
Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos 2021 - 2022 metų kadencijos ataskaita 

 

„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 siekianti organizacija, kurios veiklos tikslai yra: 

● Rūpintis jaunųjų 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. 

 

2021-05-29 iki 2022-05-31 m. įgyvendintos LJMS veiklos: 

 

Bendrosios veiklos: 

● 2021-05-29 Pakartotinio Visuotinio LJMS susirinkimo metu išrinkta nauja 2021/2022 

LJMS taryba. Pirmininkė - Salomėja Vanagienė. Revizorius - Jonas Klevas. Tarybos 

nariai: Dalia Karlaitė, Tadas Dambrauskas, Lijana Radzevičienė, Aurelijus Rinkevičius 

Rasa Tumaševičiūtė, Jovita Žėkaitė-Maconko. 

● Per kadenciją įvykę 16 posėdžių: 2022-06-02, 2021-08-18, 2021-08-23, 2021-09-07, 2021-

10-07, 2021-10-28, 2022-01-27, 2022-02-10, 2022-02-24, 2022-03-10, 2022-03-21, 2022-

03-24, 2022-04-07, 2022-04-21, 2022-04-27, 2022-05-13. 

● Šiuo laikotarpiu LJMS narystei pateiktos 18 prašymų iš jų patvirtinta 16. 

● Įgyvendintas projektas „Tapk jaunuoju klimato pakto ambasadoriumi Vilniaus mieste!“ 

remiamas Vilniaus m. savivaldybės. Koordinatorė – Rasa Tumaševičiūtė, Salomėja 

Vanagienė. 

● Bendradarbiaujant su Mokslo sriuba pateikta paraiška LMA mokslo populiarinimo 

projektų skatinimo konkursui. Paraiška laimėta ir už gautus pinigus Moklso sriuba sukūrė 

šiuos įrašus: 



○ 2022-04-28 Milena Seržantė – 2 daktaro laipsniai, mokslo evoliucija ir politika 

||Mokslo sriubos podkastas. Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=f81_fRmTK_M  

○ 2022-02-22 Mykolas Simas Poškus - Rūpinimasis gamta - evoliuciškai nauja? || 

„Mokslo sriubos“ podkastas . Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=wzf8ic4zdUo  

○ 2022-01- 23 Artiom Magomedov - Elektrą gaminantys rūbai. (Ne)tolima ateitis || 

„Mokslo sriubos“ podkastas. Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=D8tZEAdeg-k  

○ 2021-12-23 Živilė Pabijutaitė - Filosofija šiandien || „Mokslo sriubos“ podkastas. 

Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=zh1kKqK1KuY&t=2s  

● Parengta LJMS dokumentų saugojimo terminų rodyklė: 

https://docs.google.com/document/d/1tlol_YVynyrkGoolOvd-

HgUiWTmhFxzS/edit?usp=sharing&ouid=110809853213442726692&rtpof=true&sd=tr

ue 

● LJMS darbo organizavimo aprašas rengimas: 

https://docs.google.com/document/d/1H71eSq_EsdMnGCPn9kmcVeexDMFfjt3VkbPAI

qBVJmk/edit  

● Patvirtintas naujas LJMS logo 2022-01-27 LJMS tarybos posėdžio metu. 

● Susitikimas su VU SA dėl doktorantų atstovavimo. Atsakinga Mokslo politikos grupės.  

● Teikta kandidatūra į Metų Europietės titulą rasa Tumaševičiūtė. 

 

LJMS rengti ir išsiųsti raštai: 

● 2021-06-11 siųsta LMT DĖL LMT PODOKTORANTŪROS STAŽUOČIŲ 

● 2021-06-30 siųsta ŠMSM  LJMS PASTABOS KURIAMAI MOKSLO AGENTŪRA 

● 2021-10-05 siųsta LR Seimo švietimo ir mokslo komitetui  DĖL GAMIMYBĖS 

PRATĘSTI DOKTORANTŪROS STUDIJAS DĖL COVID-19 ĮTAKOS 

● 2022-02-11 LJMS kartu su asociacija „Lyderė“ teikė raštą LRS Audito komitetui, LRS 

Žmogaus teisių komitetui, LRS Socialinių reikalų ir darbo komitetui, LR Lygių 

galimybių kontrolieriaus tarnybai DĖL LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS 

VEIKLOS IŠORINIO AUDITO IR VEIKLOS ATITIKTIES VERTINIMO 

https://www.youtube.com/watch?v=f81_fRmTK_M
https://www.youtube.com/watch?v=wzf8ic4zdUo
https://www.youtube.com/watch?v=D8tZEAdeg-k
https://www.youtube.com/watch?v=zh1kKqK1KuY&t=2s
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/1H71eSq_EsdMnGCPn9kmcVeexDMFfjt3VkbPAIqBVJmk/edit&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2kGhlrhU2PRnsgROTakkep
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/1H71eSq_EsdMnGCPn9kmcVeexDMFfjt3VkbPAIqBVJmk/edit&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2kGhlrhU2PRnsgROTakkep


● 2022-02-17 siųsta ŠMSM  DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS NUOSTATŲ 

PATVIRTINIMO 

● 2022-03-04 siųsta LRS Kaimo reikalų komitetui, LRS Aplinkos apsaugos komitetui, LR 

Vyriausybės kanceliarijai, LR Žemės ūkio ministerijai, LR Aplinkos ministerijai DĖL 

BŪTINUMO INICIJUOTI DIRVOŽEMIO EKOSISTEMŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ 

ĮVERTINIMĄ 

● 2022-05-02 siųsta ŠMSM PASTABOS DĖL MOKSLO DOKTORANTŪROS 

NUOSTATŲ PAKEITIMO PROJEKTO 

 

Teikti siūlymai: 

 Teikti siūlymai Mokslo agentūros koncepcijai. 2021 m. birželis, rugpjūtis. 

 Teikti siūlymai naujiems LMT nuostatams 2022 m. vasaris. 

 

Teikimai darbo grupėms: 

● Dėl kandidatų į Nacionalinę sveikatos tarybą pasiūlymo (priedas Nr. 1). Raštas gautas į 

info@ljms.lt 2021-07-01 iš Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos priim@lrs.lt 

LJMS narys: Povilo Kavaliausko  

● ŠMSM gautas raštas dėl atstovo teikimo į darbo grupe vertinti paraiškas „Dėl Studentų 

pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų lėšų skyrimo, panaudojimo 

ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“. LJMS narė Edita 

Leonavičienė  

● 2022-03-15 LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pateiktą raštą „Dėl atstovų 

delegavimo į darbo grupę“, deleguotas LJMS narys Giedrius Gecevičius.  

● 2022-03-25 teiktas kandidatas į naujai formuojamą, Vyriausybės nutarimu tvirtinamą 

Lietuvos mokslo premijų komisiją (toliau – Komisija). Komisija bus sudaroma ir jos veikla 

bus organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. sausio 12 d. 

nutarimu Nr. 30 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo 

Nr.8 „Dėl Lietuvos mokslo premijų“ pakeitimo“. Komisijos kadencija 3 metai. Numatoma, 

kad Komisija savo veiklą pradės 2022 m. gegužės mėnesį. LJMS narys Dalius Gudeika. 

 

Tyrimai: 

mailto:info@ljms.lt
mailto:priim@lrs.lt


Organizuotas ir įgyvendintas tyrimas „Lietuvos doktorantų savijautos, įsitraukimo bei ketinimų 

nutraukti studijas veiksnių tyrimas“ Duomenų rinkimas vyko 2021-11-22 iki 2022-01-31  

Tyrimo vykdytojas dr. Arūnas Žiedelis, bendradarbiai: Karolina Bagdonė, Jovita Žėkaitė, Vaida 

Kirkliauskaitė, Lijana Radzevičienė, Salomėja Vanagienė.  

Apie tyrimą: Lietuvoje į doktorantūros studijas kasmet įstoja apie 600 doktorantų. Įvairių tyrimų 

duomenimis, kas antras nebaigia studijų ir palieka akademinę bendruomenę neįgiję daktaro 

laipsnio. Atskirtis, nerimas ir nusivylimas yra dažni palydovai. Doktorantai savo problemas 

dažniau įvardina tik šeimai ir draugams, o plačiau jos nėra žinomos. Tikslas: Šio tyrimo metu buvo 

siekiame išskirti esmines problemines sritis, lemiančias prastesnę doktorantų savijautą, kritusį 

produktyvumą bei pasirinkimą nebetęsti studijų. Remiantis atlikto tyrimo rezultatais sieksime 

inicijuoti pokyčius, skirtus kurti doktorantams palankesnę studijų aplinką. 

Tyrimas: https://www.ljms.lt/_files/ugd/1c71ab_aaa2d2a212e04d25ad980ac44d115ad9.pdf  

Tyrimo rezultatų pristatymas bendruomenei 2022-04-13: 

https://www.facebook.com/ljmsajunga/videos/1662072484147228  

 

Susitikimai, renginiai ir konkursai: 

● 2021-08-21 įvyko neformalus LJMS narių susitikimas  (HBH Vilnius). Susitikimo metu 

vyko mokymai (mokymus vedė Aistė Dromantaitė) ir Karolinos B. vedė diskusija apie 

planuojama tyrimą. 

● 2021-09-29 dalyvauta nuotoliniame renginyje „International Forum of Young Scientists 

Councils”, kuri organizavo Young Scientists Council at Ministry of Education and Science 

of Ukraine. Dalyvavo: Salomėja Vanagienė ir Arūnas Žiedelis. 

● 2021-12-15 dalyvauta LRT laidoje.  Laidos įrašas čia nuo 30:30: 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000190199/10-12-apie-arbatos-istorija-ir-vartojimo-

kultura.  Savo įžvalgomis ir tyrimo naujienomis dalijosi Arūnas Žiedelis, Jovita Žėkaitė ir 

Karolina Bagdonė! 

● 2022-01-25 dalyvauta Žinių radijas laidoje „Atviras pokalbis“. Dalyvavo Vaida 

Kirkliauskaitė, Jokūbas Gužas, Vilija Targamadzė ir Liutauras Kraniauskas kalbėjo apie 

doktorantų bėdas ir prastą psichologinę savijautą. Laidos įrašas: 

https://www.ziniuradijas.lt/laidos/atviras-pokalbis/kodel-tik-kas-ketvirtas-doktorantas-

sekmingai-baigia-studijas 

https://www.ljms.lt/_files/ugd/1c71ab_aaa2d2a212e04d25ad980ac44d115ad9.pdf
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https://www.facebook.com/ziniuradijas/?__cft__%5b0%5d=AZUEHbkzPDeHpmgvTpbt5xtzvIj8Lu2ZvPuDrMqIS5u8WVY4tALx6ghIy-mT9y_awzIk4HFK0I4wYlhR6m-BORkuySqrng0Z8tZHOOyazlcpXyC-Q7diJXBFVIKSoz-QeoR5X2qCAjpKv-mzF-KekMyiiOgzpbzNlUnsO170B2l-P4mQMIAKaQXplh5Qh6EFrQhIKYYCiGe7rF0GBPlNvCnN&__tn__=kK-R


● 2022-03-08 LJMS atstovai dalyvavo LR Seimo narės Orintos Leiputės organizuotoje 

spaudos konferenciją, kurios metu kalbėjome apie šeima ir karjerą. Pristatytas LJMS 

organizuotas "Doktorantų savijautos ir produktyvumo tyrimas" pradiniai rezultatai. Arūnas 

Žiedelis ir LJMS tyrimo komanda. Įvardintos esminės priežastys, su kuriomis susiduriama 

t.y. Visuomenės požiūris (stereotipai), Socialinių garantijų paketo netobulumas 

(motinystės išmokos), Infrastruktūra, Archainė sistema. Vaida Kirkliauskaitė pasidalino 

savo patirtimi. Daugiau informacijos įraše nuo 26:37 

https://www.youtube.com/watch?v=H_xONVke0tY  

● LJMS žemės dienos minėjimas 2022-03-20. Dalyvavo: Salomėja Vanagienė, Rasa 

Tumaševičiūtė. https://www.facebook.com/ljmsajunga/videos/730310345006413  

● Suorganizuota vieša paskaita „ Paskaita – Šeimos parengimas karinei krizei.” 

Koordinatorius Jonas klevas. 

https://www.facebook.com/ljmsajunga/videos/3183479781940741  

● 2022-04-01 dalyvauta susitikime su  Laikinosios Seimo ir akademinės bendruomenės 

bendradarbiavimo grupės, vadovaujamos Seimo narės prof. habil. dr.Vilijos Targamadzės, 

posėdis nuotoliniu būdu tema „Kas ir kaip formuoja Lietuvoje mokslo politiką?“. 

Dalyvavo: Jovita Žėkaitė, Vaida Kirklauskaitė. 

●  

 

2022 m. gegužės 18-19 d. suorganizuota EURODOC konferencija online ir visuotinis narių 

suvažiavimas birželio 10-11 d. hibridinius būdų – Vilnius.. Koordinatorė Barbora Lekešytė. 

Finansavimas gautas iš Go Vilnius. Daugiau informacijos: http://www.eurodoc.net/conference-

agm-2022?fbclid=IwAR2h5jDPBHoxJFrWyBsTJTr_kkMEYgo_qKC4UqXzg3O-dDJ-

giDbkMLnayQ  

 

2021-08-18 LJMS posėdžio metu patvirtintas naujas konkursas „Tyrėjų Grand Prix“, kuris 

startavo 2022-0518. Šiuo konkursu viešinsime ką tyrinėja Lietuvos universitetų mokslininkai, kaip 

mokslo inovacijos gali pagerinti kasdienį gyvenimą – į šiuos klausimus pamėgins atsakyti pirmojo 

doktorantams skirto mokslo populiarinimo konkurso „Tyrėjų Grand Prix“ dalyviai. 

Daugiau informacijos:  https://www.ljms.lt/naujienos  

https://www.facebook.com/arunas.ziedelis?__cft__%5b0%5d=AZVfhcvJVlWwjyGZEi5DYyiX14Oq1PSgH3wgmlzXUwoJnK5ArBv9tOjTFa59Dt2io5VJs2oKgglRsYTYSm3w8XhseIDWh9eIc_2ABmi00JmZtix41uOojWX0Nvm9_03ELeUniyJRTpVkPnLoduN-UqhnyIvRvTAu9ml5MScoDN2nw-6JF1Y2-7spmfN03DmO7xCtet6_CGkq3ldRUsXcGUHh&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/arunas.ziedelis?__cft__%5b0%5d=AZVfhcvJVlWwjyGZEi5DYyiX14Oq1PSgH3wgmlzXUwoJnK5ArBv9tOjTFa59Dt2io5VJs2oKgglRsYTYSm3w8XhseIDWh9eIc_2ABmi00JmZtix41uOojWX0Nvm9_03ELeUniyJRTpVkPnLoduN-UqhnyIvRvTAu9ml5MScoDN2nw-6JF1Y2-7spmfN03DmO7xCtet6_CGkq3ldRUsXcGUHh&__tn__=-%5dK-R
https://www.youtube.com/watch?v=H_xONVke0tY&fbclid=IwAR1AlnV9Kd8hT7PEtP8Xfm-YdSqXI9DJvp-IxJGduTxj052d_y-S1RfNklY
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http://www.eurodoc.net/conference-agm-2022?fbclid=IwAR2h5jDPBHoxJFrWyBsTJTr_kkMEYgo_qKC4UqXzg3O-dDJ-giDbkMLnayQ
http://www.eurodoc.net/conference-agm-2022?fbclid=IwAR2h5jDPBHoxJFrWyBsTJTr_kkMEYgo_qKC4UqXzg3O-dDJ-giDbkMLnayQ
https://www.ljms.lt/naujienos?fbclid=IwAR2oP445J44iL9bwVCy-1OqXTrYlvLa54AfiiXVczrE7l85OnzFn8JSyI-E


Istorija: 2021-08-11 bendrauta su Norvegijos Lietuve. Ji pasiūlė idėja organizuoti - Tyrėjų Grand 

Prix Nacionalinis Finalas 2022! Remiantis Norvegijos pavyzdžiu. Idėjos aprašymas žemiau. Idėjos 

siūlytoja Zaneta Freyer. 

Idėja. Projektu siekiama pristatyti ir komunikuoti tyrėju disertacijas plačiajai visuomenei, apjungti 

mokslą su pramoga ir tokiu būdu viešinti mokslo sritis, idėjas ir tyrėjų vardus. Proceso metu 

skatinti vidini universitetų / aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą ir dalyviu kompetencijos kėlimą 

pristatymo mene. 

 

 

Geriausio magistrinio darbo konkurso 2021 m. organizavimas nuo 2021 m. gegužės iki 

gruodžio mėnesio. Koordinatorė - Evelina Voronovič, darbo grupės nariai - dr. Tadas 

Dambrauskas, Jovita Žėkaitė, Alina Kvietkauskienė, Laura Dargenytė, Monika Briedienė, Dalius 

Gudeika. 

Buvo gauti 78 magistro darbai, kuriuos vertino daugiau nei 100 ekspertų (vieną darbą vertino iki 

trijų ekspertų).  Darbai buvo pateikti gamtos, humanitarinių, socialinių, medicinos ir sveikatos, 

meno mokslų, technologijų ir žemės ūkio mokslų sričių nominacijoms. Lietuvos jaunųjų 

mokslininkų rengiamo „Geriausio magistro darbo konkurso 2021“ nugalėtojais paskelbti 7 

aukštųjų mokyklų absolventai. Buvo antrus metusi iš eilės bendradarbiaujama su  Užsienio reikalų 

ministerija, ir kartu buvo vertinami darbai gauti,  rengiamo konkurso „Geriausi magistro darbai 

Europos sąjungos politikos formavimo ir įgyvendinimo tematika” nugalėtojų buvo penki. 

LJMS konkurso laureatais tapo: 

 Vilniaus universiteto absolventė, Žemės ūkio mokslų nugalėtoja Giedrė 

Bumbulytė. Darbo vadovas: prof. habil. dr. Vincas Būda. 

 Vilniaus universiteto absolventas, Technologijos mokslų nugalėtojas Denis 

Baronas. Darbo vadovas: dr. Asta Zubrienė. 

 Vilniaus universiteto absolventė, Medicinos ir sveikatos mokslų nugalėtoja Justina 

Žvirblytė. Darbo vadovas: prof. Linas Mažutis. 

 Vilniaus universiteto absolventė, Gamtos mokslų nugalėtoja Giedrė Skliutė. Darbo 

vadovas: prof. Rūta Navakauskienė.  

 Vilniaus dailės akademijos absolventė, Menų mokslų nugalėtoja Adriana Daškevič. 

Darbo vadovas: doc. dr. Vaidutė Ščiglienė. 



 Vilniaus universiteto absolventė, Humanitarinių mokslų nugalėtoja Rūta 

Miškinytė. Šiuo metu jau studijuoja doktorantūroje, tęsia Vilniaus elgetų XVIII a. tyrimus. 

Magistro darbo tema: Elgetos ir elgetavimas XVIII a. Vilniuje. Darbo vadovas: dr. Martynas 

Jakulis.  

 Socialinių mokslų nugalėtoja Jovita Masėnaitė. Darbo vadovas: doc. dr. Nijolė 

Maknickienė. 

Rrenginio rėmėjai: Užsienio reikalų ministerijai, Go Vilnius, Gym+, Lapas, Krantai, Literatūra ir 

menas 

Tuo tarpu Užsienio reikalų ministerijos organizuoto konkurso „Geriausi magistro darbai 

Europos Sąjungos politikos formavimo ir įgyvendinimo tematika“ nugalėtojai tapo studentai iš 

Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto ir Kauno technologijų universiteto.  

I vieta – Denas Jonas Gadeikis. Vilniaus universitetas, Tarptautinių santykių ir politikos 

mokslų institutas.  

II vieta – Mindaugas Beniušis. Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas. 

III vieta – Rimvydas Burba. Vytauto Didžiojo universitetas, Politikos mokslų ir 

diplomatijos fakultetas. Skatinamoji vieta – Sima Šarlauskaitė. Kauno Technologijos universitetas, 

Ekonomikos ir verslo fakultetas.  

Skatinamoji vieta – Edita Žėkaitė. Vilniaus universitetas, Tarptautinių santykių ir politikos 

mokslų institutas. 

LJMS nariai, organizavę Geriausio magistro darbo konkursą lankėsi Varšuvoje 2021-12-

10, komandos įgūdžių stiprinimo tikslais. Išvažiuojamojo susitikimo metu buvo planuojami ne tik 

ateinančių metų darbai, bet ir siekiama geriau susipažinti skirtingų disciplinų mokslininkams, kurie 

dirba vienoje komandoje, siekdami, bendro tikslo: mokslo populiarinimo bei didesnio jaunųjų 

mokslininkų įsitraukimo į akademinę bendruomenę. 

 

Geriausios disertacijos konkursas 2021 m. organizavimas nuo 2021 m. sausis iki gruodžio 

mėnesio. Koordinatorė – Salomėja Vanagienė, darbo grupės nariai - Aurelijus Rinkevicius, Lina 

Baužienė, Akvile Stankute.. 

“Geriausios 2020 m. disertacijos” konkursui pateiktų darbų ekspertinis vertinimas. Šiais 

metais konkursui buvo pasiūlyti 71 moksliniai darbai: gamtos, technologijos, medicinos ir 



sveikatos bei žemės ūkio (GTMSŽ) mokslų – 39 darbai IR humanitarinių ir socialinių (HS) mokslų 

– 32 darbai. 

2021 m. metų kovo 31 d. iki spalio 21 d. vyko disertacijų vertinimas I ir II vertinimo etapai. 

Darbus vertino 91 (HS) ir 113 (FTBŽ) ekspertų ir pripažino laureatais 10 geriausių darbų autorių. 

HS mokslų sričių laureatai: 

 Viktorija Grigaliūnaitė, kurios darbo tema „Vaizdinės greito vartojimo produktų reklamos 

elementų įtakos vartotojų elgsenai modeliavimas” (vadyba), VDU – Vytauto didžiojo 

universitetas, mokslinė vadovė prof. dr. Lina Pilelienė. 

 Eglė Poškienė, kurios darbo tema „Linijinių vadovų rūpinimasis darbuotojais įgyvendinant 

žmonių išteklių valdymą” (vadyba) ISM – Vadybos ir ekonomikos universitetas, mokslinė 

vadovė prof. dr. Rūta Kazlauskaitė. 

 Valentas Gružauskas, kurio darbo tema „Tiekimo grandinės atsparumas darnios maisto 

pramonės kontekste“ KTU – Kauno technologijos universitetas, moksliniai vadovai: prof. dr. 

Edita Gimžauskienė ir prof. dr. Mantas Vilkas. 

 Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė, kurios darbo tema „Grindžiamoji savaiminio mokymosi 

„švytuoklės“ teorija: ne giminaitį vaiką globojančių šeimų patirtis“ (edukologija), VDU – 

Vytauto didžiojo universitetas, mokslinė vadovė prof. habil. Dr. Vilma Žydžiūnaitė. 

 Sričių grupės nugalėtoja: Živilė Pabijutaitė, kurios darbo tema „Klasikiniai ir šiuolaikiniai 

nedeterministinės temporalinės logikos modeliai: semantinio kompatibilizmo pranašumas“ 

(filosofija), VU – Vilniaus universitetas, mokslinis vadovas doc. Dr. Jonas Dagys ir mokslinis 

konsultantas prof. dr. Marius Povilas Šaulauskas. 

 

GTMSŽ mokslų sričių laureatai: 

 Kristina Šnipaitienė, kurios darbo tema „Organizmo skysčių RNR tyrimai prostatos vėžio 

diagnostikai ir ligos eigos prognozavimui” (biologija), VU – Vilniaus universitetas, mokslinė 

vadovė – prof. dr. Sonata Jarmalaitė.  

 Sergejus Balčiūnas, kurio darbo tema „Kai kurių perovskitinių struktūrų plačiajuostė 

dielektrinė spektrometrija“ (fizika), VU – Vilniaus universitetas, mokslinis vadovas – dr. 

Maksim Ivanov. 



 Tomas Šneideris, kurio darbo tema „Baltymų amiloidinių fibrilių susidarymo ir 

savireplikacijos savybių tyrimas“ (biochemija), VU – Vilniaus universitetas, mokslinis 

vadovas – dr. Vytautas Smirnovas. 

 Vitalij Kolodynskij, kurio darbo tema „Trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus su 

modifikuota maišykle tyrimai ir kūrimas“ (aplinkos inžinerija), VILNIUS TECH – Vilniaus 

Gedimino technikos universitetas, mokslinis vadovas – prof. habil. Dr. Pranas Baltrėnas.  

 Sričių grupės nugalėtojas: Artiom Magomedov, kurio darbo tema „Karbazolo ir hidrazono 

fragmentus turinčios skyles transportuojančios medžiagos: sintezė, savybės ir pritaikymas 

perovskitiniuose saulės elementuose“ (chemija), KTU - Kauno technologijos universitetas, 

mokslinis vadovas – prof. dr. Vytautas Getautis. 

Visi išrinkti laureatai bus apdovanoti 2021 m. lapkričio 10 d. 11 val. LR Prezidentūroje.  

Renginį globoja LR Prezidentas Gitanas Nausėda. 

Renginio rėmėjai. Generalinis rėmėjas Vladas Lašas, skyrė vienkartines stipendijas 

krypčių grupių nugalėtojams.  

Taip pat LJMS iniciatyvą palaiko Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA). Ji 

laureatams skiria konsultacijas dėl papildomo finansavimo vystomam projektui pritraukimo ir 

dovanoja simbolines dovanas bei asmeninius kvietimus į inovatoriams skirtus praktinius mokymus 

“Ideas to Innovation Baltic”. Mokymai organizuojami kartu su KTU pagal Kembridžo universiteto 

ir Masačusetso technologijų instituto (MIT) ekspertų sukurtą programą ir vyks šių metų lapkričio 

24-26 dienomis. 

Dovanos iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, UAB „Žmogaus studijų centras“, kurie 

skiria laureatams metines žurnalų prenumeratas: „Psichologija Tau“ ir „Iliustruotasis mokslas“, 

UAB „Patogu pirkti”, UAB ALG knygynai (Pegasas), Kukla Beauty Box, ,,Go Vilnius“  

2022 sausio mėn. paskelbta kvietimas jau šešioliktą kartą organizuojamą “Geriausios 

disertacijos konkursą 2021”. Siekiant įvertinti ir pagerbti ne vien Lietuvoje, taip pat užsienyje 

lietuvių mokslininkų apgintas disertacijas. Šiais metais konkurse skelbiamos dvi kategorijos: 

Disertacija apginta Lietuvos mokslo ir studijų institucijose 2021 m. ir Lietuvos piliečių disertacijos 

apgintos užsienio mokslo ir studijų institucijose 2020-2021 m.m. Konkursui buvo pateikti 103 

moksliniai darbai, iš jų 9 darbai Lietuvos piliečių disertacijos apgintos užsienio mokslo ir studijų 

institucijose. Humanitarinių ir socialinių (HS) mokslų srityje pateikti 46 darbai. Gamtos, 

technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio (GTMSŽ) mokslų srityje pateikti 57 darbai. 



 

LJMS DARBO GRUPIŲ VEIKLOS: 

Klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos darbo grupė 

Grupės koordinatorė: Rasa Tumaševičiūtė. 

2021-07-28 organizuotas renginys prie Vilniaus portalo. Go science Go eco  #pOrtal 

#pOrtalcities #Vilnius #Lublin #LJMS #singleuseplastic #breakfreefromplastic 

#circulareconomy #packaging #design #systemchange #rethinking 

 

2021 m. pateikta paraiška pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 1 d. 

sprendimu Nr. 1-904 patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 2021 

metų specialiosios programos priemonių sąrašą, Vilniaus miesto savivaldybės vykdomos 07 

programos ,,Aplinka ir miesto plėtra“ ir laimėtas visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto 

„Tapk jaunuoju klimato pakto ambasadoriumi Vilniaus mieste!“. Koordinatorė – Rasa 

Tumaševičiūtė, Salomėja Vanagienė. Šiuo projektų įgyvendintos veiklos: 

 2021 m. rugsėjo 8 d. 17 val.  Mykolo Romerio universitete vyko seminaras 

tema „Klimato pokalbiai: žaliosios zonos“. Pirmajame seminare – žaliųjų erdvių kūrimo 

praktikų pranešimai: Dr. Ingė Auželienė – sodo dizainerė, sodininkystės ekspertė, KMAIK lektorė; 

Tautvydas Gurskas – agronomas, kraštovaizdžio projektuotojas, UAB „Žali sodai“ įkūrėjas ir 

vadovas, KMAIK lektorius.Pasirinkto Vilniaus m. mikrorajono problematiką pristatė Ramunė 

Baniulienė – Vilniaus miesto savivaldybės Vyriausiojo miesto architekto skyriaus patarėja.  

Įrašas pasiekiamas: https://www.facebook.com/ljmsajunga/videos/296288825244604 

Peržiūrų kiekis: 1 100.  Trukmė – 1 val. 13 min. 

 2021 m. spalio 5 d. 17 val. VilniusTech vyko seminaras tema „Klimato 

pokalbiai: ekologiškas transportas“. Antrajame seminare girdėjome praktikų pranešimus apie 

darnų judumą. Jonas Damidavičius – judumo transformacijos vadovas „Judu“, kuris sako, kad 

„Darnų judumą mieste užtikrina galimybė rinktis iš daugelio alternatyvių judėjimo būdų, JUDU 

komandos tikslas – užtikrinti, kad alternatyvos būtų kokybiškos“. Dominykas Budinas – 

dizaineris, kuris papasakojo, kaip ekologiškas transporto priemones paversti draugiškas 

vartotojams. Mantas Meškerys – vilnietis, pasidalino savo kasdieniais judumo potyriais. 

Įrašas pasiekiamas:  

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=189700449853549 

Peržiūrų kiekis: 251. Trukmė – 1 val. 23 min. 

https://www.facebook.com/hashtag/portal?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXHUEmVWsdyqS9WyZsBgUgncL_eeNRZChSz-txE7GYoRfeh5curmosPz_seT6HpN8NISyVDRjtvKOdKLoM1tvlJTV3mE1AUDWLpIDIED1f0aV6FPeNwevHnB0Wlt4m6LF1T7kQJhsD3s_6dgzcVd3K-U7082icc6BgixdZFtGeASS9Zkd3SnczAvVJi-OTYVKA4nRnFU1GQeuAxgLHwBlaj&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/portalcities?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXHUEmVWsdyqS9WyZsBgUgncL_eeNRZChSz-txE7GYoRfeh5curmosPz_seT6HpN8NISyVDRjtvKOdKLoM1tvlJTV3mE1AUDWLpIDIED1f0aV6FPeNwevHnB0Wlt4m6LF1T7kQJhsD3s_6dgzcVd3K-U7082icc6BgixdZFtGeASS9Zkd3SnczAvVJi-OTYVKA4nRnFU1GQeuAxgLHwBlaj&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vilnius?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXHUEmVWsdyqS9WyZsBgUgncL_eeNRZChSz-txE7GYoRfeh5curmosPz_seT6HpN8NISyVDRjtvKOdKLoM1tvlJTV3mE1AUDWLpIDIED1f0aV6FPeNwevHnB0Wlt4m6LF1T7kQJhsD3s_6dgzcVd3K-U7082icc6BgixdZFtGeASS9Zkd3SnczAvVJi-OTYVKA4nRnFU1GQeuAxgLHwBlaj&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lublin?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXHUEmVWsdyqS9WyZsBgUgncL_eeNRZChSz-txE7GYoRfeh5curmosPz_seT6HpN8NISyVDRjtvKOdKLoM1tvlJTV3mE1AUDWLpIDIED1f0aV6FPeNwevHnB0Wlt4m6LF1T7kQJhsD3s_6dgzcVd3K-U7082icc6BgixdZFtGeASS9Zkd3SnczAvVJi-OTYVKA4nRnFU1GQeuAxgLHwBlaj&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ljms?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXHUEmVWsdyqS9WyZsBgUgncL_eeNRZChSz-txE7GYoRfeh5curmosPz_seT6HpN8NISyVDRjtvKOdKLoM1tvlJTV3mE1AUDWLpIDIED1f0aV6FPeNwevHnB0Wlt4m6LF1T7kQJhsD3s_6dgzcVd3K-U7082icc6BgixdZFtGeASS9Zkd3SnczAvVJi-OTYVKA4nRnFU1GQeuAxgLHwBlaj&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/singleuseplastic?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXHUEmVWsdyqS9WyZsBgUgncL_eeNRZChSz-txE7GYoRfeh5curmosPz_seT6HpN8NISyVDRjtvKOdKLoM1tvlJTV3mE1AUDWLpIDIED1f0aV6FPeNwevHnB0Wlt4m6LF1T7kQJhsD3s_6dgzcVd3K-U7082icc6BgixdZFtGeASS9Zkd3SnczAvVJi-OTYVKA4nRnFU1GQeuAxgLHwBlaj&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/breakfreefromplastic?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXHUEmVWsdyqS9WyZsBgUgncL_eeNRZChSz-txE7GYoRfeh5curmosPz_seT6HpN8NISyVDRjtvKOdKLoM1tvlJTV3mE1AUDWLpIDIED1f0aV6FPeNwevHnB0Wlt4m6LF1T7kQJhsD3s_6dgzcVd3K-U7082icc6BgixdZFtGeASS9Zkd3SnczAvVJi-OTYVKA4nRnFU1GQeuAxgLHwBlaj&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/circulareconomy?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXHUEmVWsdyqS9WyZsBgUgncL_eeNRZChSz-txE7GYoRfeh5curmosPz_seT6HpN8NISyVDRjtvKOdKLoM1tvlJTV3mE1AUDWLpIDIED1f0aV6FPeNwevHnB0Wlt4m6LF1T7kQJhsD3s_6dgzcVd3K-U7082icc6BgixdZFtGeASS9Zkd3SnczAvVJi-OTYVKA4nRnFU1GQeuAxgLHwBlaj&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/packaging?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXHUEmVWsdyqS9WyZsBgUgncL_eeNRZChSz-txE7GYoRfeh5curmosPz_seT6HpN8NISyVDRjtvKOdKLoM1tvlJTV3mE1AUDWLpIDIED1f0aV6FPeNwevHnB0Wlt4m6LF1T7kQJhsD3s_6dgzcVd3K-U7082icc6BgixdZFtGeASS9Zkd3SnczAvVJi-OTYVKA4nRnFU1GQeuAxgLHwBlaj&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/design?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXHUEmVWsdyqS9WyZsBgUgncL_eeNRZChSz-txE7GYoRfeh5curmosPz_seT6HpN8NISyVDRjtvKOdKLoM1tvlJTV3mE1AUDWLpIDIED1f0aV6FPeNwevHnB0Wlt4m6LF1T7kQJhsD3s_6dgzcVd3K-U7082icc6BgixdZFtGeASS9Zkd3SnczAvVJi-OTYVKA4nRnFU1GQeuAxgLHwBlaj&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/systemchange?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXHUEmVWsdyqS9WyZsBgUgncL_eeNRZChSz-txE7GYoRfeh5curmosPz_seT6HpN8NISyVDRjtvKOdKLoM1tvlJTV3mE1AUDWLpIDIED1f0aV6FPeNwevHnB0Wlt4m6LF1T7kQJhsD3s_6dgzcVd3K-U7082icc6BgixdZFtGeASS9Zkd3SnczAvVJi-OTYVKA4nRnFU1GQeuAxgLHwBlaj&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/rethinking?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXHUEmVWsdyqS9WyZsBgUgncL_eeNRZChSz-txE7GYoRfeh5curmosPz_seT6HpN8NISyVDRjtvKOdKLoM1tvlJTV3mE1AUDWLpIDIED1f0aV6FPeNwevHnB0Wlt4m6LF1T7kQJhsD3s_6dgzcVd3K-U7082icc6BgixdZFtGeASS9Zkd3SnczAvVJi-OTYVKA4nRnFU1GQeuAxgLHwBlaj&__tn__=*NK-R


 2021 m. spalio 12 d. 17 val. ZOOM platformoje vyko seminaras tema „Klimato 

pokalbiai: ekologiški pastatai“. Pranešimus skaitė: Laima Biezumaitė-Ancevičienė – UAB 

„Saint-Gobain statybos gaminiai“ techninė vadovė, atstovė Lietuvos žaliųjų pastatų taryboje. 

Austėja Platūkytė – VDA meno ir dizaino doktorantė, kūrybinė tyrėja ir medžiagų dizainerė, 

biomedžiagų dizaino lektorė. Eglė Randytė – VšĮ „ Atnaujinkime miestą“ direktorė. 

Įrašas pasiekiamas:  

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=5105378092811147 

Peržiūrų kiekis: 2 100. Trukmė – 1 val. 31 min. 

 2021 m. lapkričio 30 d. 17 val. ZOOM platformoje vyko seminaras tema 

„Klimato pokalbiai: žaliojoje ekonomikoje reikalingi įgūdžiai“. Ketvirtajame seminare 

Europos Klimato pakto ambasadorė Rasa Tumaševičiūtė skaitė pranešimą apie įgūdžius 

reikalingus siekiant pritaikyti mokymą žaliosios ekonomikos poreikiams. Pranešėja identifikavo 

profesijas, kurias žaliasis kursas paveiks labiausiai; numatė trūkstamus tyrimus, kurie pagelbėtų 

Vilniaus miestui sklandžiai įgyvendinti politinius, administracinius ir ekonominius pokyčius. 

Įrašas pasiekiamas:  

 https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=466026761528567 

Peržiūrų skaičius: 217. Trukmė – 1 val. 28 min. 

 

Kitos veiklos: 

 2022 m. balandžio 6 d. Renginyje “Lithuania-French cooperation for climate 

change in the framework of EU Missions” skaitytas pranešimas “From public information to 

regulation. Young scientists implement the climate pact”.  Pranešėja - Rasa Tumaševičiūtė. 

 7 idėjos tvariam augimui: analitinio darbo pristatymas. Spaudos konferencija įvyko 

gegužės 12 d. 10:30, Lietuvos Respublikos Seime, Spaudos konferencijų salėje, II r. 2 a. 

(Gedimino pr. 53). Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos (LJMS) Klimato kaitos švelninimo ir 

prisitaikymo prie klimato kaitos darbo grupė kviečia diskutuoti apie ekonomikos augimo ir 

poveikio aplinkai priklausomybę. Koordinatorė – Rasa Tumaševičiūtė. Paruoštas pristatomasis 

straipsnis: https://www.lrt.lt/naujienos/verslo-pozicija/692/1690360/rasa-tumaseviciute-spurgos-

ekonomika-ar-imanoma-numatyti-ekonomikos-masta Konferencijos vaizdo įrašas – „Atviras 

Seimas“ Youtube kanale: https://www.youtube.com/watch?v=9Is0aR6xyGE&t=2124s 

 

https://www.lrt.lt/naujienos/verslo-pozicija/692/1690360/rasa-tumaseviciute-spurgos-ekonomika-ar-imanoma-numatyti-ekonomikos-masta
https://www.lrt.lt/naujienos/verslo-pozicija/692/1690360/rasa-tumaseviciute-spurgos-ekonomika-ar-imanoma-numatyti-ekonomikos-masta
https://www.youtube.com/watch?v=9Is0aR6xyGE&t=2124s


 

Mokslo politikos grupės veikla  

Koordinatorės: Jovita Žėkaitė, Vaida Kirkliauskaitė  

Grupės nariai: Karolina Bagdonė (narė, atsakinga už komunikaciją) Dr. Mindaugas Baranauskas 

(narys) Dr. Linas Petkevičius (narys) Dr. Arūnas Žiedelis (narys) Eleonora Dagienė (narė) Dr. 

Jonas Klevas (narys) Dr. Artiom Magomedov (narys) Salomėja Vanagienė (narė, LJMS 

pirmininkė) Dr. Tadas Šarūnas Dr. Milena Seržantė (konsultantė) Julija Baniukevič (konsultantė)) 

Visa mokslo politikos grupės veikla išsamiai yra parašyta 2021 m. ataskaitoje.  

Pagrindiniai nuveikti darbai:  

1. Inicijuotas ir atliktas “Lietuvos doktorantų savijautos, įsitraukimo bei ketinimų nutraukti 

studijas tyrimas (2022)” 

2. Inicijuotos ir keltos diskusijos su Švietimo mokslo ir sporto ministerija dėl įvairių, susijusių 

su mokslo politika dokumentų ruošimo.  

3. Atstovauja LJMS įvariosiuose formatuose (seimo konferencija, radijo laidose etc.) 

4. Iškeltas 2022 m. planas  

5. Diskusijos dėl tikslingesnio doktorantų atstovavimo su Vilniaus universiteto vadovybe bei 

studentų sąjunga inicijavimas 

 

Darbai: 

 Garbės narių sąrašo viešinimas 

 Garbės narių sąrašo sudarymas (Salomėja Vanagienė) 

 Garbės narių apklausa dėl jų pavardžių viešinimo LJMS svetainėje (Jovita Žėkaitė) 

 Straipsnis apie garbės narių prisiminimus (Jovita Žėkaitė, dar ruošiama)  

 LJMS įstatų keitimas. Darbo grupės vadovas dr. Tadas Dambrauskas, narės: Jovita Žėkaitė 

ir Dalia Karlaitė.  Įstatai paruošti, pateikti tvirtinti LJMS visuotiniame susitikime.  

 

Komunikacijos grupė 

Koordinatorė: Lijana Radzevičienė 

 LJMS naujienlaiškio kūrimas. Nuo 2021 m. lapkričio mėn. Per šį laikotarpį parengta iš viso 

28 naujienlaiškių.  

https://www.ljms.lt/_files/ugd/1c71ab_cde4c3c75eb54c878842bff00b81354a.pdf
https://www.ljms.lt/_files/ugd/1c71ab_aaa2d2a212e04d25ad980ac44d115ad9.pdf
https://www.ljms.lt/_files/ugd/1c71ab_aaa2d2a212e04d25ad980ac44d115ad9.pdf
https://www.ljms.lt/_files/ugd/1c71ab_00e764c00ec94a8389d0c1570c6dbb43.pdf


 Naujienų talpinimas LJMS svetainėje, socialiniuose tinkluose (LinkedIn, Instagram, 

Facebook) - nuo 2021 m. rugsėjo mėn. Lijana Radzevičienė ir Salomėja Vanagienė. 

 Pateikta informacija Visuotinė Lietuvių Enciklopedija. Pateikė Salomėja Vanagienė. 

Informacija: https://www.vle.lt/straipsnis/lietuvos-jaunuju-mokslininku-

sajunga/?fbclid=IwAR38e7PJYSBjLsB_OkBRXce7sIRHgFl7kZWCVnxTez83zYWbnz

G5NnbQ1as  

 

LJMS pirmininkė  

Salomėja Vanagienė  

2022-05-31 

 

https://www.vle.lt/straipsnis/lietuvos-jaunuju-mokslininku-sajunga/?fbclid=IwAR38e7PJYSBjLsB_OkBRXce7sIRHgFl7kZWCVnxTez83zYWbnzG5NnbQ1as
https://www.vle.lt/straipsnis/lietuvos-jaunuju-mokslininku-sajunga/?fbclid=IwAR38e7PJYSBjLsB_OkBRXce7sIRHgFl7kZWCVnxTez83zYWbnzG5NnbQ1as
https://www.vle.lt/straipsnis/lietuvos-jaunuju-mokslininku-sajunga/?fbclid=IwAR38e7PJYSBjLsB_OkBRXce7sIRHgFl7kZWCVnxTez83zYWbnzG5NnbQ1as

