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LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS PREZIDIUMAS  

 
N U T A R I M A S 

DĖL 2017 METŲ LMA PREMIJŲ JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ IR DOKTORANTŲ 

MOKSLINIŲ DARBŲ KONKURSO NUGALĖTOJAMS 

 

2018 m. vasario 20 d. Nr. 10 

Vilnius 

 

 Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas, vadovaudamasis 2014 m. spalio 14 d. Nr. 36 

nutarimu  „Dėl LMA organizuojamų geriausių mokslinių darbų konkursų ir jų nuostatų“ ir jį 

patikslinančiais 2015 m. spalio 10 d. ir 2016 m. sausio 6 d., 2018 m. nutarimais, remiantis konkurso 

rezultatais ir LMA mokslų skyrių teikimu, n u t a r i a: 

1. Skirti 2017 m. LMA premijas jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų 

konkurso nugalėtojams.  

2. Apdovanoti LMA pagyrimo raštais jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų 

konkurso dalyvius. 

Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius 

 

 1. Doc. dr. Vytautui Kuokščiui (Vilniaus universitetas) už straipsnių rinkinį „Baltijos šalių 

patirtis per 2008–2010 m. krizę: reakcijos ir (skirtingos) sėkmės aiškinimas“. 

 2. Dr. Paulinai Želvienei (Vilniaus universitetas) už mokslo darbų ciklą „Adaptacijos 

sutrikimas Lietuvoje: paplitimas, rizikos veiksniai ir psichologinės pagalbos galimybės“. 

 

 LMA pagyrimo raštus įteikti jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso 

dalyviams: 

 1. Dr. Bernadetai Goštautaitei (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas) už mokslinį darbą 

„Darbo pobūdžio įtaka amžiaus, įsitraukimo į darbą ir individualių pasiekimų darbe sąsajoms / Age, 

Work Engagement and Individual Work Performance: The Influence of Work Design“. 

 2. Dr. Žygimantui Mauricui (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas) už mokslinį darbą 

„Aktyvaus investicijų portfelio valdymo strategija taikant režimų kaitos numanomojo kintamumo 

modelį / Active Portfolio Management Strategy Using Regime-Switching Implied Volatility Model“. 

 3. Dr. Akvilei Rėklaitytei-Kranauskienei (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) už 

mokslinį darbą „Marcelijaus Martinaičio poetinė antropologija“. 

 

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius 

 

 1. Dr. Aldonai Balčiūnaitei (Fizinių ir technologijos mokslų centras) už darbą „Naujos 

medžiagos šarminiams kuro elementams: sintezė, charakterizavimas ir savybės“. 
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 2. Doktorantui Mantui Šimėnui (Vilniaus universitetas) už darbą „Faziniai virsmai porėtose 

struktūrose: tyrimas elektronų paramagnetinio rezonanso bei Monte Karlo metodais“. 

 

Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius 

 

 1. Dr. Kristinai Daniūnaitei (Vilniaus universitetas) už mokslinį darbą „Prostatos vėžio 

diagnostiniai ir prognostiniai DNR metilinimo žymenys“. 

 2. Dr. Ramunei Šepetienei (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) už mokslinį darbą 

„Kylančiosios aortos dilatacinė patologija: fibrilino-1 geno polimorfizmų ir tgf-beta1 koncentracijos 

kraujyje tyrimas“. 

 

 LMA pagyrimo raštą įteikti jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso 

dalyvei dr. Monikai Biesevičienei (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) už mokslinį darbą 

„Kylančiosios aortos dilatacija: aortos biomechanikos ir histologinių rodiklių įvertinimas ir jų 

tarpusavio sąsajų nustatymas“. 

 

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius 

 

 1. Dr. Andriui Aleliūnui (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras) už mokslinį darbą 

„Daugiametės svidrės (Lolium perenne L.) atsparumo šalčiui funkcinių žymeklių paieška“. 

 2. Dr. Vitai Lėlei (Krunglevičiūtei) (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) už mokslinį 

darbą „Natūralių biopriemonių panaudojimo galimybės pieninių galvijų pašarų konservavimui ir jų 

įtaka gyvulių sveikatingumui bei produkcijos kokybei“. 

 

 LMA pagyrimo raštą įteikti jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso 

dalyvei dr. Ingai Tamošiūnei  (Miliūtei) (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras) už mokslinį 

darbą „Naminės obels filosferos endofitinių bakterijų populiacijos sudėtis ir sąveika su obels 

ląstelėmis ir ūgliais in vitro“. 

 

Technikos mokslų skyrius 

 

 1. Dr. Domanto Peckaus ir dr. Tomo Tamulevičiaus kūrybinei grupei (Kauno technologijos 

universitetas) už mokslinį darbą „Lazerinių technologijų taikymai medžiagų mikro-struktūravimui 

bei nuostoviesiems ir ultraspartiesiems spektroskopiniams tyrimams“. 

 2. Dr. Jevgenijui Pavlovui (Vilniaus universitetas) už mokslinį darbą „Detektorių dariniai 

didelio defektų tankio silicyje ir spartaus atsako plačiatarpiuose puslaidininkiuose“. 

 

 LMA pagyrimo raštą įteikti jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso 

dalyvei dr. Agnei Bankauskaitei (Kauno technologijos universitetas) už mokslinį darbą 

„Sluoksniuotų dvigubų hidroksidų sintezė, savybės ir panaudojimas naujos kartos katalizatorių 

gamyboje“. 
 

 

Prezidentas        akad. Jūras Banys 

 

 

Vyriausiasis mokslinis sekretorius     akad. Vytautas Basys 


