
Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos 2019 metų veiklos ataskaitą 

 

„Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga“ (toliau – LJMS) yra savanoriškas fizinių asmenų 

asociacija, kuri vienija ir atstovauja Lietuvos doktorantus, jaunuosius mokslininkus ir 

tyrėjus. Asociacija yra juridinis asmuo, ne pelno organizacija, kurios veiklos tikslas yra: 

• Rūpintis jaunų mokslininkų profesiniu pasirengimu, remti jų kūrybinę veiklą. 

• Sudaryti palankias sąlygas perimti pažangiausią pasaulio mokslo patyrimą. 

• Kurti tarpinstitucinę ir tarpdisciplininę Lietuvos jaunųjų mokslininkų bendruomenę. 

• Kurti atvirą ir palankią mokslo vystymuisi aplinką, orientuojančią į pasaulinį 

mokslinių tyrimų lygį. 

• Didinti mokslo savarankiškumą ir atsakomybę.  

• Formuoti visuomenės palankumą mokslui. 

Asociacija gauto pelno negali skirstyti savo nariams. LJMS atstovybių ar filialų neturi. 

 

2019 m. įgyvendintos LJMS veiklos: 

• Geriausios disertacija 2017 apdovanojimo ceremonija. Koordinatorė – LJMS 

tarybos narė Sonata Juciutė. Apdovanojimas įvyko 2019-01-14 LR Prezidentūroje.  

• LJMS delegacija vyko į EURODOC konferencija ir rinkiminį posėdė 2019 m. 

balandžio 1-2 d. Briuselis, Belgija. Dalyvavo: Dovilė Kurpytė, Milena medineckienė ir Salomėja 

Vanagienė. 

• 2019-04-25 Pakartotinio Visuotinio LJMS susirinkimo metu išrinkta nauja 

2019/2020 LJMS taryba. Primininkė - Salomėja Vanagienė. Vicepirmininkė – Sonata Juciutė. 

Revizorius - Emilis Urba. Tarybos nariai: Julija Gavėnaitė-Sirvydienė, Edita Leonavičienė, Dalia 

Karlaitė, Jonas Klevas, Andrius Puzas. 

• Geriausių magistrinių darbų konkursas 2019 m. Koordinatorė – LJMS 

vicepirmininkė Sonata Juciutė. Konkursas startavo 2019 m. gegužės mėnesį. Patekti 55 darbai. 

Įsitraukė 73 vertintojai. Apdovanojimas įvyko 2019-11-28 Kauno Rotušėje. Nugalėtojai 

atitinkamose mokslų srityse:  

o  Aušra Kunčienė – „Slaugytojų patirtys vertinant artimųjų/globėjų įtraukimą į 

namų slaugos procesą”, Geriausias biomedicinos mokslų MBD, Lietuvos 

sveikatos mokslų universitetas 



o Mindaugas Gicevičius – “Optiškai pH jautrių polianilino sluoksnių sintezė, 

modifikavimas ir charakterizavimas”, Geriausias fizinių mokslų MBD, Vilniaus 

universitetas 

o Edvinas Skliutas – „Epoksidinto akrilinto sojų aliejaus formavimas optine 3D 

litografija”, Geriausias technologijos mokslų MBD, Vilniaus universitetas 

o Karolis Čižauskas – „Mikalojaus II Radvilos valdžios raiška”, Geriausias 

humanitarinių mokslų MBD, Vilniaus universitetas 

o Ligita Braškytė – „Gamtos paveldo objektų būklės vertinimas Lietuvos 

nacionaliniuose parkuose”, Geriausias socialinių mokslų MBD, Vilniaus 

universitetas  

o Gabrielė Radzevičiūtė – „Vytauto Jurkūno (1910–1993) fenomenas: ankstyvoji 

kūryba”, Padėka už svarbų dailės istorijos papildymą primirštais vardais, 

Vilniaus dailės akademija  

o Vaida Paketurytė – „Ligando pakaitų įtaka karboanhidrazių atpažinimui: 

termodinaminiai ir kristalografiniai tyrimai",  Padėka už puikiai atliktus 

šiuolaikinės enzimologijos tyrimus, Gamtos tyrimų centras. 

• Geriausios disertacija 2018. Koordinatorė – LJMS vicepirmininkė Sonata Juciutė. 

Konkursas startavo 2019 m. vasario mėnesį. Patekti 56 darbai. Įsitraukė 130 vertintojai. 

Apdovanojimas įvyko 2019-11-26 LR Prezidentūroje.  

HS mokslų sričių laureatai: 

o Agnė Čepaitienė “XXI a. Pradžios aukštaičių patarmių kaita: gretinamasis 

geolingvistinis aspektas” (04H Filologija), LKI; 

o Eimantė Zolubienė “Rizikos diskursas internetinėje Lietuvos naujienų 

žiniasklaidoje 2006-2014 m.” (05S Sociologija), KTU; 

o Indrė Žigeu “Stiklo dirbiniai ir jų naudojimo kultūra Klaipėdoje XVI–XIX a. 

Baltijos jūros regiono kontekste”(05H Istorija), KU; 

o Virgilijus Rutkauskas “Mokesčių moralė ir jos įtaka viešojo sektoriaus 

pajamoms” (04S Ekonomika), LSTC; 

o Vytautė Dlugoborskytė “Komandos įvairovės ir atvirumo įtaka inovacijų 

komandos rezultatams” (03S Vadyba), KTU. 

FTBŽ mokslų sričių laureatai: 

o Justina Kazokaitė – „Investigation of human carbonic anhydrase VI and IX 

inhibitor efficacy and toxicity” (04P Biochemija), VU; 



o Mantas Atutis “Analysis of Flexural Behaviour of Concrete Beams Prestressed 

with Basalt Fiber Reinforced Polymer Bars” (02T Statybos inžinerija), VGTU; 

o Mantas Šimėnas “Electron paramagnetic resonance spectroscopy of hybrid metal-

formate frameworks” (02P Fizika), VU; 

o Miglė Kazlauskienė “Nuo taikinio RNR priklausomų III-A tipo CRISPR-Cas 

sistemos katalizinių aktyvumų tyrimas“ (04P Biochemija), VU; 

o Tomas Matulaitis “Organiniams optoelektroniniams prietaisams skirtų bipolinių 

junginių sintezė ir jų savybių tyrimas” (08T Medžiagų inžinerija), KTU; 

o Jolanta Treinytė “Žemės ūkio paskirties bioskaidūs polimeriniai kompozitai iš 

organinių ir neorganinių gamybos liekanų” (04T Aplinkos inžinerija), VDU. 

• LJMS moksleivių vasaros stovykla 2019 m. Koordinatorė LJMS savanorė 

Deimantė Stankūnaitė. Renginys vyko – Panevėžys rugpjūčio 21-23 d. Dalyvavo 16 mokinių. 

Stovyklos lankytinų vietų ir veiklų sąrašas: UAB „Automatikos sistemos“, Respublikinė 

Panevėžio ligoninė, Panevėžio kolegijos Praktinio mokymo centras, Juozo Miltinio teatras, 

Panevėžio mechatronikos centras (PMC), KTU robotų laboratorija ir Technologijų mokymo 

centras (TMC), AB „Roquette Amilina“, Meninio stiklo studija „Glasremis“, 

Klemento Sakalausko privatus senienų muziejus, AB „Panevėžio energija“, Protmūšis, Lapių 

medžioklė su Vilniaus universiteto Radijo klubu. 

• Festivalis „Būtent“ 2019.  Koordinatorė LJMS tarybos narė Edita Leonavičienė. 

Renginys vyko – Rugsėjo 5-6 d., Birštonai. Bendradarbiauta su: VGTU Biomechanikos katedra, 

Gamtos tyrimų centru, FTMC, Valstybės saugimų teritorijų tarnyba Nacionalinis lankytojų 

centras. 

• IDĖJŲ KALVĖ 2019 M. Koordinatorė LJMS narė Edita Voitachovič. LJMS 

bendradarbiavo su VGTU Verslo vadybos fakultetu. Dalyvavo 15 asmenų. Renginys vyko – 

Spalio 2-4 d., Kelmės raj., Kaimo turizmo sodyba „Gaja“.   

• 2019 m. spalio 18 d. jau penktą kartą įvyko Lietuvos jaunųjų mokslininkų forumą 

(LJMF) bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo universiteto Doktorantų klubu. Diskusijos tema 

„Kartų kaita aukštajame moksle“, kurios tikslas atskleisti: Kas vyksta? Kokios jaunųjų tyrėjų 

perspektyvos? Kokios galimos pasekmės ir kaip tai sušvelninti? Moderatorės: Dr. Ramunė 

Dirvanskienė Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) Mokslo politikos analizės 

skyriaus politikos analitikė ir Salomėja Vanagienė Lietuvos jaunųjų mokslininkų 

sąjungos (LJMS) pirmininkė. Diskuntantai: Prof. dr. Regina Valutytė, Mykolo Romerio 

universiteto Vicerektorė akademiniams reikalams; Edgaras Diržius, Lietuvos sveikatos mokslų 



universiteto doktorantas; Dr. Natalja Čerkasova, Klaipėdos universiteto  

Jūros tyrimų instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja; Dr. Donalda Karnauskaitė, Klaipėdos 

universiteto Jūros tyrimų instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja; Prof. dr. Sandra 

Grigaravičiūtė, Šiaulių universiteto profesorė; Prof. dr. Arminas Ragauskas, Kauno technologijos 

universiteto Sveikatos telematikos mokslo instituto direktorius; Justė Rožėnė, Vilniaus Gedimino 

technikos universiteto doktorantė; Dalia Augustinaitė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto 

doktorantė; Prof. dr. Algis Krupavičius Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų 

fakulteto dekanas; Andrius Šmitas, Vytauto Didžiojo universiteto doktorantas, Kauno kolegijos 

lektorius. 

• LJMS veiklų pristatymas. Koordinatorė LJMS pirmininkė Salomėja Vanagienė. 

2019 m. lapkričio 05 d. VU centriniai rūmai ir VU MKIC (Saulėtekis). 2019 m. lapkričio 6 d. 

MRU pirmo kurso doktorantams 

• Įgyvendinta projektas reimiamas Lietuvos mokslo tarybos „PARAMOS 

AKADEMINEI ASOCIACIJAI SKYRIMO SUTARTIS“ Nr. P-ACO-19-29  

 

 

LJMS pirmininkė                                       Salomėja Vanagienė 


