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Tai, ko kia in for ma ci ja apie 
žmo gaus svei ka tą sly pi DNR 
mo le ku lė je ir ko kios jo je 
esan čios klai dos nu le mia ge
ne ti nes li gas, moks li nin kai jau 
per pra to. Jie ne ap si ri bo ja ži
nio mis, bet ei na ty ri mų ke liu 
ir iš ra di mais ste bi na pa sau lį.

Lietuvosmoksląšiųmetisruduo
užkėlė ant garbės pakylos.Vil
niausuniversiteto(VU)profeso
riuiVirginijuiŠikšniuiHarvardo
universiteto(JAV)Medicinosmo
kyklojeoficialiaibuvoįteiktaeli
tinė„WarrenAlpert“fondopremi
jaužreikšmingąindėlįįbakterijų
CRISPR antivirusinės apsaugos
sistemospažinimą.
Prof.V.Šikšnys–VUBiotech

nologijosinstitutomokslininkas,
Baltymųnukleorūgščiųsąveikos
tyrimųskyriausvedėjas.Taižmo
gus, suvokęs,kaipgalima reda
guoti klaidas, atsiradusiasDNR
molekulėje–kaipgalimaišmole
kulės„iškirpti“paveldėtusnetiku
siusgenusir,ištaisiusklaidas,už
kirstikeliąypačsunkiomsligoms.
DėlšioišradimoV.Šikšnysta

po pirmuoju lietuviu, priimtu į
prestižinę Europos molekulinės
biologijosorganizaciją.

Pa nau do jo par amos ga li my bes
V.Šikšnys–vienasiškiliausių

Lietuvosmokslininkų,kuris,at
likdamas tyrimus,bekitų,pasi
naudojoir2007–2013metųEuro
posSąjungos(ES)fondųparama,
teiktapagalLietuvosmokslotary

bos(LMT)administruotąVisuoti
nėsdotacijospriemonę.
Įgyvendinantminėtąpriemonę

peršešeriusmetusbuvofinansuo
ti106aukštolygioMoksliniųty
rimų ir eksperimentinės plėtros
(MTEP) projektai ir net 800
mokslininkų ir kitų tyrėjų buvo
įdarbintiviešajamesektoriuje.
Pagalminėtą priemonę teikta

ESparamanaudojosimokslinin
kai,atliekantystyrimusįvairiose
mokslosritysebeitoseLietuvos
moksloirstudijųinstitucijose,ku
riosejiemsbuvoparankuįgyven
dintisavoprojektus.

In ves ti ci jų srau tas ne nu trūks
2014–2020metųfinansiniuperiodu

MTEPprojektaitaippatsulauksišskir
tiniodėmesio.ESinvesticijųveiksmų
programos9ojoprioritetotikslas–
šviestivisuomenęirdidintižmogiš
kųjų išteklių potencialą. To LMT
numatosiektiįgyvendindamaveik
las,skirtasstudentų,tyrėjųirpatyru
siųmokslininkųkompetencijaiugdyti.
Viena pagrindinių su šiaLMT

misijasusijusiųveiklų–„Moksli
ninkų kvalifikacijos tobulinimas
vykdantaukštolygioMTEPprojek
tus“.Ji–idėjinisVisuotinėsdotaci
jospriemonėstęsinys.

LMTšiaiveiklaiskiriaišskirtinį
dėmesį.Neslabaisvarbu,kadjos
gyvavimometuLietuvosmoksli
ninkai, nesvarbu, kuriojemokslo
srityjedirbtų,įgytųgalimybęidėjas
paverstikonkrečiaismoksliniaisty
rimaisbei,atlikdamipraktinęmoks
linęveiklą,keltųsavokvalifikaciją
irtarpusavyjekeistųsiidėjomis.

Dė me sys – nau jo vėms 
Šį,kaipirpraėjusįESfinansinį

periodą,investicijosbusskiriamos
aukštoskompetencijosmokslinin
kams,turintiemsambicingųirnova
toriškųidėjų.Kaipiranksčiau,bus
siekiamasudarytiatskiraskonkursi
nes tyrėjųgrupes. Ir jaunų, ir jau
patyrusiųmokslininkų,atstovaujan
čiųskirtingomsmokslosritims.
Vienasvarbiausiųnaujovių–in

vesticijomissiekiamaneduotipar
amą,osuteiktipostūmįtolesniam
proveržiui.Kitaiptariant,ESin
vesticijomissiekiamagrįžtamojo
ryšio. Didžiausią įtaką projektų
administravimuisuteikiantinaujo
vė yra ta, kad 2014–2020metų
veiklą„Mokslininkųkvalifikacijos
tobulinimasvykdantaukštolygio
MTEPprojektus“numatomaįgy
vendintitaikanttikfiksuotuosius
įkainiusbeifiksuotąsiasnormas.
Taireiškia,kadmokslininkams

nebereikėsišsamiaipagrįstipro
jektųbiudžetoneiteikiantparaiš
kas,neijuosįgyvendinant.Tiki
masi,kadtokiubūdubuspapras
čiauįgyvendintimokslinesidėjas,
neapkrautimokslininkųadminis
tracinenašta,kurinevisadasude
rinamasumokslineveikla.
Minėtajai veiklai įgyvendinti

LMTnumatėskirtiper32,8mln.
eurų. Iki investicijų laikotarpio
pabaigos ketinama paskelbti du
kvietimusteiktiparaiškas.•
Fi nan suo ja Eu ro pos so cia li nis fon das 
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Kar tu su sū nu mi
Dr.S.Rudys kartu su sūnumi

Mantautu patobulino ir dviračių
apsaugosnuovagysčiųsistemą.Ši
inovacija,sudarytaišgeraiužmas
kuotospalydovinėsnavigacijosir
GSMryšioįrangos,pernailaimėjo
Europospalydovinėsnavigacijos
konkursąregionųkategorijoje.
„Anksčiau palydovinė sekimo

sistemabuvodarnaujatechnolo
gijairdiegiamatikįpačiusbran
giausius automobilius. Dabar ją
galimąįrengtibetkur,netdviraty
je, – sakė radiofizikas. –Tačiau
problemata,kaddviratisyralabai
atvirasdaiktas,osaugumuigaran
tuotisekimosistematuribūtivisiš
kainematoma.Rinkojetokiųpro
duktųnėra.Yratikgalinėdviračio
lemputėsuintegruotuvadinamuo
jutrekeriu–palydovinėsnaviga
cijossekimosistema,perduodan
čia signalą per standartinįGSM
ryšį.Arbapalydovinėsnavigacijos
sekimosistemaįrengtavairoarsė
dynės vamzdyje arba gertuvėje.
Visišiesprendimaiblogi,nesan
tenosyramatomos irdažnaine
efektyvios.“
VUmokslininkassusūnumiM.

Rudžiu,neseniaiISMVadybosir
ekonomikosuniversitetąbaigusiu
ekonomistu, sugalvojo sprendi
mą, kaip padaryti, kad sistema,
įrengtadviratyje,būtųvisiškaine
matoma.Darbuspasidalijo:radio
fizikasatlikotechninę,ekonomis
tas–administracinęirekonominę
jų dalį. Ši sistema, kol kas dar
nepasiekusivartotojų,yrajautre
čiatėvoirsūnauskartuįgyvendi
namaidėja.

Yra prob le ma – rei kia spręs ti
„Pirmiausia reikia pastebėti

problemą,tadaieškotibūdų,kaip

jąspręsti.Taipdažniausiaikylabet
kuriidėja,–kalbėjoinovatorius.–
Josvisossprendžialabaipraktiš
kasproblemas.Kaikadaatranda
milabaioriginalūssprendimobū
dai,kaikada–ne,okartaisprob
lemosišvisonegalimaišspręsti.“
2013metaisEuropospalydovi

nėsnavigacijoskonkursąregionų
kategorijojelaimėjodr.S.Rudžio
idėja,susijusisulabaispecifiniu
dalyku–GPSsignalopatekimuį
tuneliusarįpatalpas.Palydovinė
navigacijapadedaorientuotis tik
tosevietose,kurpatenkasignalas
išpalydovo.Tunelyjearpatalpoje
GPSnavigatoriusneveiks,nebent
yranaudojamisignaloretranslia
toriai.

„Tačiaunorsiryrapalydovinio
signaloretransliatorius,problema
ta,kadlabainukenčianavigacijos
tikslumas,–aiškinoradiofizikas.
–Mespasiūlėmeidėją,kaipnau
dojantretransliatoriųsiųstisignalą
įpatalpą,kadbūtųišlaikytasirvie
tosnustatymotikslumas.“

To bu li nant na no pa ly do vų ry šį
Iš ketinamų plėtoti idėjų svar

biausiabūtųsusijusisukosmosu,su
mažaisiaispalydovais.Dr.S.Rudys
jauparašėprojektoparaiškąLietu
vosmokslųtarybai.Idėjataippat
patentuojama.Jileistųsmarkiaipa
tobulintinanopalydovųryšį.Irma
žųjųpalydovųtaikymaslabaiišsip
lėstų. Jie galėtų priimti net labai

silpnussignalusišobjektųŽemėje.
„Iškosmosogalėtumenuskaity

tiaktyviusradijožymenisarko
kiusnorsdaiktųinternetoobjektus.
Galėtumesekti,pavyzdžiui,radijo
siųstuvėlius,pritaisytuspriepaukš
čiųargyvūnų.Būtųgalimasektiir
automobilius“,–išdaugybėstai
kymųvardijomokslininkas.

Pa ten tų dau gės
Dr.S.Rudysjauturivienąlietu

višką patentą, susijusį su radijo
signalais,jųpatekimuįpatalpąpro
sienąarbaįžemėsgilumą.Inova
cijostaikymasgalėtųbūtislopin
tuvaikalėjimuose,trukdantysnau
dotismobiliaisiaistelefonais.Arba
georadarai,padedantysišpogriu

vėsiųgelbėtižmones,ieškotijų.
Mokslininkasyrapateikęsirtris

tarptautinespatentųparaiškas:dvi
račiožibintui,nanopalydovųante
naiirpatobulintamjūriniamkon
teineriui.Nedidelispatobulinimas
leidžia konteineryje suformuoti
radijoantenąirsudarytigalimybę
naudotispalydovinenavigacijaar
radijo žymeniu, vadinamuoju
RFID.Kaip parduotuvėje einant
pro vartelius nuskaitoma turima
prekė,taipirkonteineris,važiuo
damasprovartus,galibūtinuskai
tytas–kartuirjameesančiospre
kėssukitaisžymenimis.Šiaislai
kais sudėtingesnės technologijos
leidžia įrašytidaugybęduomenų
apieprekes.•

Dr. Saulius Rudys su sūnumi Mantautu kartu įgyvendino ne vieną  
palydovinės navigacijos idėją. / Asmeninio albumo nuotraukos

Šiemet konferencijoje „Satellite Masters“ su bepiločių skraidyklių idėjos 
bendraautoriumi Lietuvos kosmoso mokslų ir technologijų instituto  
direktoriumi doc. Domantu Bruču. 


