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Lietuvos bendradarbiavimas su CERN
● Oficialiai pradėtas 2004-ais metais, kuomet buvo pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis su CERN.
● Buvusio BalticGrid narė, klasteris veikiantis Vilniuje 2007-aisiais paskyrė 100 

tūkst. procesoriaus valandų CMS reikmėms.
● Bendradarbiaujama su Vilniaus Universitetu, Vilniaus Gedimino Technikos 

Universitetu, Kauno technologijos universitetu. Nuo 2004 metų CERN aplankė 
apie 100 studentų.



Lietuvos bendradarbiavimas su CERN
● Lietuva turi tris fizikus, prisidedančius prie mokslo šioje srityje: Dr. A. 

Juodagalvis, Prof. J. V. Vaitkus, V. Dūdėnas. Lietuviai taip pat prisidėjo prie 
2015-aisiais metais publikuoto Higso bozono masės įvertinimo straipsnio.

● Prie CERN eksperimentų aktyviai prisideda ir programinės įrangos kūrėjai. 
Vilniaus vardas paminėtas 500-uose straipsnių.

● Neseniai vykusioje tarpautinėje fizikos skaičiavimų (CHEP 2016) 
konferencijoje lietuviai pristatė savo projektus ir nuveiktus darbus plakatų ar 
prezentacijų formomis.

● Taip pat pristatytas vieno iš lietuvių studentų vasaros praktikos projektas.



Asocijuota narystė
● 2016 m. kovo mėnesį pateikta paraiška tapti asocijuota CERN nare. 
● Spalį gauta oficiali CERN Tarybos išvada, kurioje teigiamai įvertinta Lietuvos 

pažanga mokslo bei inovacijų srityje ir pateiktas stojimo sutarties projektas.
● Asocijuota narystė leistų Lietuvai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, lietuvos 

mokslininkams užtikrintų lengvesnį priėjimą prie CERN laboratorijų ir 
informacijos.



Asocijuota narystė
● Galimybės Lietuvoje egzistuojančioms pramonės ir technologijų sritims:

○ Lazeriai. Įvairios įmonės jau ir dabar bendradarbiauja su CERN, pavyzdžiui, parūpinant 
detektorių kalibracijai skirtus lazerius. 

○ Medžiagų inžinerija. Stebima auganti pasaulinė paklausa sudėtinėms ar elektronikoje 
naudojamoms medžiagoms, optinėms dangoms.

○ Medicina. Leistų įgyti patirties vėžio ir kitų ligų aptikime ir gydyme, įvardijama galimybė 
patiems gaminti radionuklidus, naudojamus ligų aptikimui.

○ Informacijos ir komunikacijos technologijos. Lietuva gali prisidėti prie ICT infrastruktūros 
plėtimo, išskirstytų skaičiavimų, siūlyti programinės įrangos sprendimus.



Bendruomenė
● Vyksta mėnesiniai susitikimai kurių metu aptariami būsimi įvykiai, studentų 

projektai, planai ateičiai.
● Informacijos sklaida taip pat vyksta facebook.com/lithuanians.at.cern, 

elektroniniu paštu lithuanians-at-cern@cern.ch
● Spalį CERN aplankė ir savo darbus pristatė menininkas Julijonas Urbonas 

http://arts.cern/acceleratecern-lithuania.
● Andriaus Juodagalvio, Aurelijaus Rinkevičiaus siūlomi pakeitimai VU 

bakalauro fizikos studijų programai.



Bendruomenė
Kelios sritys, prie kurių prisideda lietuviai:

● Duomenų validacija, duomenų kokybės monitoringas;
● Higso bozono tyrimai, detektoriaus atnaujinimai;
● Duomenų/skaičiavimų centrų palaikymas;
● Detektoriaus apsauga nuo radiacijos, šviesumo matavimai, dalelių srauto fono 

tyrimas;
● Naujų technologijų procesorių taikymai fizikiniams skaičiavimams;
● Programinė įranga skirta atlikti duomenų analizei




