
Mes, VI laidos technomatematikai – TMF-09/1, iš visos širdies dėkojame matematinio 
modeliavimo katedros dėstytojų kolektyvui už nuoširdų darbą perteikiant žinias, patirt į, 
formuojant mūsų pasaulėžiūrą. Linkime jums kuo daugiau entuziazmo, energijos, 
kūrybini ų idėjų, kad pasiekti užsibrėžtų tikslų ir  toliau ugdyti aukštos klasės specialistus.  

Ačiū prof. Raimondui Čiegiui. Prieš 4 metus galvojome, kad esame gamtos šeimininkai ir visuomet 
galėsime ją pergudrauti, tačiau dabar žinome – gamtos neapgausi. 

Ačiū prof. Aleksandrui Krylovui . Prieš 4 metus galvojome, kad yra tik Krylovo pasakėčios, dabar 
žinome, jog dar yra matematinė fizika ir asimptotinė analizė. 

Ačiū prof. Jonui Kleizai. Prieš 4 metus tarp vienodo perimetro kvadratinės ir skritulinės formos pyrago 
nematytume jokio skirtumo, dabar žinome, jog skritulinis pyragas didesnio ploto. 

Ačiū doc. Teresei Leonavičienei. Prieš 4 metus spręsdami antros eilės sudėtingumo problemas pradine ir 
kraštine sąlyga imdavome protą ir rimtumą, dabar - protą ir linksmumą.  

Ačiū doc. Olgai Suboč. Prieš 4 metus išgirdę žmogų prisistant grafu manydavome, kad jis iš kilmingos 
šeimos, dabar mes pasiūlytume padėti diskrečiosios matematikos vadovėlį ir pailsėti. 

Ačiū doc. Igoriui Belovui. Prieš 4 metus nežinojome koks yra gyvenimas, dabar žinom, kad jis yra 
kompleksinis – sudarytas iš realiųjų ir menamųjų dalių. 

Ačiū doc. Stasiui Čirbai . Prieš 4 metus paniškai bijojome būti išdiferencijuotais ir suintegruotais, dabar 
mes ramūs - tereikia tapti eksponentine funkcija.  

Ačiū doc. Jevgenijui Kirjackiui . Prieš 4 metus suvedinėjant į Wordą matematines formules naktimis 
sapnuodavome košmarus, dabar naudodami Latex miegam kaip kūdikiai. 

Ačiū doc. Mečislovui Meilūnui. Prieš 4 metus merginos pirkdamos žiedą klausdavo iš kokio jis metalo ir 
kokia jo kaina, dabar jos dar paklausia kokios aibės elementai jį sudaro. 

Ačiū doc. Eugenijui Paliokui. Prieš 4 metus nemokėjome kanonizuoti kvadratinės formos, dabar irgi 
neprisimintume kaip tai padaryti, tačiau neužmiršom svarbiausio: jei klausi kaip, tai klausk ir kodėl.  

Ačiū doc. Vadimui Starikovičiui . Prieš 4 metus visada darydavome po vieną darbą iš eilės, dabar darom 
po kelis darbus iš karto, priklausomai nuo to kelių branduolių mūsų smegeninė. 

Ačiū lekt. Olgai Lavcel. Prieš 4 metus turėjome labai daug baimių, dabar jas pavertę asimptotiniu 
skleidiniu ir bailumą priartinę iki nulio bijome tik poros pirmų narių.    

Ačiū asist. Andrejui Bugajevui. Prieš 4 metus negalėdavome perskaityti gydytojo rašto, dabar galime 
padėti archeologams perskaityti egiptiečių rašmenis. 

Taip pat ačiū Anastasijai už visokeriopą pagalbą studijų metu.  
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