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	 Žinių	ekonomika	–		svarbiausias	Lietuvos	ilgalaikės	plėtros	prioritetas.	Kelias	į	šį	tikslą	veda	per	
glaudžią	 pramonės,	mokslo	 ir	 studijų	 santalką,	 kuri	 skatina	 plėtoti	 aukštąsias	 technologijas	 ir	 spartinti	
didelės	pridėtinės	vertės	gamybą	ir	paslaugas.	Šiandien	šalies	žinių	ekonomikos	žemėlapyje	labiausiai	paste-
bimi	 lazerių	 technologijų,	 biotechnologijų,	 informacinių	 technologijų,	 mechatronikos	 ir	 nanotechnologijų	
mokslinių	tyrimų,	studijų	ir	aukštą	pridėtinę	vertę	kuriančios	pramonės	klasteriai.

	 Šio	 leidinio	 tikslas	 –	 glaustai	 pristatyti	 vieną	 stipriausių	 Lietuvos	 žinių	 ekonomikos	 klasterių.	
Lazerių	pramonės	ir	mokslo	sektorius	gali	būti	pavyzdys,	kaip	kūrybingi	žmonės	be	užsienio	investicijų	ir	
išskirtinės	valstybės	paramos	sugebėjo	pasiekti,	kad	Lietuvoje	sukurti	lazeriai,	jų	komponentai	ir	įranga	būtų	 
eksportuojami	į	beveik	visas	ekonomiškai	išsivysčiusias	šalis.	Lietuvos	įmonės	yra	išsikovojusios	net	apie	
dešimtadalį	pasaulinės	mokslinių	lazerių	rinkos.

	 Šitokią	sėkmę	subrandino	keturis	dešimtmečius	Lietuvoje	atliekami	lazerių	fizikos	ir	technologijų	
fundamentiniai	 ir	 taikomieji	 tyrimai,	 eksperimentinės	 plėtros	 darbai,	 kuriama	 mokslo	 ir	 gamybos	
infrastruktūra,	ruošiami	aukštos	kvalifikacijos	specialistai.	

	 Absoliučiais	skaičiais	lazerių	pramonės	dalis	bendroje	ūkio	struktūroje	nėra	didelė,	tačiau,	jei	ly-
gintume	santykinius	parametrus,	 Lietuvos	pramonės	vidurkį	 stipriai	 lenkia.	Antai	 Lietuvos	 lazerių	sekto-
riaus	kuriama	pridėtinė	 vertė	 sudaro	net	du	 trečdalius	produkcijos	 vertės,	 o	 tai	 liudija	aukštą	gamybos	
efektyvumą.

	 Svarbu,	kad	lazerių	technologijos	ne	vien	tik	eksportuojamos.	Jos	vis	plačiau	diegiamos	ir	šalies	
viduje.	Pramonėje	lazerių	technologijos	įsitvirtina	kaip	universali	ir	lanksti	gamybos	priemonė,	medicinoje	
šios	inovacijos	atveria	visiškai	naujas	galimybes	diagnozuoti	ligas	ir	jas	gydyti.

	 Lazerių	pramonės	plėtros	perspektyvos	Lietuvoje	 išlieka	optimistinės	net	 	pasaulio	ekonomikos	
nuosmukio	sąlygomis.	Lazerių	technologijų	eksporto	augimą	lemia	stiprios	ekonomikos	šalyse	vykstantis	
pramonės	modernizavimas.	Lazeriai	tampa	ypač	paklausūs	siekiant	didinti	gamybos	procesų	efektyvumą	
ir	spartą.	Ši	tendencija	ypač	ryški	Japonijoje,	kuri	tokiu	būdu	siekia	grumtis	su	ekonomikos	krizės	padarini-
ais.

	 Lietuvos	lazerių	technologijų	klasteris	dar	sparčiau	plėtotųsi,	jeigu	ir	kitų	mokslo	krypčių	labora-
torijos	galėtų	kartu	su	fizikais	spręsti	 lazerių	spinduliuotės	 ir	medžiagos	sąveikos	problemas.	Tai	atvertų	
iš	principo	naujas	galimybes	lazerius	taikyti	biomedicinos,	chemijos,	aplinkotyros	srityse,	taip	pat	padėtų	
kurti	naujas	efektyvias	saugos	 ir	 terorizmo	prevencijos	technologijas.	Turima	verslo	organizavimo	ir	ypač	
daugiametė	dalyvavimo	pasaulinėje	lazerių	rinkoje	patirtis	leistų	sparčiai	komercializuoti	tokių	tyrimų	rezul-
tatus.

	 Suprantama,	kad	naujų	krypčių	plėtrai	reikėtų	sukurti	naują	tyrimų	infrastruktūrą,	parengti	spe-
cialistus	ir	finansuoti	šiuos	tyrimų	projektus.	Lazerių	technologijų	klasterio	potencialo	ir	išteklių	nepakanka	
norint	aprėpti	naujas	tyrimų	sritis	ir	tikėtis	spartaus	naujų	produktų	ar	technologijų	sukūrimo.	Todėl	valstybės	
politika	teikiant	ES	struktūrinę	paramą	turėtų	būti	labiau	sukoncentruota	ir	nukreipta	į	tuos	mokslo	ir	ūkio	
sektorius,	kurie	jau	įrodė	gebėjimus	telktis	ir	efektyviai	veikti	kartu	stiprinant	šalies	žinių	ekonomiką	ir	didi-
nant	Lietuvos	pramonės	tarptautinį		konkurencingumą.

ĮŽANGINIS ŽODIS

Rimantas	Kraujalis
Lazerių	ir	šviesos	mokslo	ir	technologijų	
asociacijos	vykdomasis	direktorius

Akad.	prof.	habil.	dr.	Algis	Petras	Piskarskas
Lazerių	ir	šviesos	mokslo	ir	technologijų	 
asociacijos	prezidentas



PASAULINĖS LAZERIŲ RINKOS APŽVALGA

	 Pasaulinė	 lazerių	 technologijų	 rinka	 2003–2008	 m.	
išaugo	45	proc.	ir	praėjusiais	metais	perkopė	7	mlrd.	JAV	dolerių	
ribą.	

	 Didžiausią	 lazerių	 pardavimo	 pasaulyje	 dalį	 sudaro	
technologijos	ir	produktai,	skirti	medžiagoms	apdirbti	ir	naudo-
jami	komunikacijos,	optinės	atminties	įrenginiuose.

	 Lietuvos	 lazerių	 įmonės	didžiąją	 dalį	 pajamų	uždirba	
kurdamos	 lazerius	 mokslinių	 tyrimų	 rinkai:	 Lietuvos	 įmonių	
produkcija	 sudaro	beveik	10	proc.	 visos	šio	 sektoriaus	 rinkos.	
Pasaulinė	moksliniams	tyrimams	skirtų	lazerių	rinka	nuo	2003	
m.	išaugo	33	proc.	ir	2008	m.	sudarė	181	mln.	JAV	dolerių.	

	 Užsienio	 šalių	 ekspertų	 teigimu,	 net	 ir	 pasaulinės	
ekonomikos	 recesijos	 sąlygomis	 mokslinių	 lazerių	 rinka	
nemažės.	 Išsivysčiusios	 šalys	 būtent	 gamybos	 technologijų	
atnaujinimą	 laiko	 išeitimi	 iš	 užklupusios	 ekonominės	 krizės,	
todėl	yra	priėmusios	strateginį	sprendimą	–	nemažinti	finansa-
vimo	 pažangiausiems	moksliniams	 tyrimams,	 eksperimentinei	
plėtrai	 ir	 taip	 stiprinti	 ūkio	 konkurencingumą.	 Prognozuojama,	
kad	2009	m.	moksliniams	tyrimams	skirtų	lazerių	rinkos	parda-
vimas	išliks	toks	pat,	kaip	ir	2008	m.	Taigi	2009	m.	turėtų	būti	
stabilūs	ir	Lietuvos	lazerių	gamintojams.	

	 Turėdamas	 tvirtas	 pozicijas	 pasaulinėje	 mokslinių	
tyrimų	 rinkoje,	 Lietuvos	 lazerių	 sektorius	 yra	 nusitaikęs	 ir	 į	
didžiausią,	 itin	 sparčiai	 augusį	 medžiagoms	 apdirbti	 skirtų	
lazerių	ir	lazerių	sistemų	sektorių.	Ši	rinka	daugiau	kaip	dešimt	
kartų	didesnė	už	mokslinių	tyrimų	rinką.	Ji	kasmet	iki	2008	m.	
augo	10–20	proc.	Daugelyje	pramonės	šakų	tokios	technologi-
jos	kaip	lazerinis	pjovimas,	graviravimas,	suvirinimas,	gręžimas	
jau	 seniai	 yra	 įsitvirtinusios,	 o	 naujų	 plėtros	 galimybių	 atveria	
naujosios	technologijos	–	šviesolaidiniai	bei	itin	trumpų	impulsų	
lazeriai.

	 2008	m.	 medžiagoms	 apdirbti	 	 skirtų	 lazerių	 rinkos	
pajamos	nebeaugo	taip,	kaip	 iki	šiol,	 tačiau	bendras	parduotų	
medžiagoms	apdirbti	skirtų	 lazerių	skaičius	2008	m.	 išaugo	2	
proc.	Pajamos	iš	šviesolaidinių	lazerių	pardavimo	vien	2008	m.	
šoktelėjo	14	proc.	(šių	lazerių	technologijos	prieš	kelerius	metus	
pradėtos	kurti	ir	Lietuvoje).

	 Lazerinis	mikroapdirbimas	vis	plačiau	taikomas	gami-
nant	saulės	elementus.	Brangstant	organiniam	kurui	ir	senkant	
jo	 atsargoms,	 šios	 alternatyvios	 energetikos	 poreikis	 smarkiai	
auga.	Ekspertų	teigimu,	saulės	elementų	gamyba	artimiausius	
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10	 m.	 kasmet	 augs	 25–35	 proc.	 Ekonomikos	 recesija	 neturi	
įtakos	 lazerių,	 skirtų	 saulės	 elementams	 gaminti,	 rinkai.	 Šių	
lazerių	pardavimas	iki	2012	m.	išaugs	daugiau	kaip	tris	kartus	
ir	 sieks	190	mln.	 JAV	dolerių.	Mikroapdirbimo	 technologijomis	
saulės	elementams	gaminti	prieš	kelerius	metus	susidomėjo	ir	
jas	sėkmingai	plėtoti	pradėjo	Lietuvos	lazerių	kūrėjai	ir	gaminto-
jai.
 

LIETUVIŠKŲ LAZERIŲ IR LAZERINIŲ ĮRENGINIŲ* PARDAVIMAS PASAULYJE

	 Lazerių	 naudojimo	mastas	 atskleidžia	 valstybių	 ekonomikos	 išsivystymo	 lygį	 ar	 jos	 augimo	potencialą.	
Lietuvos	 įmonės	 daugiausia	 lazerių	 parduoda	 būtent	 ekonomiškai	 išsivysčiusiose	 šalyse.	 Pastaraisiais	 metais	
vis	daugiau	 lietuviškų	 lazerių	eksportuojama	ir	 į	sparčiai	besivystančias	šalis.	Šios	tendencijos	rodo,	kad	 lazerių	
technologijų	diegimas	–	itin	svarbi	šalių	konkurencingumo	kūrimo	dalis.

*	brangesnių	kaip	10	tūkst.	litų

Apžvalga parengta remiantis kasmet pasaulinės lazerių rinkos prognozes 
pateikiančiu leidiniu „Laser Focus World“.
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	 Lietuvos	 lazerių	 sektoriaus	 produkcijos	 pardavimas	
priartėjo	prie	100	mln.	litų.	Vidutinis	metinis	sektoriaus	augimas	
yra	apie	20	proc.	(per	paskutinius	penkerius	metus	pardavimas	
išaugo	daugiau	kaip	2,4	karto).	Prognozuojama,	kad	tokį	augimo	
tempą	sektorius	išlaikys	ir	2009	m.	

	 Ilgametis	 lazerių	pramonės	augimas	yra	unikalus.	Vi-
sos	Lietuvos	lazerių	įmonės	atsirado	kaip	privačios	iniciatyvos,	
be	jokių	užsienio	investicijų	ar	tiesioginių	valstybės	dotacijų.	Nuo	
pat	veiklos	pradžios	jos	remiasi	tik	šalies	mokslo	potencialu,	vi-
sos	 įmonės	 yra	 lietuviško	 kapitalo.	 Per	 18	 nepriklausomybės	
metų	buvo	sukurta	nacionalinė	lazerinių	produktų	vertės	kūrimo	
grandinė:	pradedant	naujų	produktų	kūrimu	mokslinėse	labora-
torijose	 ir	 baigiant	 suformuotu	unikaliu	 pasauliniu	 produkcijos	
platinimo	ir	aptarnavimo	tinklu.

 
	 Lietuvos	 lazerių	pramonė	eksportuoja	86	proc.	kuria-
mos	ir	gaminamos	produkcijos.	2008	m.	šio	sektoriaus	ekspor-
tas	siekė	84	mln.	litų.

	 Stiprėjant	lazerinių	technologijų	poreikiui	šalies	ūkyje,	
moksle	 ir	medicinoje,	 išaugo	ir	sektoriaus	produkcijos	pardavi-
mas	Lietuvos	rinkoje:	2003	m.	šis	pardavimas	sudarė	8	proc.,	
2005	m.	–	11	proc.,	o	2008	m.	–	jau	14	proc.	viso	pardavimo.

	 Didžioji	 dalis	 Lietuvoje	 kuriamos	 ir	 gaminamos	
produkcijos	yra	parduodama	Europoje	 ir	Šiaurės	Amerikoje	–	 į	
šiuos	 žemynus	 tiekiama	 trys	 ketvirtadaliai	 visos	 produkcijos.	
Sparčiai	augant	Azijos	ekonomikai,	vis	daugiau	lazerių	parduo-
dama	ir	Azijos	šalyse.

LIETUVOS LAZERIŲ PRAMONĖ: AUGIMO RODIKLIAI

		 Šalies	lazerių	pramonėje	2009	m.	pradžioje	dirbo	445	
asmenys.	Darbuotojų	skaičius	per	paskutinius	penkerius	metus	
išaugo	daugiau	kaip	du	kartus,	gamybos	plotai	–	63	proc.	

	 8	proc.	visų	lazerių	pramonėje	dirbančių	asmenų	(37	
specialistai)	turi	mokslų	daktaro	laipsnį.
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 Aukšta pridėtinė vertė

	 ● Lietuvos	lazerių	pramonė	kuria,	gamina	ir	parduoda	
aukštos	pridėtinės	vertės	produktus.	Šiame	sektoriuje	kuriama	
pridėtinė vertė sudaro du trečdalius (66 proc.) produkcijos kai-
nos.	2008	m.	Lietuvos	lazerių	pramonės	sukurta	pridėtinė	vertė	
viršijo	64	mln.	litų.
	 ●	Pagal sukuriamą pridėtinę vertę, t. y. efektyvumą,	
lazerių	pramonė	pirmauja tarp šalies ūkio sektorių.	Pavyzdžiui,	
Lietuvos	 apdirbamosios	 gamybos	 sektoriuje	 pridėtinė	 vertė	
2007	m.	sudarė	tik	32	proc.	visos	produkcijos.

 Aukštas našumas

	 ● Darbo našumas,	t.	y.	per	vieną	darbo	valandą	suku-
riama	pridėtinė	 vertė,	 Lietuvos	 lazerių	 pramonėje	 yra	 72	 litai.	
Šis	rodiklis	yra daugiau kaip du kartus didesnis	už	šalies	apdir-
bamosios	gamybos		našumą	(35	litai)	ir	našumą	šalies	statybų	
sektoriuje	(31	litai).
	 ●	Vienas	Lietuvos	lazerių	pramonėje	dirbantis asmuo 
per metus sukuria 144 tūkst. litų pridėtinės vertės.	Tai	yra	du	
kartus	daugiau	nei	pridėtinės	 vertės	 sukuria	asmuo,	dirbantis	
šalies	apdirbamojoje	gamyboje	(70	tūkst.	litų),	ir	beveik	2,5	kar-
tus	daugiau	nei	asmuo,	dirbantis	šalies	statybos	sektoriuje	(60	
tūkst.	litų).
	 ●	 Lazerių	 pramonės	 produkcijos	 pardavimas	 vienam	
darbuotojui	 taip	 pat	 viršija	 bendrus	 šalies	 rodiklius.	 Vidutinis	
Lietuvos	 lazerių	pramonės pardavimas, tenkantis vienam dar-
buotojui per metus, siekia 220 tūkst. litų.	Tai	12	proc.	daugiau	
nei	vienam	darbuotojui	tenkančios	produkcijos	dalis	apdirbamo-
sios	gamybos	sektoriuje	(197	tūkst.	litų)	ir	du	kartus	daugiau	nei	
statybų	sektoriuje	(109	tūkst.	litų).

LIETUVOS LAZERIŲ PRAMONĖ: KITI SVARBŪS RODIKLIAI

 Perspektyvių darbo vietų kūrimas

	 ●	Nuo	2003	m.	Lietuvoje	buvo	įkurtos	šešios naujos 
lazerių įmonės.
	 ●	Lietuvos	lazerių	sektoriuje	darbuotojų skaičius	per	
paskutinius	penkerius	metus	 išaugo daugiau kaip du kartus.	
Tuo	pačiu	 laikotarpiu	 (2003–2007	m.)	 iš	viso	Lietuvos	apdir-
bamojoje	pramonėje	dirbančių	asmenų	padaugėjo	tik	2	proc.,	
o	elektrinės	ir	optinės	įrangos	gamybos	sektoriaus	darbuotojų	
skaičius	netgi	trečdaliu	sumažėjo.	2003–2007	m.	itin	sparčiai	
augusiame	 statybų	 sektoriuje	 darbuotojų	 skaičius	 padidėjo	
62	proc.,	taigi	augo	beveik	dukart	lėtesniu	tempu	negu	lazerių	
pramonėje.
		 ●	 Sparčiai	 augant	 darbuotojų	 skaičiui,	 lazerių	 pra–
monėje	 auga ir vienam darbuotojui tenkančios produkcijos 
dalis.	2003	m.	vienam	darbuotojui	 teko	197	tūkst.	 litų	paga-
mintos	produkcijos,	o	2008	m.	šis	rodiklis	siekė	jau	220	tūkst.	
litų.	
	 ●	 Vidutinis	 lazerių	 pramonės	 darbo užmokestis 
(3273 litai) yra 56 proc. didesnis nei vidutinis atlyginimas 
privačiame sektoriuje (2094 litai).

 Indėlis į šalies biudžetą 

	 ●	 Šalies	 lazerių	 įmonės	 2003–2008	m.	 sumokėjo 
daugiau kaip 70 mln. litų mokesčių.	 Tai	 yra	apie	 tris	 kartus	
daugiau	nei	lazerių	mokslui	ir	studijoms	šiuo	laikotarpiu	buvo	
skirta	lėšų	iš	valstybės	biudžeto.
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MOKSLAS LIETUVOJE 6

 Lazerių	 mokslo	 ir	 technologijų	 potencialas	 Lietuvoje	
buvo	pradėtas	kaupti	prieš	keturis	dešimtmečius	Vilniaus univer-
sitete.	Dabar	šioje	srityje	dirba	10-ies	mokslo	ir	studijų	institucijų	
bei	kelių	didžiausių	lazerių	pramonės	įmonių	mokslininkai.	Mok-
sliniai	 tyrimai	 aprėpia	 platų	 problemų	 ratą:	 nuo	 lazerių	 fizikos	
ir	optinių	 technologijų	 iki	 lazerinės	biomedicinos.	Pastaraisiais	
dešimtmečiais	intensyviausiai	dirbama	šiomis	mokslinių	tyrimų	
ir	eksperimentinės	plėtros	kryptimis:	

	 ●		Optinių	parametrinių	reiškinių	skaidriose	medžiagose	
(tarp	 jų	 –	 sudėtingų	 šviesos	 darinių	 formavimo)	 tyrimai	 ir	
parametrinių	šviesos	stiprintuvų	kūrimas	keičiamo	bangos	ilgio	
ir	itin	didelės	galios	spinduliuotei	generuoti;

	 ●		Lazerinių	medžiagų	savybių	ir	modų	fazavimo	vyksmų	
tyrimai	 siekiant	 generuoti	 pikosekundžių	 ir	 femtosekundžių	
trukmės	impulsus	ir	kurti	naujos	kartos	didelės	vidutinės	galios	
kietojo	kūno	 ir	šviesolaidžių	 lazerius	mokslui,	medicinai	 ir	pra-
monei;

	 ●	 Optinių	 medžiagų	 atsparumo	 lazerio	 spinduliuotei	
tyrimai,	 lazerių	 komponentų	 standartizuotos	 diagnostikos	 ir	
charakterizavimo	 metodų	 ir	 ypač	 atsparių	 optinių	 elementų	
gamybos	technologijų	kūrimas;

	 ●	 Pikosekundinių	 ir	 femtosekundinių	 lazerių	 spindu-
liuotės	ir	medžiagų	sąveikos	tyrimai	siekiant	sukurti	efektyvias	
submikrometrinio	 (nanometrinio)	 tikslumo	 medžiagų	 apdoroji-
mo	ir	programuoto	savybių	valdymo	technologijas,	funkciniams	
dariniams	 formuoti	 mikroelektronikos,	 fotonikos	 ir	 medicinos	
reikalams;

	 ●	 Ultrasparčiųjų	 energijos	 pernašos	 ir	 relaksacijos	
vyksmų	puslaidininkių	dariniuose	 ir	organinių	molekulių	komp-
leksuose	 tyrimas	siekiant	surasti	naujas	efektyvias	medžiagas	
optoelektronikai	 (šviesą	 emituojantiems	 diodams,	 saulės	 ele-
mentams,	jutikliams	ir	pan.),	lazerinės	spektroskopijos	metodų	
ir	įrangos	kūrimas	medžiagotyros	ir	aplinkotyros	tikslams;	

	 ●		Mikrobangų	srities	(terahercų	dažnio)	spinduliuotės	
generavimas	 puslaidininkių	 dariniuose	 naudojant	 femtose–
kundžius	 lazerius	 ir	 naujų,	 efektyvių	 saugos	 ir	 vaizdinimo	
technologijų	kūrimas;

	 ●	Naujų	medicininės	diagnostikos	 ir	 terapijos	optinių	
metodų	 (tarp	 jų	 –	 onkologinių	 susirgimų	 prevencijos,	 gydymo	
fotosensibilizacijos	būdu	 ir	 regos	korekcijos	 femtosekundiniais	
šviesos	impulsais)	kūrimas	ir	diegimas	klinikinėje	praktikoje.

	 Šiomis	 kryptimis	 dirba	 apie	 100	 šalies	 mokslininkų	
ir	 tyrėjų.	 Už	 šią	 veiklą	 mokslininkai	 yra	 pelnę	 valstybinių	
apdovanojimų,	 reikšmingų	 Lietuvos	 ir	 tarptautinių	 mokslo	
premijų	 (tarp	 jų	 –	 Lietuvos	 mokslo,	 Nacionalinės	 pažangos,	
Aleksandro	von	Humboldto,	Europos	fizikų	draugijos	ir	kitų),	yra	
išrinkti	mokslų	akademijų	nariais.

	 Tolimesnė	 lazerių	mokslo	 plėtra	 labai	 priklausys	 nuo	
mokslinių	 tyrimų	 ir	eksperimentinės	plėtros	finansavimo	Lietu-
voje.	Siekiant	neatsilikti	nuo	Europos	ir	viso	pasaulio	mokslinių	
laboratorijų	 ir	 kurti	 (bendradarbiaujant	 su	 pramone)	 proveržio	
technologijų	 ir	 naujų	 konkurencingų	 produktų	 prototipus	 labai	
svarbu	 atnaujinti	 mokslinių	 tyrimų	 infrastruktūrą.	 Šiuo	 tikslu	
2009–2013	m.	panaudojant	ES	lėšas	planuojama	sukurti	jung-
tines	 laboratorijas	 ir	 atvirosios	 prieigos	 mokslinės	 aparatūros	
centrus	Saulėtekio slėnyje,	taip	pat	nacionalinės	ir	tarptautinės	
prieigos	 didelės	 galios	 daugiafunkcį	 lazerinį	 kompleksą	 „NAG-
LIS“.	

	 Lazerių	 technologijas	 plėtojančių	 Lietuvos	 mokslo	
institucijų	sąrašas	ir	trumpi	jų	pristatymai	pateikiami	šio	leidinio	
priede	(žr.	p.	18–19).



PRAMONĖS INVESTICIJOS Į MTEP

rostars“,	kuri	skirta	mažoms	ir	vidutinėms	įmonėms	finansuoti.	
Lietuvos	įmonės	Altechna	ir	Ekspla	dalyvauja	trijuose	šios	progra-
mos	projektuose	(iš	jų	dviejuose	–	kaip	koordinatorės).	Bendra	
šių	projektų	vertė	–	12,7	mln.	litų,	o	pačių	įmonių	indėlis	į	pro-
jektus	sudaro	5	mln.	litų,	arba	39	proc.	visos	projektų	vertės.

	 Lietuvos	 įmonės	 „Eurostars“	 projektus	 įgyvendina	
su	užsienio	mokslo	 centrais:	 tyrinėdama	ultratrumpųjų	 lazerių	
pritaikymą	 medžiagoms	 apdirbti	 Ekspla	 bendradarbiauja	 su	
Vienos technologijos universiteto Fotonikos institutu,	Altechna 
naujas	technologijas	kuria	su	Prancūzijos,	Vokietijos	ir	Vengrijos	
tyrimų	centrais	ir	aukštųjų	technologijų	kompanijomis.

	 2006	 m.	 Altechna	 kartu	 su	 užsienio	 partneriais	
pradėjo	 įgyvendinti	 Europos	 mokslinių	 tyrimų	 programos	 FP6	
projektą	 „NextGenPCF“.	 Vykdydama	šį	 projektą,	 įmonė	 sukūrė	
didelio	pasikartojimo	dažnio	mikrolustinį	lazerį	ir	lazerinio	diodo	
valdiklį.	Naujieji	produktai	jau	yra	komercializuoti.

	 2009	m.	Šviesos konversija	kaip	partnerė	pradėjo	da-
lyvauti	 Europos	mokslinių	 tyrimų	 programos	 FP7	 projekte	 „AT-
LAS“,	kurio	tikslas	–	sukurti	 lazerių	technologijas	didelės	spar-
tos	genetiniams	tyrimams.	Projekto	biudžetas	–	daugiau	kaip	13	
mln.	litų.		Šviesos konversija	atliks	darbų	už	2	mln.	litų.

	 Vykdydamos	ES	programų	mokslinius	projektus	įmonės	
nemažą	dalį	 išlaidų	turi	padengti	 iš	savo	 lėšų.	Lietuvos	 lazerių	
pramonės	 įmonės	gana	aktyviai	dalyvauja	šiuose	projektuose,	
vis	dėlto	toks	reikalavimas	yra	pagrindinė	kliūtis	dalyvauti	euro-
piniuose	projektuose.	Akivaizdu,	kad	šiems	projektams	vykdyti	
teikiama	valstybės	parama	būtų	geras	akstinas	Lietuvos	lazerių	
įmonėms	aktyviau	jungtis	į	Europos	tyrimų	erdvę.
 

7

	 Investicijos	 į	 mokslinius	 tyrimus	 ir	 eksperimentinę	
plėtrą	 (toliau	 –	 MTEP)	 gyvybiškai	 svarbios	 lazerių	 pramonei.	
Naudojantis	 šiomis	 investicijomis	 yra	 gerinama	 gaminama	
produkcija,	 jos	 techniniai	parametrai	 ir	kuriami	nauji	prietaisai	
pasaulinei	lazerių	rinkai.	Įmonės	MTEP	kasmet	skiria	iki	16	proc.	
savo	pajamų.	

Pramonės	 investicijos	 į	 mokslinius	 tyrimus	 ir	 eksperimentinę	
plėtrą	per	penkerius	paskutinius	metus	 išaugo	263	proc.	Šios	
investicijos	2008	m.	siekė	9	mln.	litų	ir	sudarė	9	proc.	viso	sek-
toriaus	 pajamų	 (2003	 m.	 investicijos	 į	 MTEP	 sudarė	 8	 proc.	
pajamų).

 

	 Įgyvendindamas	inovacinius	projektus	Lietuvos	lazerių	
sektorius	 taip	pat	sėkmingai	naudojasi	ES	parama.	Ši	parama	
svarbi	ne	tik	kuriant	naujus	produktus:	ji	padeda	greičiau	pateik-
ti	naujus	produktus	rinkai,	plėsti	lazerių	taikymo	sritis.	

	 Keturios	 įmonės	 Ekspla,	 Šviesos konversija,	 Optida,	
Standa	2005–2007	m.	kartu	įgyvendino	ES	struktūrinių	fondų	
remiamą	 Taikomųjų	 mokslinių	 tyrimų	 ir	 technologinės	 plėtros	
projektą	 „Lazeriai	 mikroapdirbimui	 ir	 diagnostikai“	 (LAMADA).	
Suvienijus	pastangas,	buvo	sukurti	naujo	 tipo	pramonėje	nau-
doti	tinkami	lazeriai.	Ekspla	 jau	2008	m.	už	kelis	milijonus	litų	
šiuos	naujo	tipo	trumpų	impulsų	lazerius	pardavė	JAV,	Vokietijos	
puslaidininkių	 pramonės	 įmonėms	 ir	 saulės	 baterijų	 gaminto-
jams.	Sukurtos	naujos	technologijos	padėjo	Šviesos konversijai 
įžengti	į	Azijos	mikroelektronikos	pramonės	rinką	(bendrovė	jau	
yra	pasirašiusi	kelias	daugiamilijoninės	vertės	sutartis	2009	m.	
tiekti	lazerinę	įrangą	Pietryčių	Azijos	šalims).	Be	to,	remdamasi	
LAMADA	projekte	įgytomis	žiniomis	ir	patirtimi,	bendrovė	pradėjo	
vykdyti	naują	projektą,	skirtą	lazeriams	pritaikyti	oftalmologinėje	
chirurgijoje.	 Dalyvaudama	 LAMADA	 projekte	 Standa	 sukūrė	
mikropozicionavimo	 įrenginį,	 kurio	 reikia	 didelės	 galios	 lazer-
iams	 gaminti.	 Šis	 produktas	 taip	 pat	 sėkmingai	 parduodamas	
pasaulinėse	 rinkose.	 Optinius	 elementus	 lazeriams	 gaminanti	
Optida,	per	projektą	atlikusi	eksperimentus	su	kuriamomis	tech-
nologijomis,	sukauptas	žinias	taiko	vykdydama	naujus	tyrimus.

	 Bendra	LAMADA	projekto	vertė	siekė	5,7	mln.	litų.	Iš	jų	
3,8	mln.	litų	sudarė	Europos	regioninės	plėtros	fondo	ir	1,9	mln.	
litų	–	projekto	vykdytojų	lėšos.

	 Europos	 Komisija,	 įvertinusi	 projektą	 kaip	 labai	
sėkmingą	 ir	 pavyzdinį,	 nominavo	 LAMADA	 vykdytojus	 europi-
niams	„Regionų	žvaigždžių“	apdovanojimams.

	 Aukštą	įmonių	inovacijų	potencialą	atskleidžia	ir	akty-
vus	 jų	dalyvavimas	pirmoje	Europos	 inovacijų	programoje	„Eu-



	 Atlikdami	pasaulinio	 lygio	 lazerinius	 tyrimus,	Lietuvos	
mokslo	 centrai	 sukaupė	 aukštą	 kompetenciją	 ir	 ruošia	 kvali-
fikuotus	 specialistus.	 Išskirtiniai	 nuopelnai	 čia	 tenka	 Vilniaus 
universiteto Fizikos fakultetui	 (toliau	–	VU FF),	kuriame	 lazerių	
fizikos	specialistai	nuosekliai	yra	ruošiami	jau	35	m.

 VU FF	studentai	jau	bakalauro	studijose	susipažįsta	su	
lazerių	fizika.	Jiems	paskaitas	skaito	garsūs	šalies	mokslininkai:	
prof.	Algis	Piskarskas,	prof.	Audrius	Dubietis,	prof.	Valdas	Sirut-
kaitis,	prof.	Valerijus	Smilgevičius,	prof.	Algirdas	Stabinis	ir	kt.

	 Vien	2007–2008	mokslo	metais	VU FF Kvantinės elek-
tronikos katedroje	buvo	parengta	17	lazerių	fizikos	srities	baka-
lauro	darbų.	Tai	sudarė	12	proc.	visų	tais	metais	VU FF	parašytų	
bakalauro	darbų.

	 Lazerių	 fizikos	 kursai	 yra	 skaitomi	 ir	 kitose	 Lietuvos	
aukštosiose	 mokyklose.	 Pavyzdžiui,	 Vytauto Didžiojo univer-
sitete	ir	Šiaulių universitete	fizikos	studijų	programų	studentams	
lazerių	fizikos	paskaitas	skaito	doc.	Valdas	Girdauskas.

	 Lazerių	 technologijų	 specialistams	 ruošti	 Lietuvoje	
yra	 skirtos	 dvi	 magistro	 studijų	 programos.	 Abi	 jas	 vykdo	 VU 
FF Kvantinės elektronikos katedra.	 Šios	 programos	 yra	 naujai	
parengtos.

	 2006	 m.	 studentams	 pasiūlyta	 patobulinta	 Lazerių	
fizikos	 ir	 optinių	 technologijų	 magistro	 studijų	 programa.	
Atsižvelgiant	į	Lietuvos	lazerių	bendrovių	poreikius	ir	pasaulines	
lazerių	technologijų	plėtros	tendencijas,	2006	m.	buvo	parengta	
ir	antroji	–	Lazerinės	technologijos	–	magistro	studijų	programa.	
Jai	 rengti	buvo	skirta	ES	struktūrinių	 fondų	parama,	o	pirmieji	
studentai	priimti	2007	m.

STUDIJOS LIETUVOJE

	 Magistro	 programų	 tikslas	 –	 parengti	 aukštos	 kvali-
fikacijos	specialistus,	sugebančius	kurti	ir	pritaikyti	moderniąsias	
technologijas	praktikoje.	Šių	specialistų	ruošimas	atitinka	tarp-
tautinius	studijų	standartus.	Studentai	naudojasi	moderniomis	
mokomosiomis	 ir	 mokslinėmis	 laboratorijomis	 VU Lazerinių 
tyrimų centre	ir	Fizikos institute.

	 2006–2008	mokslo	metais	 šias	 dvi	 VU FF	magistro	
programas	baigė	39	studentai.	 Toks	 skaičius	 tik	 iš	dalies	pat-
enkina	augančius	Lietuvos	lazerių	sektoriaus	poreikius:	2006–
2008	m.	šalies	lazerių	įmonės	sukūrė	75	naujas	darbo	vietas.

	 Lazerių	fizikos	doktorantūros	studijos	vykdomos	keliu-
ose	mokslo	centruose.	VU FF Kvantinės elektronikos katedroje 
2000–2008	m.	buvo	priimti	27	klausytojai,	iš	jų	12	jau	apsigynė	
disertacijas,	4	baigia	jas	rengti,	o	8	dar	studijuoja.	

	 9	 iš	 20	 Fizikos instituto	 doktorantų	 yra	 pasirinkę	 su	
lazerių	ir	lazerių	technologijų	mokslu	susijusias	studijas.	Mokslų	
daktarus	 lazerių	 fizikos	 ir	 lazerių	 technologijų	 srityse	 taip	 pat	
ruošia	kiti	šalies	universitetai	ir	mokslo	centrai.

	 Lazerių	fizikos	krypties	studentai	ir	doktorantai	aktyviai	
dalyvauja	tarptautinėse	mainų	programose,	stažuojasi	garsiuo-
se	užsienio	mokslo	centruose.
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Fotografijoje	–	mokomoji	lazerių	laboratorija	Vilniaus universitete.



	 Konkurencingiems	produktams	ir	technologijoms	kurti	
reikia	nemažų	investicijų,	tačiau,	kaip	rodo	Lietuvos	lazerių	sek-
toriaus	duomenys,	šios	investicijos	šaliai	grįžta	su	kaupu.

	 2008	 m.	 Lietuvos	 mokslo	 įstaigoms,	 plėtojančioms	
lazerinius	tyrimus,	skirta	7,3	mln.	litų	viešojo	sektoriaus	lėšų:	6	
mln.	litų	buvo	skirti	iš	valstybės	biudžeto,	dar	1,3	mln.	litų	moks-
lo	įstaigas	pasiekė	iš	Europos	Sąjungos	fondų.	

	 Tuo	metu	lazerių	pramonės	įmonės	vien	per	2008	m.	į	
valstybės	biudžetą	sumokėjo	16	mln.	litų	mokesčių.	Be	to,	šiose	
įmonėse	yra	sukurtos	445	perspektyvios	darbo	vietos,	todėl	prie	
iš	šių	investicijų	gaunamos	naudos	dar	reikėtų	pridėti	beveik	20	
mln.	 litų	 metinio	 darbo	 užmokesčio.	 Taigi	 investicijų	 į	 mokslą	
grąža	–	akivaizdi.

INVESTICIJOS Į MOKSLĄ IR JŲ GRĄŽA

9 mln. litų	 –	 tiek	 šalies	 lazerių	 pramonės	
įmonės	investavo	į	MTEP.

Taigi	mokslo	sričiai,	kuri	turi	padėti	pasiekti	
proveržį	vienoje	iš	šalies	ūkio	sričių,	valstybė	
skiria	trečdaliu	mažiau	lėšų,	nei	tam	skiria	
pats	pramonės	sektorius.
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	 Lazerių	sektoriaus	finansavimo	rezultatai	jau	šiandien	
viršija	 Nacionalinėje	 Lisabonos	 strategijos	 įgyvendinimo	 prog-
ramoje	iškeltus	reikalavimus.	Remiantis	programa,	viešojo	sek-
toriaus	investicijos	į	šalies	mokslinius	tyrimus	ir	eksperimentinę	
plėtrą	(toliau	–	MTEP)	2008	m.	turėjo	sudaryti		beveik	60	proc.,	
o	 verslo	–	 šiek	 tiek	daugiau	nei	40	proc.	 visų	MTEP	 skiriamų	
investicijų.	

	 Lietuvos	lazerių	sektoriuje	šios	proporcijos	jau	pasiek-
tos	 (ir	 netgi	 viršyti	 2010	 metams	 iškelti	 uždaviniai):	 lazerių	 
verslo	 investicijos	 į	 MTEP	 2008	 m.	 sudarė	 daugiau	 kaip	 55	
proc.	visų	šio	sektoriaus	MTEP	skiriamų	lėšų!	Taigi	lazerių	sek-
torius	jau	priartėjo	ir	prie	Lisabonos	strategijoje	Europai	iškelto	
pagrindinio	 tikslo	 –	 pasiekti,	 kad	2010	m.	 Europos	 Sąjungoje	
du	trečdalius	MTEP	lėšų	skirtų	verslas,	o	viešasis	sektorius	–	tik	
vieną	trečdalį.

	 Iš	9	mln.	litų	investicijų	į	MTEP	pramonės	įmonės	0,5	
mln.	 litų	 skyrė	 moksliniams	 institutams	 užsakomiesiems	 tyri-
mams	 atlikti.	 Taigi	 verslo	 užsakomieji	 darbai	 2008	m.	 sudarė	
daugiau	kaip	6	proc.	visų	mokslo	institutų	gautų	lėšų.	Šis	rodik-
lis	 Lietuvos	mokslo	 sistemoje	–	 vienas	aukščiausių.	 Jis	 liudija	
didelę	mokslo	ir	verslo	bendradarbiavimo	patirtį	ir	puikias	pers-
pektyvas,	jeigu	šis	bendradarbiavimas	ateityje	ir	toliau	stiprės.

6 mln. litų	–	tiek	2008	m.	valstybė	investavo	į	lazerių	
mokslą	ir	technologijų	kūrimą.

16 mln. litų	–	tiek	šalies	lazerių	pramonės	įmonės	
2008	m.	 sumokėjo	mokesčių	 į	 valstybės	biudžetą.		
Dar 20 mln. litų	 įmonės	 sumokėjo	 savo	 darbuo-
tojams	 darbo	 užmokesčio,	 iš	 kurio	 taip	 pat	 buvo	
sumokėti	mokesčiai.



	 Pastaraisiais	metais	 išryškėjo	viena	stipriausių	Lietu-
vos	lazerių	sektoriaus	ypatybių	–	gebėjimas	mokslinius	tyrimus	
paversti	 naujais	 produktais,	 mokslo	 kuriamas	 žinias	 pritaikyti	
praktikoje.

	 Nuo	pat	 lazerių	mokslo	Lietuvoje	pradžios	moksliniai	
tyrimai	buvo	glaudžiai	susiję	su	technologinių	inovacijų	kūrimu.	
Dėl	to	šis	sektorius	iš	dalies	išvengė	vadinamojo	Europos	para-
dokso	 (kai	 egzistuoja	 stiprus	 fundamentinis	 mokslas,	 tačiau	
nėra	inovacinės	veiklos	arba	ji	labai	silpna).

	 Nuo	 2003	 m.	 lazerių	 pramonės	 ir	 mokslo	
bendradarbiavimą	 ypač	 sustiprino	 Vyriausybės	 patvirtintos	
Aukštųjų	 technologijų	 plėtros	 programos	 (toliau	 –	 ATPP).	 Šios	 
programos	atvėrė	naujų	galimybių	kurti	inovatyvias	ir	pasaulinėse	
rinkose	paklausias	lazerių	technologijas.

	 Lazerių	 sektorius	 iš	 visų	 šalies	aukštųjų	 technologijų	
sektorių	aktyviausiai	dalyvauja	ATPP	projektuose.	Be	to,	lazerių	
technologijos	 naudojamos	 ir	 tyrimuose,	 kurie	 vykdomi	 ATPP	
nanotechnologijų	ir	elektronikos	krypties	projektuose.

	 Nuo	 2003	 m.	 Lietuvos	 mokslo	 institucijos	 ir	 verslo	
įmonės	 įgyvendino	 ir	 šiuo	metu	 vykdo	 16	 lazerių	 technologijų	
krypties	ATPP	projektų.	Šiems	projektams	iš	viso	skirta	daugiau	
kaip	 10	 mln.	 litų	 programos	 lėšų.	 Pačios	 įmonės	 projektams	
vykdyti	skyrė	apie	1,8	mln.	litų.

STIPRĖJANTI MOKSLO IR PRAMONĖS PARTNERYSTĖ
Aukštųjų technologijų plėtros programos

ATPP projektams Lietuvos valstybinio mokslo ir 
studijų fondo skirta parama (Lt):

 2003	 	 	 0,844	mln.
	 2004	 	 	 0,887	mln.
	 2005	 	 	 1,289	mln.
	 2006	 	 	 1,318	mln.
	 2007	 	 	 2,205	mln.
	 2008	 	 	 3,921	mln.

	 Įgyvendinant	ATPP,	lazerių	sektorius	vien	2003–2006	
m.	 paskelbė	 17	 straipsnių	 prestižiniuose	mokslo	 žurnaluose,	
įgijo	 patentą	 JAV,	 sukūrė	 devynias	 naujas	 technologijas	 ir	 12	
gaminių,	įkūrė	27	naujas	darbo	vietas,	projektuose	dalyvavo	37	
doktorantai,	buvo	apgintos	trys	disertacijos.	Vykdant	projektus,	
iš	dalies	atnaujinta	mokslinė	ir	techninė	institucijų	bazė.

	 ATPP	 projektuose	 gauta	 reikšmingų	 rezultatų,	 ku-
rie	 padėjo	 įmonėms	 iš	 esmės	 paspartinti	 naujų	 komercinių	
produktų	kūrimą.	Daugelis	šių	produktų	jau	pristatyti	rinkai.

 Svarbiausi ATPP programos privalumai:

 ●	 stiprinami	 įmonių	 ir	 mokslo	 institucijų	
darbuotojų	moksliniai	ryšiai,	jiems	suteikiamas	ilgalaikio	
bendradarbiavimo	pobūdis;

 ●	kryptingai	telkiamos	lėšos	ir	specialistų	pastan-
gos	plėtoti	jau	esamą,	pasaulyje	konkurencingą	aukštųjų	
technologijų	gamybą,	kurti	ir	diegti	naujas	technologijas;

 ●	 kuriamos	 darbo	 vietos	 aukščiausiosios	 kvali-
fikacijos	 specialistams,	 todėl	 taip	 iš	 dalies	 sėkmingai	
sprendžiama	„protų	nutekėjimo“	problema.
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STIPRĖJANTI PRAMONĖS IR MOKSLO PARTNERYSTĖ
Naujos bendradarbiavimo kryptys

	 2003–2008	m.	vykdant	bendrus	projektus,	susiforma-
vo	šios	pagrindinės	ilgalaikio	pramonės	ir	mokslo	bendradarbia-
vimo	kryptys:

	 ●	2004	m.	Fizikos institute,	pasirašius	bendradarbiavi-
mo	sutartį	su	įmone	Ekspla,	įkurta	Taikomųjų tyrimų laboratorija 
(toliau	– TTL)	(vad.	dr.	Gediminas	Račiukaitis).	Laboratorijos	tiks-
las	–	vystyti	lazerių	technologijų	taikomuosius	tyrimus,	užpildyti	
spragą	 tarp	 fundamentaliųjų	 tyrimų	 ir	 komercinio	 mokslinių	
rezultatų	 panaudojimo	 lazerinių	 ir	 optinių	 technologijų	 srityje.	
Laboratorijoje	 veikia	 Lazerinių	 technologijų,	 Optinių	 dangų,	
Skaidulinių	lazerių	technologijų	ir	Kietojo	kūno	lazerių	skyriai.

 TTL	bendradarbiauja	su	įmonėmis	Ekspla, Optida, Pre-
cizika Metrology,	užsienio	kompanijomis	TetraPak	(Švedija)	ir	jos	
padaliniais	Europoje	bei	Solarion AG	 (Vokietija).	2006	m.	ben-
dradarbiaudamos	su	Mičigano universiteto	 (JAV)	prof.	Almantu	
Galvanausku,	 TTL	 ir	 Ekspla	 pradėjo	 vystyti	 Lietuvoje	 naujas	
skaidulinių	lazerių	technologijas	(2007	m.	pirmasis	toks	lazeris	
pradėjo	veikti	Fizikos institute).

 TTL	dalyvavo	šešiuose	lazerių	krypties	ATPP	projektuo-
se,	trijuose	iš	jų	buvo	projektų	koordinatorė.	Šių	projektų	vertė	
–	2,2	mln.	litų.	2009	m.	TTL	tęsia	tris	ATPP	projektus	(du	projek-
tus	koordinuoja)	ir	yra	pateikusi	keturias	naujas	paraiškas	ATPP	
projektams.

	 2004–2008	m.	TTL	įgyvendino	daugiau	kaip	800	tūkst.	
litų	vertės	pramonės	užsakytų	taikomųjų	mokslinių	tyrimų.	Pla-
nuojama,	kad	2009	m.	pramonės	užsakomųjų	darbų	vertė	sieks	
300	tūkst.	litų.

Į diagramą neįtraukta TTL gauta ES struktūrinių fondų parama, skirta 
infrastruktūrai plėtoti. 2009 m. laboratorija yra pateikusi keletą tyrimų 
projektų paraiškų ES remiamoms programoms.

	 ● Vilniaus universiteto	 (toliau	 –	VU)	Lazerinių tyrimų 
centras	 ir	 įmonė	Šviesos konversija	 bendradarbiauja	 vykdyda-
mi	optinių	elementų	pažeidimo	 femtosekundiniais	 impulsais	 ir	
lazerinio	mikroapdirbimo	tyrimus,	kurdami	didelės	galios	lazeri-
nes	sistemas,	keturbangius	parametrinius	stiprintuvus,	kūginių	
bangų	technologijas.	Jie	taip	pat	atlieka	bendrus	darbus	kurdami	
femtosekundinių	impulsų	lazerių,	taikomų	akies	ragenos	chirur-
gijoje,	technologijas.	Lazerinių tyrimų centras	ir	Šviesos konver-
sija	sėkmingai	jau	įgyvendino	du	ATPP	projektus,	dar	keturi	šiuo	
metu	yra	vykdomi.

	 ●	 TTL, VU Lazerinių tyrimų centras	 ir	 įmonė	 Ekspla 
drauge	 vykdo	 šešis	 ATPP	 projektus	 (du	 iš	 jų	 jau	 baigti).	 Šių	
projektų	tikslas	–	sukurti	pramonėje	naudoti	tinkamus	lazerius,	
didelės	galios	itin	trumpų	impulsų	lazerius,	didelės	impulso	en-
ergijos	skaidulinius	 lazerius,	spektroskopijos	sistemas,	kuriose	
naudojamos	lazerinės	funkcinių	paviršių	 ir	optinių	dangų	tech-
nologijos.	

	 ●	 VU Lazerinių tyrimų centras ir	įmonė	Altechna	drauge	
kuria	trimačių	polimerinių	nanodarinių	lazerinio	formavimo	tech-
nologijas,	 precizinę	 (pluoštų	 ir	 bandinių	 pozicionavimo)	 įrangą	
ir	 specializuotus	 programinius	 paketus.	 VU Lazerinių tyrimų 
centras	 ir	 Altechna	 kartu	 įgyvendina	 keturis	 ATPP	 projektus,	
kuriuose	 taip	 pat	 dalyvauja	 ir	 garsūs	 užsienio	 šalių	 parneriai:	
Hanoverio lazerių centras	(Vokietija),	Herakliono lazerių centras 
FORTH (Graikija),	Hokaido universitetas	 (Japonija).	 Bendradar-
biaudami	su	Biochemijos institutu	ir	Santariškių klinikomis	(vad.	
prof.	Vytautas	Sirvydis)	VU Lazerinių tyrimų centras	 ir	Altechna 
pradėjo	tyrimus,	kuriais	siekiama	sukurti	kardiochirurgijoje	nau-
dotinus	dirbtinius	audinius.	

	 ●	VU Lazerinių tyrimų centras	 ir	 įmonė	Standa	pagal	
ATPP	 numatytą	 projektą	 vykdo	 tyrimus	 diagnostinei	 ir	 spek-
troskopinei	 aparatūrai	 skirtiems	 kompaktiškiems	 didelės	 ga-
lios	 moduliuotos	 kokybės	 (subnanosekundiniams)	 lazerių	 ir	
plačiaspektrės	spinduliuotės	šaltinių	prototipams	kurti	ir	vystyti.

	 ●	 VU Lazerinių tyrimų centras,	 TTL ir įmonė Optida 
kartu	 įgyvendina	 du	 ATPP	 projektus,	 kurie	 skirti	 specialiosios	
paskirties	optinių	dangų	optiniams	elementams	kurti.

	 ● VU Lazerinių tyrimų centras	 ir	 įmonė	 Teravil	 kartu	
įgyvendina	 ATPP	 projektą	 ir	 kuria	 terahercų	 spektroskopijos	
sistemas.

 2004 m. buvo įkurta Lietuvos lazerių ir šviesos mokslo 
ir technologijų asociacija, kurioje jėgas bendriems tikslams su-
vienijo septynios lazerių pramonės įmonės ir pagrindinės šalies 
mokslo institucijos – Vilniaus universitetas ir Fizikos institutas. 
Vienas iš Asociacijos tikslų – inovacinės aplinkos, verslumo ir 
partnerystės tarp pramonės ir mokslo skatinimas Lietuvoje ir 
užsienyje.

 Stiprėjantis	 lazerių	mokslo	 ir	pramonės	bendra-
darbiavimas	 sulaukė	 ir	 prestižinio	 įvertinimo:	 2007	 m.	
Vilniaus universiteto	profesoriui	akademikui	Algiui	Piskars-
kui,	Šviesos konversijos	mokslo	direktoriui	dr.	Romualdui	
Danieliui,	EKSMOS	 įmonių	 grupės	 prezidentui	 Rimantui	
Kraujaliui	 ir	 Eksplos	 generaliniam	 direktoriui	 Kęstučiui	
Jasiūnui	įteikta	Nacionalinė	pažangos	premija	už	Lietuvos	
lazerių	mokslo	ir	pramonės	sutelkimą	proveržiui	į	pasau-
lines	rinkas.
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	 Lazeriai	 Lietuvos	 pramonėje,	 medicinoje	 ir	 moksle		
naudojami	 jau	 daugiau	 nei	 keturi	 dešimtmečiai.	 Pastarai-
siais	 metais	 sparčiai	 daugėja	 sričių,	 kuriose	 šios	 inovatyvios	
technologijos	 yra	 taikomos	 ir	 diegiamos.	 Vis	 didėjantį	 lazerių	
pritaikymą	 šalies	 ūkyje	 rodo	 ir	 Lietuvos	 lazerių	 gamintojų	 par-
davimo	 augimas:	 2003	 m.	 lietuviškos	 įmonės	 šalies	 viduje	
pardavė	 8	 proc.	 visos	 produkcijos,	 o	 2008	m.	 šis	 rodiklis	 jau	
siekė	14	proc.	Tokia	inovacijų	sklaida	kelia	šalies	ūkio	našumą	ir	
tarptautinį	konkurencingumą.

 Lazeriai pramonėje

	 Lazeris	 –	 tai	 universali	 ir	 lanksti	 gamybos	 priemonė.	
Didžioji	 dalis	 lazerių	 Lietuvoje,	 kaip	 ir	 visame	 pasaulyje,	 yra	
naudojami	 metalo	 lakštams	 pjauti.	 Tai	 –	 galingos	 sistemos	
(dažniausiai	 naudojančios	 CO2	 lazerius),	 kurių	 galia	 siekia	 iki	
4,4	kW	ir	kurios	gali	perpjauti	20–30	mm	storio	plieno	lakštus.	
Šios	 greitai	 ir	 tiksliai	 pjaunančios,	 lengvai	 valdomos	 sistemos	
yra	 įsitvirtinusios	 kaip	 patikimos,	 aukštą	 apdirbimo	 kokybę	
užtikrinančios	gamybos	priemonės.

	 Lietuvoje	veikia	apie	30	metalo	lakštams	pjauti	skirtų	
lazerinių	sistemų	 (jų	kaina	siekia	apie	2	mln.	 litų	ar	daugiau).	
Seniausiai	 lazerinis	 pjovimas	 naudojamas	 įmonėse	Astra	 (Aly-
tus)	 ir	Elga	 (Šiauliai).	 Lazerinių	 sistemų	 skaičius	 ypač	 išaugo,	
metalo	apdirbimo	pramonei	pradėjus	iš	Vakarų	kompanijų	gauti	
užsakymų	gaminti	detales.	Daugiausia	šių	sistemų	yra	 įrengta	
Vilniuje,	nemažai	jų	esama	Šiauliuose,	Kaune	ir	Alytuje.	Įmonės	
Šiaulių tauro detalės	 (Šiauliai)	 ir	Dianoja	 (Skaidiškės)	 įsigijo	 ir	
jau	naudoja	net	po	dvi	lazerinio	pjovimo	įrangas.

LAZERIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS ŠALYJE

	 CO2	 lazerio	pagrindu	 (tik	mažesnės,	100–500	W,	ga-
lios)	 veikiančios	sistemos	pradėtos	diegti	 siuvimo	 ir	minkštųjų	
baldų	 pramonėje.	 Jos	 naudojamos	 audiniams,	 dirbtinei	 odai	
pjauti.	Panašios	lazerinės	pjovimo	sistemos	vis	dažniau	pritaiko-
mos	 ir	 reklamai	gaminti.	 Įmonė	Vilniaus Ventos	puslaidininkiai	
naudoja	įrangą	su	šviesolaidiniu	lazeriu	gaminamiems	puslaidi-
ninkiniams	diodams	iš	silicio	plokštelių	išpjauti.	

	 Lazerinio	 suvirinimo technologijos	 dar	 nėra	 atėjusios	
į	stambiąją	mašinų	gamybos	pramonę,	tačiau	Lietuvoje	plačiai	
naudojamas	taškinis	suvirinimas	impulsiniais	kietojo	kūno	laze-
riais.	 Šią	 įrangą	 naudoja	 telekomunikacinius	 prietaisus	 gami-
nantis	 Lifodas,	 suvirinimo	 impulsiniais	 kietojo	 kūno	 lazeriais	
paslaugas	 teikia	Aštuonetas	 ir	Standa	 (pastaroji	 ir	 gamina	su-
virinimo	lazeriais	įrangą).	Nemažai	tokių	įrenginių	naudoja	dantų	
technikai	ir	juvelyrai.
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 Dangų inžinerijos centras	 (Kaunas)	detalėms	 restau-
ruoti	ir	specialiesiems	paviršiams	dengti	planuoja	įdiegti	galingą	
lazerinio	aplydymo	įrangą.

	 Lietuvoje	 sparčiai	 plinta	 lazerinio	 ženklinimo	 ir	 gra-
viravimo	 technologija	 (jos	 privalumai	 –	 gamybos	 lankstumas	
ir	 nedidelės	 investicijos).	 Apsaugant	 nuo	 klastočių,	 lazeriniais	
įrenginiais	pasuose,	vairuotojo	pažymėjimuose,	kitose	asmens	
ar	 nuolaidų	 kortelėse	 įrašoma	 asmens	 informacija.	 Lazeri-
nio	graviravimo	būdu	gaminami	ir	antspaudai.	Šių	technologijų	
pradininkė	Lietuvoje	yra	1994	m.	įkurta	įmonė	Aštuonetas.

 Altechna	 jau	 keletą	metų	 gamina	 lazerines	 liniuotes	
medienos	pramonei.	Šios	sistemos	įdiegtos	daugelyje	Lietuvos	
lentpjūvių.	

	 Įmonėje	Precizika Metrology	įdiegta	Fizikos instituto	ir	
Eksplos	 sukurta	 lazerinė	sistema	matavimo	 liniuočių	 rastrams	
gaminti.	 Naudojantis	 šia	 sistema	 galima	 lanksčiau	 ir	 greičiau	
gaminti	 šablonus	 nestandartiniams	 precizinio	 matavimo	 prie-
taisams.	

	 Pastaraisiais	 metais	 Lietuvoje	 įkurtos	 kelios	 naujos	
įmonės	 (Lazerinės idėjos,	 Optronika),	 kurių	 specializacija	 –	
netradicinis	 pramoginių	 renginių,	 reklamos	 apšvietimas.	 Šios	
įmonės	kuria	 ir	gamina	 lazerinius	projektorius,	kitus	 lazerinius	
šviesos	šaltinius.	Lazerių	šou	įrenginius		siūlo	ir	Altechna.

 Lazeriai medicinoje

	 Lietuvos	 medicinos	 įstaigose	 naudojama	 apie	 80	
lazerinių	sistemų	(vienos	sistemos	kaina	svyruoja	nuo	100	tūkst.	
iki	2	mln.	litų),	daugėja	šių	technologijų	pritaikymo	sričių.	Pagrindi-
niai	medicininių	lazerių	naudotojai	yra	privačios	Vilniaus,	Kauno,	
Klaipėdos	ir	Panevėžio	klinikos	ir	medicinos	centrai.	Dažniausiai	
lazeriai	naudojami	chirurgijoje,	atliekant	kosmetines	operacijas,	
gydant	odos	ligas,	oftalmologijoje.	Medicinoje	naudojami	dažų,	
eksimeriniai,	puslaidininkiniai,	kietojo	kūno	lazeriai.

	 Iš	 Lietuvoje	 įdiegtų	 medicinoje	 naudojamų	 lazerinių	
sistemų	 šešios	 yra	 pagamintos	 Lietuvoje.	 Stipri	 užsienio	
kompanijų	 konkurencija,	 ilgas	 aprobacijos	 taikyti	 medicinoje	
laikotarpis	 ir	 didelės	 aprobacijos	 sąnaudos	 –	 pagrindinės	
priežastys,	 kodėl	 naujų	 medicininių	 lazerių	 kūrimas	 Lietuvoje	
nėra	 išvystytas.	 Nepaisydama	 to,	 Šviesos konversija	 kuria	
femtosekundinį	 lazerį	regos	korekcijos	operacijoms.	Šis	 lazeris	
turėtų	sudominti	ne	tik	Lietuvos,	bet	ir	užsienio	medikus.

 Lazeriai moksliniuose tyrimuose

	 Lazeriai	 Lietuvos	 mokslo	 institucijose	 naudo-
jami	 jau	 daugiau	 nei	 40	 m.	 Šalies	 mokslininkų	 pasiekimai	 
kuriant	itin	trumpų	impulsų	lazerius,	tiriant	parametrinį	šviesos	
impulsų	 stiprinimą	 plačiai	 pripažinti	 pasaulinėje	 mokslininkų	
bendruomenėje.

	 Pastaraisiais	metais	 vis	 didesnis	 dėmesys	 skiriamas	
tyrimams,	kuriais	siekiama	plačiau	taikyti	 lazerių	technologijas	
pramonėje	 ir	medicinoje.	 Pasinaudojant	 ES	 parama	 ir	mokslo	
laboratorijoms	 įsigijus	 naujausių	 mokslinių	 ir	 technologinių	
sistemų,	buvo	išplėstos	tyrimų	sritys.

	 Per	 pastaruosius	 5	 m.	 mokslo	 institucijos	 lazeriams	
ir	 lazerių	 technologijoms	 tirti	 įsigijo	 daugiau	 kaip	 10	mln.	 litų	
vertės	naujos	mokslinės	aparatūros.	Nemažą	dalį	naujų	lazerinių	
sistemų	 (iš	 viso	 jų	 vertė	 –	 2	 mln.	 litų)	 sukūrė	 ir	 pagamino	 
Lietuvos	įmonės.	Jos	šalies	mokslo	institucijoms	taip	pat	tiekia	
įvairius	aukštos	kokybės	lazerinės	įrangos	komponentus.	

Galingos (daugiau kaip 1 kW galios) pramoninės lazerių sistemos Lietuvoje
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 Mokslo ir pramonės jėgų suvienijimas 
 Saulėtekio slėnyje

	 Iki	 2012	 m.	 sukūrus	 integruotą	 mokslo,	 studijų	 ir	 
verslo	centrą	Saulėtekio slėnis,	bus	sujungti	pagrindinių	šalies	
universitetų	 ir	 mokslinių	 tyrimų	 institutų,	 plėtojančių	 lazerių	
technologijas,	 pajėgos	 ir	 patyrimas.	 Saulėtekio slėnyje	 lazerių	
technologijos	bus	plėtojamos:

	 ●	Vilniaus universiteto Lazerinių tyrimų centro Didelio 
intensyvumo lazerių laboratorijoje, 
 ● Jungtiniame lazerinių komponentų centre, 
 ● Jungtiniame lazerinio medžiagų apdirbimo techno–
logijų centre,
  ● Jungtinėje koherentinių šviesos šaltinių laboratori-
joje.

	 Naujuose	 jungtiniuose	 dariniuose	 įvairių	 institucijų	
mokslininkai	 bendrai	 naudos	 įrangą,	 dalinsis	 patirtimi	 ir	
koordinuos	tyrimų	kryptis.	Tai	leis	geriau	panaudoti	jau	turimą	ir	
įsigyjamą	naują	įrangą	ir	gauti	sinergetinį	kelių	grupių	sąveikos	
efektą.	Žymiai	išaugs	laboratorijų	technologinės	galimybės	ir	bus	
pasiektas	kritinis	pasirinktų	krypčių	tyrėjų	skaičius.

	 Modernia	mokymo	 ir	moksline	 įranga	aprūpinti	 jung-
tiniai	centrai	ir	laboratorijos	sudarys	sąlygas	plėtoti	naujas	pers-

pektyvias	mokslo	kryptis	ir	didinti	kompetenciją	jau	plėtojamose	
technologijų	 srityse.	 Tai	 stiprins	 Lietuvos	 lazerių	 bendrovių	
konkurencingumą	pasaulinėse	rinkose.

 Naujų perspektyvių sričių plėtojimas

	 Lietuvos	 lazerių	 pramonė	 turi	 itin	 stiprias	 pozicijas	
pasaulinėje	 mokslinių	 lazerių	 rinkoje:	 beveik	 10	 proc.	 visos	
šios	 rinkos	 sudaro	 Lietuvoje	 kuriama	 ir	 gaminama	 produkci-
ja	 (antai	 Šviesos konversija	 užima	 apie	 80	 proc.	 pasaulinės	
femtosekundinių	 parametrinių	 šviesos	 stiprintuvų	 rinkos,	 Eks-
pla	–	daugiau	kaip	pusę	pasaulinės	mokslinių	pikosekundinių	
lazerių	rinkos).	Toks	iškovotas	pripažinimas	ir	sukaupta	patirtis	
–	tai	pagrindas	žengti	į	naujas	rinkas.	Lietuvos	lazerių	sektorius	
–	 pramonė	 ir	 mokslas	 kartu	 –	 puoselėja	 ambicingus	 planus,	
kaip	užkariauti	naujas	rinkas.

	 ● Saulėtekio slėnyje	 kuriamas	 Jungtinis lazerinio 
medžiagų apdirbimo technologijų centras	taps	svarbiausia	gran-
dis	Lietuvos	lazerių	gamintojams	skverbiantis	į	pramonės	rinką.	
Šiai	 rinkai	 reikia	 lazerių,	 atliekančių	 konkrečias	 technologines	
operacijas.	Pirmieji	 žingsniai	 jau	žengti:	Lietuvoje	sukurti	nauji	
lazeriai	„PL10100“	ir	„Pharos“	ne	tik	laimėjo	inovatyvių	produktų	
vardus	Lietuvoje,	bet	ir	atvėrė	pramoninių	lazerių	rinką	Eksplai	ir	
Šviesos konversijai.
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kokybiškai	 pagerinti	 inžinerinės	 pramonės	 sprendimus,	 tačiau	
šio	 tipo	 lazerių	 technologijų	 sukūrimas	 ir	 įdiegimas	 praktikoje	
dar	reikalauja	mokslininkų	darbo.

	 ●		Iki	2010	m.	Saulėtekio slėnyje	įrengus	Nacionalinės 
ir tarptautinės prieigos daugiafunkcį itin trumpų impulsų lazerių 
kompleksą NAGLIS,	bus	sukurti	unikali	ekstremaliai	didelių	galių	
lazerinė	 sistema	 ir	 technologiniai	 sprendimai,	 kaip	 generuoti	
didelės	 galios	 itin	 trumpus	 impulsus	 naujos	 kartos	 lazeriams.	
Šių	 technologijų	 	 plėtojimas	 suteiks	 pranašumų:	 1)	 Lietuvos	
lazerių	verslo	plėtrai	unikalių	lazerių	sistemų	rinkoje	ir	2)	lazerių	
komponentų	verslui	išplėsti	į	ekstremaliai	didelių	spinduliuotės	
galių	sritį.

	 ●			Saulėtekio slėnio Jungtiniame lazerinių komponentų 
centre	 bus	 tęsiami	 tiriamieji	 darbai,	 kuriuos	 visai	 į	 kitą	 lygį	
perkėlė	Fizikos instituto Taikomųjų tyrimų laboratorijos Optinių 
dangų skyriaus	 iš	ES	struktūrinių	 fondų	 lėšų	2008	m.	 įsigytas	
vienas	 moderniausių	 pasaulyje	 optinių	 dangų	 jonpluoščio	
garinimo	 įrenginių.	Ši	 įranga	 leidžia	kurti	naujas	 technologijas,	
skirtas	gaminti	aukšto	atsparumo	slenksčio	optiniams	kompo-
nentams,	pasižymintiems	spektriškai	selektyviomis	savybėmis.	
Tokių	komponentų	stoka	dabar	riboja	Lietuvos	 ir	viso	pasaulio	
lazerių	 gamintojų	 galimybes	 pagaminti	 rinkoje	 pageidaujamus	
lazerius.	 Naujame	 centre	 taip	 pat	 planuojama	 įsteigti	Optinių 
komponentų apdirbimo ir charakterizavimo laboratoriją.

		 ●	 Jungtinėje koherentinių šviesos šaltinių laborato-
rijoje bus	 tęsiamas	 naujo	 tipo	 lazerių	 šaltinių	 kūrimas.	 2006	
m.	 prie	 šio	 darbo	 prisidėjus	 pasaulyje	 pripažintam	 skaidulinių	
lazerių	specialistui,	Mičigano universiteto	prof.	Almantui	Galva-
nauskui	 ir	 remiant	 Eksplai,	 Fizikos instituto Taikomųjų tyrimų  
laboratorijoje	buvo	pradėti	Lietuvoje	visiškai	naujo	tipo		skaidulinių	
lazerių	kūrimo	darbai.	Šio	tipo	lazeriai	užtikrina	proveržį	lazerių	
technologijų	srityje,	todėl	Lietuvos	lazerių	pramonė	neturi	praleis-
ti	šanso.	Ekspla	jau	yra	gavusi	ES	struktūrinių	fondų	finansavimą	
skaidulinių	 lazerių	 kūrimo	 infrastruktūrai	 parengti;	 vykdant	
Aukštųjų	technologijų	plėtros	programos	projektą,	yra	kuriamas	
didelės	 impulso	energijos	skaidulinis	 lazeris.	Unikalūs	sprendi-
mai	yra	patentuojami,	o	kuriami	prototipai	–	komercializuojami.	
Jau	2010	m.	turi	atsirasti	skaidulinio	lazerio,	skirto	pramoninei	
medžiagų	mikroapdirbimo	rinkai,	prototipas.	Jo	pagrindu	verslo	
partneriai	konstruos	serijinius	gaminius.	2011	m.	šis	produktas	
turi	pasiekti	pasaulines	rinkas.

	 ●	 Jungtinėje koherentinių šviesos šaltinių laborato-
rijoje bus	plėtojamos	 ir	naujos	 lazerinės	spinduliuotės	genera-
vimo	 ir	stiprinimo	kietuosiuose	kūnuose	schemos.	Būtent	pra-
moniniams	lazeriams	reikia	didelės	galios,	todėl	šie	laboratorijos	
tyrimai	sustiprins	Lietuvos	įmonių	veržimąsi	į	pramoninių	lazerių	
rinkas.

	 ●	 Lietuvos	 lazerių	 sektorius	 artimiausiu	 metu	 naują	
lazerių	 įrangą	 pasiūlys	 ir	 medicininių	 tyrimų	 rinkai.	 2008	 m.	
Šviesos konversija	 pradėjo	 vykdyti	 naują	 projektą,	 skirtą	 laze-
riams	pritaikyti	akių	chirurgijoje.
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	 2009–2013	 m.	 bus	 išplėsti	 jau	 kelerius	 metus	
sėkmingai	vykdomi	mikroapdirbimo	technologijų	 tyrimai,	plonų	
sluoksnių	 ir	 skaidrių	 terpių	 modifikavimo	 elektronikos	 prie-
taisams	ir	fotonikos	elementams,	technologijų	saulės	energeti-
kai,	mikrostruktūrų	ir	nanostruktūrų	formavimo	tyrimai.	Naujos	
laboratorijos	 pakels	 tyrimų	 lygį	 ir	 leis	 paspartinti	 jų	 rezultatų	
diegimą	praktikoje.

	 Viena	 iš	 perspektyviausių	 sričių	–	 saulės	energetika.	 
Lietuvoje	gaminami	lazeriai	gali	būti	pritaikyti	saulės	elementams	
gaminti,	 todėl	mokslo	 ir	 verslo	bendradarbiavimas	šioje	srityje	
yra	itin	svarbus.	Ekspla	yra	sėkmingai	pardavusi	nanosekundinių	
lazerių	seriją	JAV	saulės	elementų	gamintojams.	Altechna	kartu	
su	Vilniaus universiteto Lazerinių tyrimų centru	 ir	Perspektyvių 
technologijų taikomųjų tyrimų institutu	kuria	lazerių	technologi-
jas	kristalinio	silicio	saulės	elementams	gaminti.	Eksperimenti-
nei	 gamybos	 linijai	 parengti	Altechna	 jau	 gavo	 ES	 struktūrinių	
fondų	finansavimą.	Fizikos instituto Taikomųjų tyrimų laboratori-
ja	koordinuoja	Aukštųjų	technologijų	plėtros	programos	projekto	
„Mulatas“	įgyvendinimą.	Vykdant	šį	projektą	kartu	su	Ekspla,	Al-
techna	ir	Vokietijos	kompanija Solarion AG	yra	kuriamos	lazerių	
technologijos	plonasluoksniams	saulės	elementams	gaminti.	

	 Kuriamus	 naujus	 pramoninius	 lazerius	 bus	 galima	
diegti	 ir	 šalies	pramonėje.	Naujos	 lazerių	 technologijos,	 tokios	
kaip	 suvirinimas,	 aplydimas	 ar	 greitas	 prototipavimas,	 padėtų	



	 Siekiant	 užtikrinti	 tolimesnį	 spartų	 Lietuvos	 lazerių	
sektoriaus	 augimą	 ir	 konkurencingumą	 pasaulyje,	 būtina,	 kad	
šalies valdžia imtųsi šių priemonių:

 1.	 	Skiriant	 valstybės	paramą,	prioritetą	 teikti	 toms	
viešojo	mokslo	ir	technologijų	plėtros	sektoriaus	kryptims,	kurios	
turi	 visas	 tris	 vertės	 kūrimo	 grandis	–	mokslą,	 gamybą	 ir	 par-
davimo	tinklą.	Šių	krypčių	investicijos	duoda	teigiamų	rezultatų	
bent	 5	 metais	 greičiau	 nei	 tose	 kryptyse,	 kurios	 neturi	 visos	
grandinės.	Vyriausybė	turėtų	išskirti	tokias	prioritetines	kryptis	ir	
sukoncentruoti	jose	pagrindines	lėšas,	skirtas	fundamentiniams	
tyrimams	finansuoti.

 2. Atsakingai	 įgyvendinti	 Saulėtekio slėnio kūrimo	
programą.	Pažangius	mokslinius	 tyrimus	 reikia	 tęsti	ar	pradėti	
nedelsiant,	todėl	mokslo	institucijoms	jau	dabar	turi	būti	leista	
įsigyti	 numatytą	 mokslinę	 aparatūrą	 (vėliau	 ji	 būtų	 perkelta	 į	
naujas	Saulėtekio slėnio	 patalpas).	 Priešingu	 atveju	 kyla	 reali	
grėsmė	nepanaudoti	 visų	Europos	Sąjungos	 skirtų	 lėšų,	 o	bet	
koks	delsimas	gali	tiesiogiai	lemti	Lietuvos	verslo	konkurencin-
gumo	pasaulyje	smukimą.

 3.  Skatinant	kuo	glaudesnį	mokslo	ir	verslo	bendra-
darbiavimą,	būtina	imtis	šių	priemonių:

	 ●	 Užtikrinti	 pilnavertį	 Aukštųjų	 technologijų	 plėtros	
programos	finansavimą,	prioritetą	teikiant	bendriems	mokslo	ir	
verslo	projektams,	kuriuose	verslo	 lėšos	sudaro	bent	10	proc.		
projekto	biudžeto.

	 ●	 Būtina	 pašalinti	 beprasmius	 lėšų,	 kurias	 mokslas	
gauna	vykdydamas	verslo	užsakomuosius	mokslinių	tyrimų	dar-
bus,	panaudojimo	apribojimus.	Lankstus	šių	lėšų	panaudojimas	
yra	būtina	sąlyga	 tiek	sėkmingam	projektų	 įvykdymui,	 tiek	sie-
kiant	išplėsti	verslui	teikiamų	MTEP	paslaugų	skaičių	ir	suintere-
suoti	verslą	ir	mokslą	tokio	pobūdžio	bendradarbiavimu.

	 ●	Būtina	peržiūrėti	iš	Valstybinio	mokslo	ir	studijų	fon-
do	ir	kitų	šaltinių	remiamų	projektų,	kurių	trukmė	ilgesnė	kaip	1	
metai,	finansavimo	iš	valstybės	biudžeto	tvarką,	siekiant	išvengti	
šiuo	 metu	 egzistuojančios	 ydingos	 praktikos,	 kada	 produkty-
viausiu	laikotarpiu	(sausio–balandžio	mėn.)	negalima	naudotis	
projektų	lėšomis.

 4.	 Visomis	 priemonėmis	 skatinti	 jaunų,	 naujoves	
diegiančių	 pumpurinių	 (angl.	 spin-off)	 įmonių	 kūrimąsi	 šalia	
mokslo	 institucijų.	 Valstybės	 paramai	 šiam	 procesui	 neseniai	
vartus	 atvėrė	 ir	 Europos	 Sąjunga:	 jos	 reglamentuose	 įteisinta	
galimybė	jaunoms,	inovatyvioms	įmonėms	skirti	iki	1,5	mln.	eurų	
vienkartinę	valstybės	pagalbą.	Be	valstybės	paramos	per	pas-
kutinius	5	metus	veiklą	pradėjo	šešios	naujos	 lazerių	 įmonės.	
Valstybės	 parama	 tik	 dar	 labiau	 paspartintų	 šį	 procesą.	 Jam	
skatinti	lazerių	technologijų	srityje	Ūkio	ministerija	per	5	metus	
galėtų	skirti	iki	20	mln.	Lt.

 5.	 2009–2013	 m.	 į	 lazerių	 mokslo	 ir	 studijų	
infrastruktūrą	reikia	investuoti	iki	60	mln.	Lt,	o	į	fundamentinius	
ir	taikomuosius	mokslinius	tyrimus	–	150	mln.	Lt	(iš	jų	50	mln.	
Lt	 skirtų	privatus	sektorius).	Specialistų	 rengimo	bazei	plėtoti,	
specialistams	ruošti	ir	jų	kvalifikacijai	kelti	turėtų	būti	skiriama	
iki	20	mln.	Lt	(dar	2	mln.	Lt	skirtų	privatus	sektorius).

	 Lietuvos	 lazerių	 technologijas	 kuriančioms	 mokslo	
įstaigoms	artimiausius	5	m.	reikia	tokių	investicijų:

UŽTIKRINANT	SPARTŲ	AUGIMĄ:	
Būtini	valdžios	žingsniai

Mokslo	infrastruktūra	
ir	tyrimų	bazė		 	 60	mln.	Lt	 -
Mokslinių	tyrimų	
programa	 	 100	mln.	Lt	 50	mln.	Lt
Specialistų	rengimo	
bazė	 	 	 10	mln.	Lt	 -
Specialistų	ruošimas	ir	
kvalifikacijos	kėlimas	 10	mln.	Lt	 2	mln.	Lt

Privataus	
sektoriaus	
lėšos

Valstybės	ir	ES	
struktūrinių	
fondų	lėšos
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	 Svarbu	 suprasti,	 kad	 verslas	 nepretenduoja	 į	 lėšas,	
skiriamas	mokslo	 institucijoms.	Verslui	svarbiausia,	kad	moks-
las	kurtų	naujas	žinias.	Būtent	šios	žinios	jam	reikalingiausios,	ir	
tik	šių	žinių	komercializavimas	(t.y.	perdavimas	verslui)	atperka	
visas	valstybės	investicijas	į	mokslą.



  
Valdžia neatidėliodama turi imtis šių žingsnių:

	 ●	 patvirtinti	 ir	 pradėti	 įgyvendinti	 Nacionalinę	 kompleksinę	 programą	 „LaMeTech“	 ar	 bent	 jos	 lazerių	
technologijų	paprogramę;
	 ●	kuo	greičiau	pradėti	įgyvendinti	Saulėtekio slėnio	programos	lazerių	technologijų	dalį,	nelaukiant,	kol	bus	
pastatytas	technologinis	korpusas;
	 ●	pradėti	specialistų	rengimo,	jų	kvalifikacijos	kėlimo	sistemos	reformą,	reorganizuojant	fizikinio	profilio	moks-
lo	įstaigas,	renovuojant	jų	infrastruktūrą	ir	atnaujinant	tyrimų	bazę;
	 ●	pradėti	realią	„protų	susigrąžinimo“	programą,	kuri	 leistų	užsienyje	dirbantiems	Lietuvos	mokslininkams	
įsijungti	į	mokslinę	veiklą	Lietuvoje;
	 ●	 parengti	 technologijų	 perdavimo	 centrą	 ir	 inkubatorių	 smulkioms	 įmonėms	 ir	 pumpurinėms	 lazerių	
technologijų	įmonėms;
	 ●	imtis	realių	priemonių	pritraukiant	tarptautines	lazerių	gamybos	ir	paslaugų	kompanijas	į	Lietuvą	(ruošti	
infrastruktūrą	plyno	lauko	investicijoms	šalia	Saulėtekio slėnio);
	 ●	kryptingai	formuoti	Lietuvos	kaip	aukštųjų	technologijų	šalies	įvaizdį	ekonomiškai	išsivysčiusiose	šalyse.

	 Siekiant,	 kad	 aukštosios	 technologijos	 (tarp	 jų	 –	 ir	
lazerių)	sudarytų	žymią	Lietuvos	bendrojo	vidaus	produkto	dalį	
(pagal	Nacionalinį	susitarimą,	siekiant	ekonominės	ir	socialinės	
pažangos,	 iki	 2017	 m.	 aukštųjų	 technologijų	 pramonė	 turi	
sudaryti	 20–25	 proc.	 šalies	 BVP),	 būtina	 pritraukti	 tarptau-
tines	lazerių	gamybos	ir	paslaugų	kompanijas.	Tokių	kompanijų	
padalinių	atėjimas	į	Lietuvą	taptų	svarbus	lūžis,	didinant	aukštųjų	
technologijų	verslo	 indėlį	 į	šalies	BVP.	Lietuva	gali	 tikėtis	 tokių	
kompanijų	atėjimo,	jeigu	bus	imtasi	ryžtingų	žingsnių:

 1.		Jau	šiuo	metu	jaučiama	stoka	specialistų,	galinčių	
dirbti	 visose	 aukštųjų	 technologijų	 pridėtinės	 vertės	 kūrimo	
grandinės	dalyse.	Į	šalį	atėjusi	tarptautinė	kompanija	specialistų	
neieškos	universitetuose	–	 jai	 reikės	 jau	patyrusių	darbuotojų,	
todėl	ji	juos	perims	iš	veikiančių	įmonių.	Taigi	siekiant	pritraukti	
tokią	kompaniją	būtina	stipri	mokslo	ir	verslo	sąveika.

 2.	 Aukšto	 lygio	 aukštųjų	 technologijų	 specialistus	
galima	paruošti	tik	turint	tarptautiniu	lygiu	stiprų	mokslo	centrą.	
Tam	turėtų	būti	kuriamas	visuotinai	pripažintas	pavyzdinis	cen-
tras	(angl.	Centre of Excellence),	kuris	disponuotų	pačia	moder-
niausia	įranga	ir	finansavimo	ištekliais.	Tik	tokiu	atveju	profesūra	
ir	dėstytojai,	dirbdami	naujausiose	mokslo	srityse,	bus	pajėgūs	
naujausias	 žinias	 perduoti	 jaunimui	 ir	 taip	 ruošti	 aukšto	 lygio	
specialistus.

 3.  Šalia	 jau	 vykdomo	 Saulėtekio slėnio	 projekto	
turi	 atsirasti	 teritorija	 su	 paruošta	 infrastruktūra	 aukštųjų	
technologijų	verslo	plyno	lauko	investicijoms.	Ši	teritorija	turėtų	
būti	kuo	arčiau	Saulėtekio	alėjos.	Taip	būtų	skatinami	verslo	ir	
mokslo	 darbuotojų	 ryšiai,	 o	 studentai	 pritraukiami	 į	 aukštųjų	
technologijų	įmones.

	 4.			Šalies	lazerių	pramonė,	eksportuojanti	produkciją	
iš	 esmės	 į	 visus	 žemynus,	 ir	 tarptautiniuose	 projektuose	
sėkmingai	dalyvaujantis	mokslas	kuria	Lietuvos	kaip	pažangios	
valstybės	 įvaizdį	 tiek	 užsienyje,	 tiek	 ir	 šalies	 viduje.	 Tačiau	 šį	
darbą	reikėtų	dar	labiau	sustiprinti	–	valstybiniais	kanalais	(pa-
sitelkiant	 šalies	 ambasadas	 ir	 ekonominės	 plėtros	 agentūras)	
turi	būti	organizuotas	Lietuvos	kaip	aukštųjų	technologijų	šalies	
įvaizdžio	formavimo	projektas.

	 5.		Dabar	vykdyti	visus	šiuos	paruošiamuosius	dar-
bus	 yra	 labai	 tinkamas	 laikas,	 nes,	 ekonomikai	 pradėjus	 atsi-
gauti,	daugelis	pasaulinių	korporacijų	persvarstys	savo	strategi-
jas	ir	peržiūrės	optimalias	vietas,	kur	labiausiai	apsimoka	plėtoti	
gamybą.	
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Vilniaus universitetas 
Kvantinės elektronikos katedra
Lazerinių tyrimų centras

Katedros	vedėjas
akad.	prof.	habil.	dr.	Algis	Petras	Piskarskas
Profesorių	 8
Mokslų	daktarų	 18
Doktorantų	 12
 

20	a.	septintame	dešimtmetyje	VU	pradėti	lazerių	fizikos	ir	netiesinės	op-
tikos	moksliniai	tyrimai	sutelkti	1974	m.	įkurtoje	Kvantinės elektronikos 
katedroje	(KEK).	1982	m.	įkurtas	Lazerinių tyrimų centras	(LTC),	kuriame	
išplėtota	KEK	 	mokymo	 ir	mokslinių	 tyrimų	 infrastruktūra,	 veikia	 sep-
tynios	laboratorijos	ir	bendro	naudojimo	aparatūros	centrai.	Nuo	1975	m.	
KEK/LTC	daugiau	nei	400	studentų	įgijo	fiziko	lazerininko	specializaciją,	
50	 –	 apsigynė	mokslų	 daktaro	 disertacijas	 ir	 11	 darbuotojų	 tapo	 ha-
bilituotais	daktarais.	Pagrindinės	mokslo	kryptys:	parametriniai	šviesos	
reiškiniai	ir	naujos	kartos	lazerių	kūrimas,	ekstremalioji	netiesinė	optika,	
lazerinių	medžiagų	diagnostika	ir	lazerinis	atsparumas,	lazerinė	nanofo-
tonika	ir	femtotechnologijos,	biofotonika	ir	 lazerinė	medicina.	2002	m.	
KEK/LTC	suteiktas	Išskirtinio	mokslo	centro	(„Center	of	Excellence“)	sta-
tusas,	nuo	2004	m.	KEK/LTC	teikia	tarptautinę	aparatūros	prieigą	pagal	
projektą	„Europos	integruota	lazerių	laboratorija“.	

Adresas:	Saulėtekio	al.	10,	Vilnius
Telefonas:	(8	~	5)	236	6050
Tinklalapis:	www.lasercenter.vu.lt		

Fizikos institutas
Taikomųjų tyrimų laboratorija

Vedėjas	dr.	Gediminas	Račiukaitis
Mokslų	daktarų:	 9
Doktorantų	 5

Lazerių	 krypties	 moksliniai	 tyrimai	 Fizikos institute	 vykdomi	 nuo	 pat	 
instituto	 įkūrimo	 1977	 m.	 Taikomųjų tyrimų laboratorija	 (TTL)	 įkurta	
2004	m.	 bendradarbiaujant	 su	 įmone	 Ekspla.	 Laboratorijos	 tikslas	 –	
užpildyti	 spragą	 tarp	 fundamentaliųjų	 tyrimų	 ir	 komercinio	 mokslinių	
rezultatų	panaudojimo	lazerinių	ir	optinių	technologijų	srityje.	Laborato-
rijoje	vykdomi	moksliniai	tyrimai,	nukreipti	į	tiesioginį	praktinį	pritaikymą,	
dažniausiai	 vykdomi	 pagal	 ūkio	 subjektų	 užsakymus.	 Šiuo	 metu	 TTL 
veikia	 4	 skyriai:	 Lazerių technologijų,	Optinių dangų	 (įkurtas	 bendra-
darbiaujant	su	įmone	Optida),	Skaidulinių lazerių technologijų	ir	Kietojo 
kūno lazerių.	 Kurdama	 skaidulinius	 lazerius,	 TTL	 bendradarbiauja	 su	
Mičigano universiteto	(JAV)	prof.	A.	Galvanausku,	Vienos technikos uni-
versiteto	 (Austrija)	prof.	A.	Baltuška.	TTL	mokslininkai	 taip	pat	bendra-
darbiauja	 su	 Barselonos technikos universitetu	 (Ispanija),	 Hanoverio 
lazerių centru	(Vokietija),	Osakos universitetu	(Japonija)	ir	kitais	užsienio	
mokslo	centrais.

Netiesinės optikos ir spektroskopijos 
laboratorija

Laboratorijos	vedėjas	
prof.	habil.	dr.	Aleksandr	Dementjev
Profesorių	 1
Mokslų	daktarų	 7
Doktorantų	 2

Laboratorija	tęsia	Lazerinės optikos skyriaus,	įkurto	kartu	su	Fizikos insti-
tutu,	veiklą.	Laboratorijoje	yra	tiriami	impulsinių	lazerių	pluoštų	sklidimas	
ir	sąveika	nevienalytėse	optinėse	bangolaidinėse	terpėse	ir	difrakcinėse	
struktūrose,	kuriami	lazerinės	spinduliuotės	parametrų	matavimo	meto-
dai.	Laboratorijos	specialistai	taip	pat	kuria	lazerines	ir	spektroskopines	
sistemas	medžiagotyrai	ir	aplinkotyrai,	pritaiko	paviršiaus	spektroskopi-
jos	metodus	plonasluoksnių	struktūrų	diagnostikai	 ir	sensorikai.	Labo-
ratorijoje	 veikia	 Paviršių spektroskopijos skyrius.	 Bendradarbiaujama	
su	Baltarusijos B. Stepanovo vardo Fizikos institutu,	Varšuvos karo aka-
demijos Optoelektronikos institutu,	kitais	užsienio	mokslo	centrais.

LAZERIŲ TECHNOLOGIJAS PLĖTOJANČIOS MOKSLO INSTITUCIJOS

Molekulinių	darinių	fizikos	laboratorija

Laboratorijos	vedėjas	
prof.	habil.	dr.	Leonas	Valkūnas
Profesorių	 			3
Mokslų	daktarų	 			9
Doktorantų	 			3

Laboratorijoje	 plėtojami	 lazerinės	 molekulinių	 darinių	 kinetinės	 spek-
troskopijos	metodai	 ir	 tiriami	 dinaminiai	 vyksmai	 optiškai	 sužadintose	
medžiagose	 ir	 nanostruktūrose.	 Tyrimais	 siekiama	 išaiškinti	medžiagų	
savybes	 ir	 vyksmus,	 kurie	 lemia	 jų	 panaudojimo	 perspektyvas	 saulės	
elementų,	organinių	šviesos	diodų	gamyboje,	netiesiniam	šviesos	valdy-
mui	 lazeriuose	ir	 lazeriniuose	prietaisuose.	Šie	kinetinės	spektroskopi-
jos	metodai	taip	pat	intensyviai	taikomi	nagrinėjant	vyksmus	biologinėse	
terpėse.

Adresas:	Savanorių	pr.	231,	Vilnius
Telefonas:	(8	~	5)	266	1640
Tinklalapis:	www.fi.lt	

Vilniaus universitetas 
Medžiagotyros ir taikomųjų mokslų 
institutas
Puslaidininkių optoelektronikos skyrius

Skyriaus	vadovas	
Prof.	habil.	dr.	Kęstutis	Jarašiūnas
Profesorių	 			6
Mokslo	daktarų	 			7
Doktorantų	 			4

Tai	didžiausias	Instituto	skyrius,	jame	darbuojasi	15	mokslo	darbuotojų	
(iš	 jų	 –	 7	 habilituoti	 daktarai).	 Skyrių	 sudaro	 Liuminescencijos ir 
Optinės diagnostikos skyriai.	Skyriuje	vykdomi	fundamentiniai	lazerinės	
spinduliuotės	 sąveikos	 su	 puslaidininkiais	 spektroskopiniai	 tyrimai.	
Plėtojamos	 lazerinės	 dinamine	 holografija	 grindžiamos	 puslaidininkių	
charakterizavimo	technologijos,	vykdomi	puslaidininkinių	šviesos	diodų	
tyrimai,	kietakūnio	apšvietimo	modulių	su	keičiamais	spalviniais	parame-
trais	konstravimas,	jų	taikymas	augalams	auginti,	matavimo	technologi-
jose	 ir	 fototerapijoje.	 Skyrius	 bendradarbiauja	 su	 Europos	 pažangių	
puslaidininkių	 technologijų	centrais	Vokietijoje,	Švedijoje,	Prancūzijoje,	
JAV	Rensellaer politechnikos institutu,	Nacionaliniu Taivano universitetu 
ir	kitais	užsienio	mokslo	centrais.

Adresas:	Saulėtekio	al.	9,	Vilnius
Telefonas:	(8	~	5)	236	6036
Tinklalapis:	www.mtmi.vu.lt		

Puslaidininkių fizikos institutas
Optoelektronikos laboratorija

Skyriaus	vadovas	
prof.	habil.	dr.	Arūnas	Krotkus
Profesorių	 			1
Mokslų	daktarų				5
Doktorantų	 			3

Laboratorijoje	 vykdomi	 lazerių	 taikymo	 itin	 sparčių	 procesų	 puslaidi-
ninkiuose	tyrimai,	kuriami	ir	taikomi	terahercinės	spektroskopijos	siste-
mos,	terahercinio	dažnių	diapazono	optoelektroniniai	emiteriai	ir	detek-
toriai.	Laboratorija	bendradarbiauja	su	Savojos universitetu	(Prancūzija),	
Švedijos karališkuoju technologijos institutu,	P. Drudės,	H. Herco insti-
tutais	 (Vokietija),	Rensellaer politechnikos institutu	 (JAV),	Nacionaliniu 
Australijos universitetu	 ir	kitais	užsienio	mokslo	centrais.	Laboratorijos	
darbuotojai	yra	įkūrę	pumpurines	įmones	Ops	ir	Teravil.

Adresas:	A.	Goštauto	g.	11,	Vilnius
Telefonas:	(8	~	5)	261	6821
Tinklalapis:	http://www.pfi.lt/	
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Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademija
Taikomųjų mokslų katedra

Vedėjas	
prof.	habil.	dr.	Evaldas	K.	Maldutis
Profesorių	 1
Mokslų	daktarų	 3

Katedra	įsteigta	1994	m.	Viena	iš	joje	vykdomų	mokslo	tiriamųjų	darbų	
krypčių	–	sprogstamųjų	medžiagų	ir	teršalų	detekcija	lazeriniais	meto–
dais.	Katedros	mokslininkai	kuria	selektyvius	metodus	ir	jautrią	aparatūrą	
teršalams	poligonuose	 ir	aplinkoje	 tirti	panaudojant	šiuolaikinius	 laze-
rinius	 metodus.	 Katedroje	 taip	 pat	 atliekami	 tyrimai	 krizinių	 reiškinių	
(medžiagos	 suardymo)	 ir	 su	 jais	 susietų	 skaidrių	 medžiagų	 savybių	
pokyčių,	sukeltų	veikiant	medžiagą	intensyvia	lazerio	spinduliuote.	Tyri-
muose	 taikomi	naujausios	 lazerių	 technologijos	 ir	matematinio	mode-
liavimo	metodai.	Katedra	aktyviai	bendradarbiauja	su	Fizikos institutu,	
Biochemijos institutu,	įmone	Ekspla.	

Adresas:	Šilo	g.	5A,	Vilnius
Telefonas:	(8	~	5)	210	3565
Tinklalapis:	www.lka.lt		

Vilniaus Gedimino technikos universitetas 
Mechanikos fakultetas
Mašinų gamybos katedros Vibroakustinių 
tyrimų ir diagnostikos mokslo laboratorija

Laboratorijos	vedėjas	
prof.	habil.	dr.	Vladas	Vekteris
Profesorių	 1
 

Laboratorija	įsteigta	1993	m.	Joje	atliekama	įvairių	mechaninių	sistemų	
vibrodiagnostika	 ir	 stebėsena,	 vykdomi	 lazerių	 taikymo	matavimuose,	
diagnostikoje	tyrimai.	Naudojant	 lazerius,	 laboratorijoje	yra	tiriami	pre-
cizinio	mechatroninio	brūkšninio	 ilgio	matų	komparatoriaus	virpesiai	 ir	
paklaidos.	Laboratorija	bendradarbiauja	su	Poznanės universitetu	(Len-
kija),	kitais	užsienio	mokslo	centrais.

Adresas:	J.	Basanavičiaus	g.	28,	Vilnius
Telefonas:	(8	~	5)	274	4734
Tinklalapis:	www.mgk.me.vgtu.lt		

Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Mokslinių tyrimų centras 
Biomedicininės fizikos laboratorija

Laboratorijos	vedėjas	 prof.	habil.	dr.	Ričardas	Rotomskis
Profesorių		 	 1
Mokslų	daktarų	 	 3
Doktorantų	 	 4

Bendradarbiaujant	 su	 Vilniaus universiteto Lazerinių tyrimų centru,	
lazerių	spinduliuotės	sąveikos	su	biologiniais	objektais	tyrimai	institute	
buvo	pradėti	20	a.	aštuntame	dešimtmetyje.	1989	m.	Lietuvos onkologi-
jos centre	 pirmą	 kartą	 pritaikyta	 fotosensibilizuotos	 navikų	 terapijos	
metodika	naudojant	 lazerį.	 Šiuo	metodu	 yra	 gydyta	daugiau	kaip	700	
ligonių.	Biomedicininės fizikos laboratorija	 įkurta	2004	m.	Joje	tęsiami	
lazerinės	spinduliuotės	ir	biologinių	objektų	sąveikos	moksliniai	tyrimai,	
kuriami	 optinės	 biopsijos,	 sensibilizuotos	 navikų	 terapijos,	 biologinių	
objektų	vaizdinimo	metodai	ir	metodikos,	nagrinėjami	nanobiofotonikos	
ir	nanomedicinos	klausimai.	Laboratorija	bendradarbiauja	su	Oslo uni-
versitetu	(Norvegija),	Miuncheno Grioshadeno klinika	(Vokietija).

Adresas:	Baublio	g.	3B,	Vilnius
Telefonas:	(8	~	5)	219	0908
Tinklalapis:	www.vuoi.lt		

Kauno technologijos universitetas
Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centras

Skyriaus	vedėjas	 akad.	prof.	habil.	dr.	Ramutis	Bansevičius
Profesorių		 2
Mokslų	daktarų	 3
Doktorantų	 4

Centre	yra	kuriamos	nanoskyros	pjezoelektrinių	lazerio	spindulių	kreipi-
mo	 ir	skenavimo	sistemos,	 tiriamos	 ir	 taikomos	mechatroninėse	siste-
mose.	 Centro	 mokslininkai	 bendradarbiauja	 su	 De Montforto	 univer-
sitetu	(Didžioji	Britanija),	kitais	užsienio	mokslo	centrais.

Adresas:	Kęstučio	g.	27,	Kaunas
Telefonas:	8	687	50284
Tinklalapis:	www.piezo.lt			

Kauno technologijos universitetas 
Fizikinės elektronikos institutas
Paviršių ir plonasluoksnių darinių tyrimo 
skyriaus Optinių technologijų laboratorija 
(bendra su KTU Tarptautinių studijų centru)

Skyriaus	vedėjas		 	 doc.	dr.	Mindaugas	Andrulevičius
Profesorių		 	 2
Mokslų	daktarų	 	 2
Doktorantų	 	 1

Skyriuje	 ir	 Optinių technologijų laboratorijoje	 atliekami	 lazerinių	
technologijų	 taikymo	 ir	 optinės	 spektroskopijos	 tyrimų	 darbai.	 Labo-
ratorijoje	 lazerinės	 technologijos	 yra	 taikomos	 mikrometrinėms	 ir	
submikrometrinėms	 struktūroms	 formuoti,	 analizuoti	 ir	 teraherci-
nio	 dažnių	 ruožo	 metamedžiagoms	 formuoti.	 Joje	 plėtojami	 tūrinės	
objektinės	skaitmeninės	holografijos	metodai	ir	tiriama,	kaip	juos	galima	
panaudoti	 dokumentų	 apsaugos	 ženklams	 kurti.	 Laboratorija	 bendra-
darbiauja	 su	Ankonos universitetu	 (Italija),	Pietų Danijos universitetu,	
kitais	užsienio	mokslo	centrais.

Adresas:	Savanorių	pr.	271,	Kaunas
Telefonas:	(8	~	37)	313	432
Tinklalapis:	www.fei.ktu.lt		

 

Vytauto Didžiojo universitetas 
Fizikos katedra
Netiesinių optinių vyksmų kompiuterinio 
modeliavimo grupė

Grupės	vadovas	 doc.	dr.	Valdas	Girdauskas
Mokslų	daktarų	 1

Grupė	 atlieka	 teorinius	 trumpųjų	 lazerio	 šviesos	 impulsų	 netiesinės	
sąveikos	 kvadratinio	 ir	 kubinio	 netiesiškumo	 skaidriose	 terpėse	 teo-
rinius	 tyrimus,	 taiko	 kompiuterinį	 šių	 procesų	 modeliavimą,	 taip	 pat	
kuria	 ir	 plėtoja	 šiems	 reiškiniams	modeliuoti	 reikiamus	 skaitinius	me-
todus.	Netiesinių	optinių	reiškinių	modeliavimo	darbai	vykdomi	kartu	su	
Fizikos instituto Netiesinės optikos ir spektroskopijos	ir	Taikomųjų tyrimų 
laboratorijų	 mokslininkais,	 bendradarbiaujama	 su	 Ekspla	 ir	Mičigano 
universiteto Sparčiosios optikos mokslų centru	(JAV).

Adresas:	Vileikos	g.	8,	Kaunas
Telefonas:	(8	~	37)	327	910
Tinklalapis:	http://fizika.vdu.lt		
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UAB Altechna
Įsteigta:	 	 1996
Direktorius:	 Gintautas	Šlekys
Darbuotojų:	 27

Altechna	kuria	ir	gamina	itin	didelio	tikslumo	femtosekundinio	lazerinio	
mikroapdirbimo	 sistemas,	 saulės	 elementų	 lazerinio	 apdirbimo	 siste-
mas,	didelės	impulso	energijos	ir	didelio	pasikartojimo	dažnio	mikrolus-
tinius	 lazerius.	 Įmonė	 taip	pat	 tiekia	optinius	elementus	 (poliarizacinę	
optiką,	 lazerinius	 ir	 netiesinius	 kristalus,	 lęšius	 ir	 pan.).	 Pastaruoju	
metu	įmonėje	sukūrė	ir	pasaulinei	rinkai	pasiūlė	keletą	naujų	produktų:	
mikrolazerį	„AltLAS“	ir	didelės	galios	lazerinių	diodų	valdiklį	DPSS	laze- 
riams.	 Įmonė	 taip	 pat	 vykdo	 užsakomuosius	 femtosekundinio	 lazeri-
nio	mikroapdirbimo	tyrimus.	Altechna	eksportuoja	80	proc.	gaminamų	
produktų,	juos	parduoda	daugiau	kaip	40	pasaulio	šalių.	Plečiant	veiklą	
įmonės	 lazerinių	 tyrimų	 ir	 eksperimentinės	 plėtros	 padalinio	 pagrin-
du	 2007	 m.	 įkurta	 bendrovė	 Altechna R&D,	 kuri	 plėtoja	 tarptautinę	
projektinę	ir	tiriamąją	veiklą	lazerių	technologijų	srityje.	

Adresas:	Konstitucijos	pr.	23C,	Vilnius
Telefonas:	(8	~	5)	272	5738
Tinklalapis:	www.altechna.com	

UAB Aštuonetas
Įsteigta:	 	 1994
Direktorius:	 Albertas	Belazaras
Darbuotojų:	 11
 
Aštuonetas	 teikia	 lazerinio	 graviravimo,	 žymėjimo,	 smulkiojo	 suvirini- 
mo	 ir	 pjovimo	 paslaugas.	 Įmonė	 kuria	 lazerinio	 žymėjimo	 programinę	
įrangą	ir	aparatūrą,	lazeriu	virina	smulkias	metalines	detales,	išpjauna	
miniatiūrinius	elementus	 juvelyrams	 ir	masinių	 renginių	apšvietėjams.	
Jos	 klientai	 –	 reklamos	 gamybos,	 optomechaninių	 ir	 elektroninių	
įrenginių	gamybos,	 spaudos,	 juvelyrinių	dirbinių	gamybos	 įmonės,	 šou	
renginių	 organizatoriai.	 Įmonėje	 lazerinio	 žymėjimo	 būdu	 pagaminti	
logotipai	 yra	 ilgaamžiai,	 kokybiški.	Be	 to,	 žymėjimo	procesas	 yra	spar-
tus	ir	ekonomiškas,	taip	pat	lankstus:	naudojant	kelių	tipų	lazerius,	ga-
lima	žymėti	beveik	ant	visų	medžiagų.	Įmonė	taip	pat	kuria	pagalbinius	
įrenginius	 ir	 programinę	 įrangą	 sudėtingos	 formos	 objektams	 žymėti,	
kaupia	patirtį	siūlydama	vis	didesnį	žymimų	medžiagų	pasirinkimą.

Adresas:	A.	Goštauto	g.	12,	Vilnius
Telefonas:	(8	~	5)	262	1049
Tinklalapis:	www.astuonetas.lt	

UAB EKSMA
Įsteigta:	 	 1983
Direktorius:	 Petras	Balkevičius

Kontroliuojančioji	 EKSMOS grupės,	 jau	 ketvirtį	 amžiaus	 dirbančios	
aukštųjų	technologijų	srityje,	įmonė.	EKSMOS grupei	priklauso	dvi	lazerių	
technologijas	 plėtojančios	 įmonės:	 Ekspla	 ir	Optolita.	 EKSMOS grupė 
pradėjo	formuotis	dar	1983	m.,	kada	prie	Fizikos instituto	buvo	 įkurta	
Bandomoji lazerinės ir elektroninės technikos gamykla.	1988	m.	EKSMA 

tapo	pirmąja	Lietuvoje	įmone,	kurią	iš	valstybės	išsinuomavo	jos	darbuo-
tojai.	Kitos	grupės	veiklos	sritys	–	medicininės	aparatūros	ir	laboratorinių	
prietaisų	diegimas	 ir	priežiūra	 (įmonės	Eksmos medicininės technikos 
centras	ir	Bioeksma).	EKSMA	taip	pat	valdo	akcijų	dalis	bendros	Lietu-
vos	ir	Rusijos	įmonės	Sibirskij monokristal-EKSMA,	gaminančios	lazeri-
nius	kristalus,	ir	JAV	kompanijos	Altos Photonics,	platinančios	lazerines	
sistemas	Šiaurės	Amerikoje.	2008	m.	Latvijoje	įkurta	pavaldžioji	įmonė	
EKSMA Latvija,	 2009	m.	 įsteigta	 grupės	 įmonės	Ekspla	 atstovybė	Ki-
nijoje.	 2007	 m.	 grupės	 prezidentas	 Rimantas	 Kraujalis	 už	 Lietuvos	
lazerių	mokslo	ir	pramonės	sutelkimą	proveržiui	į	pasaulines	rinkas	tapo	
Nacionalinės	pažangos	premijos	laureatu.

Adresas:	Mokslininkų	g.	11,	Vilnius
Telefonas:	(8	~	5)	272	9714
Tinklalapis:	www.eksma.lt	

 

UAB Ekspla
Įsteigta:	 	 	 1992
Generalinis	direktorius:		 Kęstutis	Jasiūnas
Darbuotojų:	 	 91

Ekspla	yra	didžiausia	lazerių	technologijų	įmonė	Lietuvoje.	Ji	jau	17	m.	
savarankiškai	 kuria	 ir	 gamina	 lazerines	 sistemas	 ir	 susijusią	 įrangą:	
kietakūnius	 lempinio	 ir	diodinio	kaupinimo	 lazerius,	optinius	paramet-
rinius	 generatorius,	 spektrometrus,	 medžiagų	mikroapdirbimo	 stakles	
ir	 pagalbinius	 modulius.	 Ekspla	 užima	 daugiau	 kaip	 pusę	 pasaulinės	
mokslinių	 pikosekundinių	 lazerių	 rinkos,	 vienintelė	 pasaulyje	 gamina	
SFG	spektrometrus,	skirtus	medžiagų	paviršiui	 tirti.	 Turėdama	stiprias	
pozicijas	mokslinėse	rinkose,	pastaruoju	metu	įmonė	vis	didesnį	dėmesį	
skiria	 pramoniniams	 lazeriams	 kurti	 ir	 kompleksiniams	 sprendimams	
tiekti.		Ekspla	eksportuoja	94	proc.	gaminamų	produktų,	juos	parduoda	
40	 pasaulio	 šalių.	 Tarp	 įmonės	 klientų	 yra	 garsiausi	 pasaulio	 univer-
sitetai,	Japonijos Hitachi ir	Mitsubishi tyrimų centrai,	IBM,	NASA,	JAV kari- 
nio laivyno	ir	JAV karinių oro pajėgų tyrimų centrai,	CERN‘as,	Rezerfordo 
tyrimų laboratorija,	Japonijos ir Izraelio branduolinių tyrimų centrai.	2006	
m.	įmonė	sertifikuota	kaip	atitinkanti	ISO	9001:2000	vadybos	standartą.	
2006	m.	Ekspla	pripažinta	Metų	žinių	ekonomikos	ir	Inovatyvia	Lietuvos	
įmone.	 2007	 m.	 laimėtas	 „LT	 tapatybės“	 apdovanojimas;	 pikosekun-
dinis	 lazeris	 „PL10100“	 įvertintas	 Inovatyvaus	 šalies	 produkto	 prizu;	 
K.	Jasiūnas	už	Lietuvos	lazerių	mokslo	ir	pramonės	sutelkimą	proveržiui	į	
pasaulines	rinkas	tapo	Nacionalinės	pažangos	premijos	laureatu.	Įmonė	
priklauso	EKSMOS	grupei.	

Adresas:	Savanorių	pr.	231,	Vilnius
Telefonas:	(8	~	5)	264	9629
Tinklalapis:	www.ekspla.lt	

UAB Lifodas
Įsteigta:	 	 1994
Direktorius:	 Piotr	Levin
Darbuotojų:	 60

Pagrindiniai	įmonės	produktai	–	portatyviniai	matavimo	prietaisai	skai–
dulinei	optikai,	t.	y.	optiniai	reflektometrai,	testeriai,	atenuatoriai,	optiniai	
šaltiniai,	galingumo	matuokliai.	Įmonė	eksportuoja	99	proc.	gaminamų	
produktų.	Visi	prietaisai	projektuojami	ir	gaminami	Lietuvoje.

Adresas:	Naugarduko	g.	41,	Vilnius
Telefonas:	(8	~	5)	233	3568
Tinklalapis:	www.fods.com	
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UAB Optida
Įsteigta:	 	 1997
Direktorius:	 Alfridas	Skrebutėnas
Darbuotojų:	 18

Optida	 Lietuvoje	 yra	 didžiausia	 įmonė,	 gaminanti	 optines	 dangas	 ir	
teikianti	 paslaugas	 optinių	 technologijų	 srityje.	 Įmonė	 kuria	 ir	 gamina	
optinius	elementus	lazeriams,	lazerinėms	sistemoms	ir	optiniams	prie–
taisams.	 Pagrindiniai	 jos	 produktai	 –	 preciziniai	 interferenciniai	 filtrai,	
šviesos	ir	spektro	dalikliai,	poliarizatoriai,	dielektriniai	didelio	atspindžio	
veidrodžiai,	 skaidrinančios,	 apsauginės,	 dekoratyvinės	 dielektrinės-
interferencinės	 dangos.	 Didžiąją	 dalį	 produkcijos	Optida	 tiekia	 lazerių	
technologijas	kuriančioms	Lietuvos	įmonėms.	Eksportas	sudaro	10	proc.	
pardavimo.	Įmonėje	sukurtos	optinių	dangų	technologijos	leidžia	gaminti	
optinius	 elementus,	 atitinkančius	 pasaulinius	 standartus.	Optida	 ben-
dradarbiauja	su	Fizikos instituto Optinių dangų skyriumi	(jis	įkurtas	Op-
tidos	 iniciatyva)	 ir	 Vilniaus universiteto Lazerinių tyrimų centru.	 2007	
m.	 įmonė	dalyvavo	 smulkiajam	 ir	 vidutiniam	verslui	 skirtame	projekte	
„Gazelė	 2007“	 ir	 buvo	 pripažinta	 viena	 iš	 sėkmingiausiai	 dirbančių	 ir	
sparčiausiai	besivystančių	Lietuvos	bendrovių.

Adresas:	Goštauto	g.	12,	Vilnius
Telefonas:	(8	~	5)	262	1508
Tinklalapis:	www.optida.lt	

TŪB Rimkevičiaus ir Gintauto bendrija
Įsteigta:	 	 1991
Direktorius:	 Remigijus	Rimkevičius
Darbuotojų:	 30

Įmonė	kuria	ir	gamina	tiksliosios	optikos	komponentus	iš	optinių	stiklų	
ir	 kristalų.	 Šie	 komponentai	 naudojami	 gaminant	 optiniais	 metodais	
paremtą	 įrangą,	 kuri	 naudojama	moksliniuose	 tyrimuose,	 pramonėje,	
medicinoje,	 apšvietimo	 darbuose	 ir	 t.	 t.	 Gaminant	 komponentus	 nau-
dojamos	 unikalios	 1994–2007	 m.	 pačios	 įmonės	 sukurtos	 ir	 toliau	
plėtojamos	technologijos,	užtikrinančios	itin	aukštą	produkcijos	kokybę.	
Be	pagrindinės	produkcijos,	ji	gamina	mechaninius	komponentus	laze-
riams.	Įmonė	eksportuoja	40	proc.	produkcijos,	jos	gaminami	itin	ploni	ir	
šviesos	nesklaidantys	netiesiniai	kristalai,	tiesinės	optikos	elementai	yra	
žinomi	daugiau	kaip	30	pasaulio	šalių.	Įmonė	turi	būrį	nuolatinių	klientų,	
su	kuriais	bendradarbiauja	jau	daugelį	metų.

Adresas:	Kalvarijų	g.	125,	Vilnius
Telefonas:	8	700	55	024
Tinklalapis:	www.optoteka.lt	

UAB Standa
Įsteigta:	 	 1987
Direktorius:	 Michail	Berba
Darbuotojų:	 90

Standa	buvo	įsteigta	1987	m.	Ją	savo	iniciatyva	ir	nuosavomis	lėšomis	
įsteigė	trys	inžinieriai.	Pirmoji	įmonės	gamybinė	bazė	buvo	garažas.	Šiuo	
metu	Standa	yra	viena	žymiausių	Europos	bendrovių,	projektuojančių	bei	
gaminančių	fotonikos	srities	tiksliąją	mechaniką.	Įmonė	kuria	ir	gamina	
moksliniams	tyrimams	skirtus	pikosekundinius	mikrolazerius,	diegia	juos	
biologijos,	chemijos	ir	medicinos	spektroskopinėje	aparatūroje.	Standa 
gamina	 tiksliuosius	 mechaninius,	 optomechaninius	 įrenginius,	 opti–
nius	stalus	ir	įrangos	apsaugos	nuo	vibracijos	įrenginius	(pvz.,	atominių	
mikroskopų	apsaugos	nuo	 vibracijos	 įrenginius).	Nuo	 veiklos	 pradžios	
įmonėje	yra	sukurta	ir	gaminama	apie	1000	įvairių	gaminių.	Pagrindinė	
produkcija:	optiniai	koriniai	stalai	ir	jų	apsaugos	nuo	vibracijos	įrenginiai;	
automatizuoti	mechaniniai	įrenginiai	su	mikroniniu	ir	submikroniniu	tik-
slumu	linijinėse	koordinatėse,	subnanosekundiniai	lazeriai	su	pasyvia	ir	
aktyvia	rezonatoriaus	kokybės	moduliacija.	Šiuo	metu	yra	kuriamas	tera-
hercinis	mikrospektrometras.	 Įmonė	90	proc.	 produkcijos	eksportuoja	
į	daugiau	kaip	60	pasaulio	šalių.	Didžiausios	Standos	eksporto	rinkos	
–	Vokietija,	Jungtinė	Karalystė,	Prancūzija,	Italija,	JAV.		Įmonės	gaminius	
naudoja	ir	daugelis	Lietuvos	universitetų	bei	mokslo	institutų.

Adresas:	Švitrigailos	g.	4,	Vilnius
Telefonas:	(8	~	5)	265	1474
Tinklalapis:	www.standa.lt	

UAB Šviesos konversija
Įsteigta:	 	 1994
Direktorius:	 Algirdas	Juozapavičius
Darbuotojų:	 48

Šviesos konversija	yra	daugiaspalvių	femtosekundinių	lazerių	gamybos	
pradininkė	 ir	 pasaulinė	 lyderė.	 Jos	 gaminami	 femtosekundiniai	 para-
metriniai	 šviesos	 stiprintuvai	 užima	 apie	 80	 proc.	 pasaulinės	 rinkos.	
Pagrindiniai	jos	produktai	–	TOPAS	serijos	optiniai	parametriniai	šviesos	
stiprintuvai,	 femtosekundinė	 diodinio	 kaupinimo	 lazerinė	 sistema	
„Pharos“.	Šviesos konversija	eksportuoja	95	proc.	gaminamų	produktų.	
Jie	 parduodami	 daugiau	 nei	 35	 šalyse.	 Didžiausia	 dalis	 produkcijos	
eksportuojama	 į	Vokietiją,	 Japoniją	 ir	 JAV.	2006	m.	Šviesos konversija 
įrengė	naujas	švarios	aplinkos	gamybos	patalpas	Dvarčionyse.	2008	m.		
įmonėje	įdiegta	serijinė	mikroelektronikos	pramonei	ir	medicininiams	tik-
slams	skirtos		lazerinės	sistemos	„Pharos“	gamyba.	Iki	2009	m.	įmonė	
pagamino	ir	pardavė	daugiau	kaip	650		daugiaspalvių	lazerių	„TOPAS“.	
Stiprindama	pasaulinį	atstovų	tinklą,	2005	m.	Šviesos konversija	kartu	
su	Ekspla	 įsigijo	 JAV	 kompaniją	Altos Photonics,	 platinančią	 lazerines	
sistemas	 Šiaurės	 Amerikoje.	 2006	m.	 įmonės	 lazerinė	 sistema	 „Pha-
ros“	buvo	įvertinta	Inovatyvaus	šalies	produkto	prizu.	2007	m.	įmonės	
mokslo	direktorius	dr.	Romualdas	Danielius	už	Lietuvos	lazerių	mokslo	
ir	pramonės	sutelkimą	proveržiui	į	pasaulines	rinkas	tapo		Nacionalinės	
pažangos	premijos	 laureatu.	2008	m.	Šviesos konversijai	 įteiktas	 Ino-
vatyvios	Lietuvos	įmonės	apdovanojimas.	

Adresas:	Saulėtekio	al.	10,	Vilnius
Telefonas:	(8	~	5)	249	1830
Tinklalapis:	www.lightcon.lt	
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UAB Geola Digital
Įsteigta:	 	 2003
Direktorius:	 Stanislovas	Zacharovas
Darbuotojų:	 13

Geola Digital	 perėmė	 bendrovės	GEOLA	 veiklą,	 toliau	 kuria	 ir	 gamina	
impulsinius	lazerius	holografijai,	moksliniams	tyrimams	ir	skaitmeninės	
holografijos	įrangą.	Įmonė	eksportuoja	99	proc.	visos	produkcijos.	Geola 
Digital	vienintelė	pasaulyje	gamina	impulsinius	vienamodžius	spalvotus	
(RGB)	lazerius	ir	holografines	studijas	su	impulsiniais	lazeriais.	Įmonė	yra	
viena	iš	pagrindinių	holografinių	fotografinių	medžiagų	platintojų	pasau-
lyje.	Ji	yra	sukūrusi	ir	patentavusi	skaitmeninį	holografinį	spausdintuvą,	
holografinį	ekraną	autostereoskopinei	projekcijai,	hologramų	kopijavimo	
būdą.	Geola Digital	 taip	pat	gamina	judančių	kamerų	sistemas,	kurios	
leidžia	vaizduoti	gyvus	žmones	ar	 judančius	daiktus	 ir	 spausdinti	 juos	
spalvotoje	hologramoje.	Įmonės	gaminamos	hologramos	(iLumogramos)	
yra	spalvotos	ir	su	judančiais	vaizdais,	o	iki	tol	gamintojai	siūlydavo	tik	
arba	 vienspalves	 nejudančių	 vaizdų	 hologramas,	 arba	 vaivorykštines	
judančių	 vaizdų	 hologramas.	 Didžioji	 dalis	 įmonės	 klientų	 –	 mokslo	
įstaigos.	Įmonė	bendradarbiauja	su	De Montfordo universitetu	(Jungtinė	
Karalystė).

Adresas:	Naugarduko	g.	41,	Vilnius
Telefonas:	(8	~	5)	213	2737
Tinklalapis:	www.geola.lt,	www.geola.com		

UAB Lazerinės idėjos
Įsteigta:	 	 2005
Direktorius:	 Regimantas	Januškevičius
Darbuotojų:	 4

Lazerinės idėjos	 kuria	 lazerių	 technologijas,	 naudojamas	 netradici-
niam	 apšvietimui	 ir	 lazeriniam	 renginių	 apipavidalinimui.	 Įmonėje	 yra	
gaminami	lazeriniai	projektoriai,	lazeriniai	šviesos	šaltiniai.	Lazeriniams	
projektoriams	 valdyti	 Lazerinės idėjos	 naudoja	 savo	 pačios	 sukurtą	
programinę	 įrangą,	 ją	 pritaiko	 individualiems	 užsakovų	 poreikiams.	
Įmonė	 kuria	 ir	 parduoda	 originalią	 vizualinę	 įrangą	 parodoms,	 teikia	
lazerinio	apšvietimo	paslaugas	 įvairiems	renginiams	 (uždariems	rengi-
niams,	 reklamos	projektams,	masinėms	šventėms).	Naudojant	 lazerių	
technologijas,	yra	kuriami	originalūs	pasirodymai	kartu	su	žinomiausiais	
šalies	menininkais.	Įmonė	sukūrė	originalų	lazerinį	apšvietimą	Lietuvos	
himno	ir	jo	autoriaus	Vinco	Kudirkos	paminklui	Vilniuje.	Ši	technologija	
neturi	analogų	pasaulyje,	ji	ruošiama	patentuoti.	

Adresas:	Savanorių	pr.	231,	Vilnius
Telefonas:	8	613	25	557
Tinklalapis:	www.lazerinesidejos.lt		

Optinės dangos

UAB Optinės dangos
Įsteigta:	 	 2003
Direktorius:	 Kęstutis	Niaura
Darbuotojų:	 5

Optinės dangos	 siūlo	 didelį	 pasirinkimą	 unikalių,	 griežčiausius	 reika-
lavimus	 atitinkančių	 optinių	 interferencinių	 dangų.	 Įmonės	 kuriami	
produktai	naudojami	lazeriuose	ir	kitose	optinėse	sistemose,	kurie	tai-
komi	daugelyje	sričių.	Optinių dangų techninė	bazė	yra	paremta	origina-
liomis	technologijomis,	gaminamų	dangų	struktūra	yra	sukurta	pačioje	
įmonėje.	Vykdant	tyrimus	kuriamos	naujos,	pažangios	optinių	elementų	
dengimo	technologijos.	Optinių dangų	produkcija	yra	išskirtinė	savo	san-
dara,	 patikimumu	 ir	 aukštų	 techninių	 reikalavimų	 atitikimu.	 Unikalios	
produkcijos	 pardavimas	 sudaro	 visą	 įmonės	 apyvartą.	 Įmonė	 bendra-
darbiauja	su	Vilniaus universitetu,	Puslaidininkių fizikos institutu,	Fizikos 
institutu,	Chemijos institutu.

Adresas:	Ateities	g.	77,	Vilnius
Telefonas:	8	672	30	574

UAB Optolita
Įsteigta:	 	 2006
Direktorius:	 Rimantas	Kraujalis
Darbuotojų:	 30

Optolita	 yra	 EKSMOS grupės	 įmonė,	 gaminanti	 ir	 platinanti	 optin-
ius	 elementus	 ir	 tiksliuosius	 mechaninius	 įrenginius.	 Optolita	 įkurta	
2006	m.	sujungus	 iki	 tol	bendrovėse	Ekspla	 ir	EKSMA	plėtotą	optinių	
elementų	 verslą.	 Pagrindiniai	 jos	produktai	–	 itin	 tikslūs	optikos	kom-
ponentai,	 kristalai	 ir	mechanikos	 įranga,	 skirta	 lazeriams	 ir	 kitoms	 fo-
tonikos	 sistemoms	 kurti.	 Naudodama	 „EKSMA	 Optics“	 prekių	 ženklą,	
įmonė	eksportuoja	beveik	60	proc.	pagaminamų	produktų.	Jie	parduo-
dami	46	pasaulio	šalyse.	 Ilgalaikė	patirtis	 lazerių	komponentų	rinkoje,	
aukštos	 kvalifikacijos	 darbuotojai	 leidžia	 įmonei	 būti	 patikima	 tiekėja	
daugeliui	originalios	 įrangos	gamintojų	 (angl.	OEM)	 ir	mokslinių	tyrimų	
centrų.	 Įmonės	 klientai	 –	 ir	 garsūs	 pasaulio	 universitetai,	 ir	 stambios	
tarptautinės	korporacijos.	Visa	pagaminta	produkcija	yra	sertifikuojama	
įmonės	viduje	esančioje	patikros	laboratorijoje.	2007	m.	įmonėje	buvo	
įrengtos	 švarios	 aplinkos	 gamybos	patalpos.	Optolita	 bendradarbiauja	
su	Vilniaus universitetu,	Fizikos institutu,	Chemijos institutu.

Adresas:	Mokslininkų	g.	11,	Vilnius
Telefonas:	(8	~5)	272	9900
Tinklalapis:	www.eksmaoptics.lt		
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UAB Optronika
Įsteigta:	 	 2006
Direktorius:	 Mindaugas	Stankevičius
Darbuotojų:	 4

Optronika	kuria	originalius	spalvotus	(RGB)	lazerinius	projektorius,	laze-
rines	sklendes,	skirtas	didelei	lazerių	spinduliuotės	galiai	valdyti.	Kurda-
ma	 lazerines	sklendes	 įmonė	taiko	naują	pluošto	uždengimo	principą.	
Rinkoje	tokių	produktų	analogų	kol	kas	nėra.	Jų	jau	parduota	Japonijoje,	
Vokietijoje	ir	kitose	šalyse.	Įmonė	taip	pat	organizuoja	lazerių	šou	progra-
mas,	gamina	spektrometrinę	įrangą,	aušintuvus.	2007	m.	įmonė	lazeri-
nes	sistemas	įrengė	Druskininkų	vandens	parke	–	tai	viena	iš	didžiausių	
lazerinių	 projektorių	 instaliacijų	 Europoje.	 Renginiuose	 naudojami	Op-
tronikos	 lazeriniai	projektoriai	yra	galingiausi	Lietuvoje	 ir	 išsiskiria	visa	
spalvų	palete.	Mokslo	įstaigoms	įmonė	daugiausia	tiekia	mažagabaričius	
diodinio	 kaupinimo	 lazerius,	 lazerinę	 ir	 infraraudonojo	 spektro	 ruožo	
techniką.	Įmonė	taip	pat	yra	sukūrusi	lazerių	stendą,	skirtą	studentams	
mokyti.	 Optronika	 bendradarbiauja	 su	 Fizikos,	 Puslaidininkių fizikos,	
Chemijos,	Biochemijos  institutais.	 Įmonė	yra	Tarptautinės	 lazerių	šou	
asociacijos	ILDA	narė.

Adresas:	Šeškinės	g.	30,	Vilnius
Telefonas:	8	616	52	715
Tinklalapis:	www.optronika.lt		

UAB Teravil
Įsteigta:	 	 2006
Direktorius:	 Andrejus	Geižutis
Darbuotojų:	 2
 
Teravil	 yra	 pumpurinė	 Puslaidininkių fizikos instituto Optoelektronikos 
laboratorijos	 įmonė.	 Pagrindiniai	 produktai	 –	 	 terahercų	 (THz)	 dažnių	
ruožo	 emiteriai	 ir	 detektoriai,	 THz	 spektroskopijos	 sistemos	 ir	 THz	
detektorių	pirminiai	stiprintuvai.	Įmonė	eksportuoja	visą	savo	produkciją.	
Teravil	gaminius	naudoja	mokslo	įstaigos	ir	pramoninės	laboratorijos.	Ji	
vienintelė	siūlo	 rinkai	optoelektroninius	 terahercinio	dažnių	diapazono	
komponentus,	 aktyvuojamus	 infraraudonojo	 spektro	 ruožo	 lazerių	 im-
pulsais.	Aktyviai	bendradarbiauja	su	Puslaidininkių fizikos instituto Op-
toelektronikos laboratorija.

Adresas:	A.	Goštauto	g.	11,	Vilnius
Telefonas:	(8	~	5)	262	7469
Tinklalapis:	www.teravil.lt		
 

Lietuvos įmonių valdomos kompanijos užsienyje

Altos Photonics Inc.
Šalis:	 JAV	
Įsteigta:	 1995

2005	 m.,	 stiprindamos	 atstovų	 tinklą	 Šiaurės	 Amerikoje,	 Ekspla	 ir	
Šviesos konversija	įsigijo	90	proc.	kompanijos	Altos Photonics Inc.	akcijų.	
Ši	įmonė	parduoda	lazerius	ir	lazerines	sistemas	JAV,	Kanadoje	ir	Mek-
sikoje.	Daugiausia	ji	platina	Lietuvos	įmonių	Ekspla,	Šviesos konversija,	
Optolita,	Standa	produktus:	lazerius,	jų	sistemas,	optikos	ir	optomecha-
ninius	komponentus.	Įmonė	taip	pat	atstovauja	kitoms	JAV	įmonėms.	Ji	
yra	įsikūrusi	JAV	Montanos	valstijos	sostinėje.	2007	m.	Altos Photonics 
Inc.	 buvo	 įvertinta	 kaip	 viena	 iš	 500	 greičiausiai	 augančių	 kompanijų	
JAV.

Adresas:	South	Wallace	str.	201,	Bozemanas	(JAV)
Tinklalapis:	www.altosphotonics.com		

Сибирский монокристалл-ЭКСМА
Šalis:	 Rusijos	Federacija
Įsteigta:	 1999

Sibirskij monokristal-EKSMA	–	bendra	Lietuvos	ir	Rusijos	įmonė,	įkurta	
1999	m.	Beveik	50	proc.	šios	 įmonės	akcijų	priklauso	bendrovei	EKS-
MA.	 Įmonė	gamina	 ir	parduoda	netiesinius	optinius	elementus	 ir	 laze-
rinius	 kristalus.	Kristalų	 gamybai	 įmonė	naudoja	unikalias,	 pačios	 su-
kurtas	medžiagų	apdirbimo	 technologijas,	 yra	sukaupusi	didelę	patirtį	
medžiagų	charakterizavimo	srityje.	Dalis	šioje	kompanijoje	pagamintos	
produkcijos	platinama	per	EKSMOS	grupės	įmonę	Optolita.	Sibirskij mo-
nokristal-EKSMA	aktyviai	bendradarbiauja	su	Rusijos mokslų akademi-
jos Geologijos ir mineralogijos institutu,	Taikomosios fizikos institutu.

Adresas:	Ruskaja	ul.	43,	Novosibirskas	(Rusija)

EKSMA Latvija
Šalis:	 Latvija
Įsteigta:	 2008

EKSMA Latvija	yra	EKSMOS grupės įmonė,	 įkurta	2008	m.	Jos	tikslas	
–	 lazerių	 technologijų	 ir	medicininių,	 laboratorinių	 prietaisų,	 reagentų	
tiekimas,	priežiūra	ir	konsultacijos	Latvijoje.	Įkūrusi	šią	įmonę,	EKSMOS 
grupė	siekia	įsitvirtinti	kaimyninių	šalių	rinkose.

Adresas:	Akadēmiķa	Mstislava	Keldiša	iela	11,	Ryga	(Latvija)

„Eksplos“ atstovybė Šanchajuje (Kinija)
Šalis:	 Kinija
Įsteigta:	 2009	m.

Atstovybė	 vykdo	 EKSMOS grupės	 įmonių	 Ekspla	 ir	 Optolita	 produktų	
rinkodarą	 ir	 tiekimą	 Kinijoje,	 ypatingą	 dėmesį	 skirdama	 lietuviškų	
pramoninių	 lazerių	 pardavimui	 skatinti.	 Ateityje	 atstovybė	 turėtų	 tapti	
regioniniu	Eksplos	ir	Optolitos	lazerinių	technologijų	aptarnavimo	centru,	
apimančiu	Pietryčių	Azijos	rinkas	(Kiniją,	P.	Korėją,	Taivaną,	Singapūrą,	
Malaizija	ir	t.	t.)

Adresas:	Suite	3008,	Bldg	4,	18	Huangyang	Rd,	Pudong,	
Šanchajus	(Kinija)
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 Lazerių ir šviesos mokslo ir technologijų asociacija

2004	m.	įsteigta	Asociacija	vienija	mokslo	institucijas	ir	verslo	įmones,	plėtojančias	savo	veiklą	
vienoje	iš	Lietuvos	Vyriausybės	patvirtintų	prioritetinių	aukštųjų	technologijų	krypčių	–	lazerių	
technologijų.	

Asociacijos	prezidentas
Akad.	prof.	habil.	dr.	Algis	P.	Piskarskas
Tel.	(8	~	5)	236	6050
Faks.	(8	~	5)	236	6006
El.	paštas	algis.piskarskas@ff.vu.lt

Vykdomasis	direktorius
Rimantas	Kraujalis
Tel.	(8	~	5)	272	9700
Faks.	(8	~	5)	272	9715
El.	paštas	r.kraujalis@eksmaoptics.com

Adresas:	
Mokslininkų	g.	11,	LT-08412	Vilnius




