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LIETUVOS MATEMATIKŲ DRAUGIJOS 53-OJOJE KONFERENCIJOJE 

Maloniai kviečiame dalyvauti Lietuvos matematikų draugijos 53-ojoje konferencijoje, 

kuri vyks 2012 m. birželio mėn. 11–12 d. Klaipėdos universitete, Gamtos ir matematikos 

mokslų fakultete (Herkaus Manto g. 84, Klaipėda). 

Konferencijos organizacinis komitetas: prof. Eugenijus Manstavičius (pirmininkas), 

prof. Bronius Grigelionis (pavaduotojas), prof. Mifodijus Sapagovas (pavaduotojas), 

prof. Kęstutis Dučinskas (pavaduotojas), dr. Ingrida Borisenko (sekretorius), prof. Juozas 

Augutis, prof. Vitalijus Denisovas, prof. Feliksas Ivanauskas, doc. Vytautas Janilionis, 

prof. Antanas Laurinčikas, prof. Stasys Rutkauskas, prof. habil. dr. Kęstutis Kubilius, 

prof. Gediminas Stepanauskas, prof. Artūras Štikonas, prof. Donatas Švitra. 

Konferencijos sekcijos: 

1. Algebros ir skaičių teorijos  

2. Geometrijos 

3. Atsitiktinių procesų 

4. Funkcijų teorijos ir diferencialinių lygčių 

5. Teorinės informatikos 

6. Matematikos istorijos 

7. Matematikos ir informatikos dėstymo 

8. Matematikos taikymų 

9. Matematinio modeliavimo biomedicinoje 

10. Matematinės logikos 

11. Finansų ir draudos matematikos 

12. Skaičiavimo matematikos 

13. Statistikos 

14. Tikimybių teorijos 

 

Numatomi keturi plenariniai pranešimai (bus paskelbta vėliau). 

1. Registracija. Norinčius dalyvauti konferencijoje prašytume iki 2012 m. balandžio 23 

d. registruotis leidinio ,,Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai“ (toliau – leidinys) 

tinklalapyje http://www.mii.lt/LMR (žr. nuorodą Naudotojo registracija). Būtina pateikti 

dalyvio duomenis (žr. nuorodą Duomenys), nurodyti sekciją ir pranešimo pavadinimą (žr. 



nuorodą Pranešimai). Registruodamiesi atnaujinkite ir patikslinkite anketoje visus savo 

duomenis (žr. nuorodą Duomenys->Taisyti). Jeigu iškiltų keblumų, prašome kreiptis el. 

paštu rita.cinciene@mii.vu.lt arba telefonu (8~5) 2109 336 (į Ritą Činčienę). 

2. Straipsnio pateikimas leidiniui. Straipsnius pranešimo tema bus galima atspausdinti 

anksčiau paminėtame leidinyje (su sąlyga, kad pranešimas bus padarytas konferencijoje). 

Juos būtina parengti pagal LMD valdybos patvirtintus reikalavimus (žr. leidinio tinklapio 

nuorodą Informacija autoriams) ir pateikti iki 2012 m. birželio 1 d. per leidinio tinklapį. 

Straipsnis pateikiamas pagal tokią schemą:  

 atskirai parenkite santraukos su raktiniais žodžiais tekstinį failą (Pavardenis.txt) ir 

straipsnio PDF failą (Pavardenis.pdf); 

 prisijungę prie duomenų bazės (žr. http://www.mii.lt/LMR, Naudotojo 

registracija), spauskite nuorodą Pranešimai;  

 pateikite santrauką, po to įdėkite straipsnį (PDF failą);  

 galiausiai spauskite nuorodą Pateikti straipsnį redkolegijai.  

Jeigu viską atlikote teisingai, gausite patvirtinimą el. pašto adresu, kurį nurodėte 

registruodamiesi. Jeigu ne – bandykite dar kartą. 

Primename, kad konferencijos dalyviams – ne LMD nariams, norintiems paskelbti savo 

straipsnį leidinyje, teks įmokėti į LMD kasą 100 Lt. Jeigu leidinio redkolegija po 

recenzavimo straipsnį atmes, įmoka nebus grąžinama. 

3. Pranešimai. Pranešimai bus skaitomi naudojantis kompiuteriu su vaizdo 

projektoriumi. Bus galima naudotis Adobe Acrobat Reader 9 ir Microsoft Office 2007 

programų paketu (Word, PowerPoint ir kt.). Jeigu bus reikalingos kitos techninės 

priemonės, prašytume apie tai pranešti el. paštu ingrida@ik.ku.lt. 

4. Apgyvendinimas. Esant poreikiui, bus galima pernakvoti miesto viešbučiuose. Apie 

tai pranešti reikia iš anksto, registruojantis Interneto svetainėje. 

5. Konferencijos programa ir kita aktuali informacija bus paskelbta tinklapyje 

www.ku.lt, nuorodos Struktūrą -> Fakultetai -> Gamtos ir matematikos mokslų (adresas 

http://www.ku.lt/gmmf/). Pagrindinis konferencijos dalyvio registracijos mokestis LMD 

nariams – 20 Lt, kitiems dalyviams – 40 Lt. Konferencijos dalyvių, dalyvausiančių 

konferencijos vakarienėje, mokestis bus 50 Lt didesnis. 

Organizacinio komiteto pašto adresas: LMD 53-osios konferencijos organizacinis 

komitetas, Statistikos katedra, Gamtos ir matematikos mokslų fakultetas, Herkaus Manto 

g. 84, LT – 92294, Klaipėda. 

Konferencijos organizacinis komitetas 
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