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Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, kasmet organizuojanti Geriausių disertacijų 
konkursą, paskelbė 2021 metų laureatus. Konkursui buvo pateiktos 104 disertacijos: 
57 darbai gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio, 47 – 
humanitarinių ir socialinių mokslų srityse. Nuo šių metų kovo 31 d. iki lapkričio 15 d. 
vyko I ir II disertacijų vertinimo etapai. Darbus vertino 260 ekspertų. Jie laureatais 
pripažino 10 geriausių disertacijų, apgintų Lietuvos mokslo ir studijų institucijose, ir 2 
Lietuvos piliečių disertacijas, apgintas užsienio mokslo ir studijų institucijose, kurios 
bus paviešintos renginio metu. 
 

„Labai džiaugiamės jau 16-ą kartą rinkdami Geriausias disertacijas. Šis konkursas padeda 

pastebėti ir apdovanoti inovatyviausius jaunųjų mokslininkų darbus, paraginti talentingus 

tyrėjus garsiau kalbėti apie savo veiklą, o visuomenę atrasti mokslines naujoves. Skatindami 

tarptautiškumą, šiemet apdovanojame ne tik Lietuvoje parašytas, bet ir užsienio 

universitetuose apgintas disertacijas“, – teigė Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos 

pirmininkė Jovita Žėkaitė-Maconko.  

 

„Geriausios disertacijos“ konkursu siekiama skatinti doktorantus ruošti aukšto lygio 

mokslines disertacijas, kurios pelnytų pripažinimą ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, 

raginti tarpinstitucinį ir tarpdisciplininį bendradarbiavimą, didinti Lietuvos jaunųjų mokslininkų 

motyvaciją vykdyti aukščiausios kokybės ir svarbos visuomenei mokslinę veiklą. 

 

„Vertindamas konkursui pateiktas paraiškas pastebėjau, kad apginta labai aukšto lygio 

disertacijų, o jaunieji tyrėjai garsina Lietuvą pasaulyje. Linkiu sėkmės tolesniuose 

prasminguose darbuose tyrėjams, akademinei bendruomenei ir šio konkurso 

organizatoriams“, – teigė vienas iš konkurso ekspertų. 

 

Humanitarinių ir socialinių mokslo sričių laureatai: 
● Marius Daraškevičius, kurio darbo tema „Valgomojo modernėjimas Lietuvos dvaruose 

XVIII a. vid.–XX a. pr.” (menotyra), Lietuvos kultūros tyrimų institutas, mokslinė vadovė doc. 

dr. Rasa Butvilaitė. 



● Aistė Čapienė, kurios darbo tema „Vartotojų proaplinkosauginis ir prosocialus įsitraukimas 

į tvarų vartojimą” (vadyba), Vytauto Didžiojo universitetas, Žemės ūkio akademija, mokslinė 

vadovė doc. dr. Aušra Rūtelionė. 

● Viktorija Baranauskienė, kurios darbo tema „Socioteritorinė atskirtis Lietuvos retai 

apgyventose teritorijose“ (sociologija), Lietuvos socialinių tyrimų centras, moksliniai vadovai: 

dr. Donatas Burneika ir dr. Vidmantas Daugirdas. 

● Simona Balčaitė, kurios darbo tema „Uždaros gyvenvietės Lietuvoje: teritorinės 

integracijos problema“ (sociologija), VU – Vilniaus universitetas, mokslinė vadovė prof. dr. 

Dovilė Krupickaitė. 

● Kristina Griškevičienė, kurios darbo tema „Tarpsektorinių tarpinės produkcijos tinklų 

poveikio makroekonominiams svyravimams bei šokų sklidimui vertinimas“ (ekonomika), ISM 

Vadybos ir ekonomikos universitetas, mokslinė vadovė prof. dr. Valdone Darškuvienė. 

 

Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslo sričių laureatai: 
 

● Žana Kapustina, kurios darbo tema „Modifikuotų nukleotidų taikymas plataus masto 

nukleorūgščių analizei” (biologija), Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biomokslų 

institutas ir UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 

plėtros centras, mokslinis vadovas prof. dr. Arvydas Lubys. 

● Milda Mickutė, kurios darbo tema „Viengrandines mažąsias RNR modifikuojančių gyvūnų 

Hen1 metiltransferazių taikymas RNR žymėjimui ir sekoskaitai” (biochemija), Vilniaus 

universitetas, mokslinis konsultantas prof. dr. Giedrius Vilkaitis. 

● Lina Grinevičiūtė, kurios darbo tema „Nanostruktūrizuotos optinės dangos, skirtos lazerio 

šviesos valdymui” (medžiagų inžinerija), Vilniaus universitetas, Mokslinė vadovė prof. dr. 

Vytautė Pečiulienė ir mokslinė konsultantė prof. dr. Vilma Brukienė. 

● Justinas Kilpys, kurio darbo tema „Sniego dangos rodiklių tyrimas nuotoliniais metodais 

lyguminėse teritorijose” (fizinė geografija), Vilniaus universitetas, mokslinis vadovas prof. dr. 

Egidijus Rimkus. 

● Ernestas Kasparavičius, kurio darbo tema „Organinių skyles pernešančių puslaidininkių 

stabilumo ir būdų jam gerinti, naudojant karbazolo ir ditien[3,2-b:2′, 3′-d]pirolo darinius, 

tyrimas” (chemija), Kauno technologijų universitetas, mokslinis vadovas doc. dr. Tadas 

Malinauskas. 

 

Renginį globoja LR Prezidentas Gitanas Nausėda. 

 

 

 


