių šalies mokslo ir studijų sistemos 
problemų, kurioms būtina skirti didžiausią dėmesį, 
sąrašą. 

4. Organizuojame diskusijų klubą "Visuomenės aktualijos 
mokslininkų akimis„ 

5. Dalyvavome Mokslo ir studijų įstatymo pataisų rengimo 
darbo grupės veikloje. 

6. Dalyvavavome LMT formavimo procese, komentaras. 

7. Bendradarbiaujame su Akademinės etikos ir procedūrų 
kontrolieriaus institucija. 

8. Gedimino Zemlicko darbas, leidžiant laikraštį Mokslo 
Lietuva, buvo įvertintas medaliu Tarnaukite Lietuvai. 

9. Pastangos burti elektroninės Mokslo Lietuvos leidybą 

 



Mokslo žinių sklaida –  
svarbiausia LMS veiklos kryptis 

 Patirtis ir problemos  

 Elektroninė Mokslo Lietuva – bendros mokslininkų 
raiškos siekis  

 Organizavimo principai 

 Mokslo draugijų bendro veikimo erdvė 

 Finansiniai veiklos aspektai 

 Atsinaujinti, bet neprarasti šaknų. Patvirtinti LMS garbės 
narius: 1. Bronislovas Kuzmickas, Kazimieras Pyragas,  
Bronius Grigelionis, Algimantas Bikelis, Vladislovas 
Guoga, Leonas Kadžiulis, Antanas Kulakauskas 

 

http://mokslolietuva.lt/


Dėkojame už dėmesį  
ir už tikėjimą,  

kad mokslininkai gali ir turi veikti drauge, 
siekdami įprasminti savo siekius.    


