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KVIETIMAS 
 

Konferencija skirta profesoriaus Jono Prano Aleksos 143-iosioms gimimo metinėms. 
 

Konferencijos rengėjai: Lietuvos mokslininkų sąjungos institutas, Vilniaus universiteto Šiaulių 
akademijos Regionų plėtros institutas ir VU Šiaulių akademijos koordinuojamas Tyrėjų 
kompetencijų tinklas (RENET). 
 
Registracija: dalyvio anketą https://forms.office.com/r/3eDBfdXrk0 prašome užpildyti iki 2022 
m. rugsėjo 15 d.  
Konferencija vyks hibridiniu būdu: auditorijoje (Vytauto g. 84, 413 auditorija, Šiauliai) ir 
nuotoliniu būdu (MS Teams platformoje). 
 
Konferencijos darbotvarkė:  
10–12 val. plenarinis posėdis (posėdis vyks hibridiniu būdu). 
13–17 val. darbas sekcijose: 

1) Regionų socioekonominės raidos perspektyvos. Optimalus žmonių, gamtos ir infrastruktūros 
išteklių panaudojimas (sekcija auditorijoje). 

2) Regionų atsparumo krizėms didinimas ir institucinio potencialo stiprinimas (RENET 
hibridinė sekcija, anglų kalba). 

3) Jaunųjų tyrėjų darbai: tvarios regionų raidos patirties apibendrinimas ir naujų perspektyvų 
paieška (nuotolinė sekcija). 

4) Skaidrumo vizija viešajame sektoriuje: teorinės ir praktinės perspektyvos (nuotolinė 
sekcija).  

 
Numatoma konferencijos pranešimų trukmė: plenariniuose posėdžiuose – iki 20 min., sekcijose 
– 10 min. 
 
Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų. 
Dalyvavimas konferencijoje – nemokamas.  
Priimami straipsniai mokslo leidiniui „Socialiniai tyrimai“: https://www.zurnalai.vu.lt/social-
research/   
 



 
Konferencijoje pranešimus parengusiems ir perskaičiusiems autoriams, el. paštu bus teikiami 
dalyvio pažymėjimai.  
 

Visiems užsiregistravusiems konferencijos dalyviams bus atsiųsta el. paštu konferencijos programa 
ir prisijungimo prie Microsoft Teams aplinkos nuoroda iki rugsėjo 22 d. 
 
KONTAKTAI:  
Vita Juknevičienė, el. paštas vita.jukneviciene@sa.vu.lt , tel. 8 677 79357.  
Teodoras Tamošiūnas, el. paštas teodoras.tamosiunas@sa.vu.lt , tel. 8 620 49717. 
Asta Repšienė, el. paštas asta.repsiene@sa.vu.lt , tel. 8 41 595885.  
 
Konferencijos logotipo autorius – dailininkas Rolandas Rimkūnas 
 

Konferencijos informaciniai rėmėjai – Lietuvos mokslininkų laikraštis „Mokslo Lietuva“ ir 
interneto svetainės: www.mokslasplius.lt/mokslo-lietuva , www.sa.vu.lt/mokslas/mokslo-renginiai   
 
Profesorius Jonas Pranas Aleksa (1879–1955) – garsus nepriklausomos Lietuvos kūrėjas, Lietuvos 
žemės ūkio pertvarkos architektas, vienas iš Lietuvos universiteto įkūrimo idėjos iniciatorių, 
agrarinės ekonomikos ir demokratinės pilietiškos visuomenės ugdymo teorinių pagrindų formavimo 
pradininkas, Žemės ūkio rūmų įkūrimo iniciatorius ir jų pirmasis vadovas. Jonas Pranas Aleksa – 
1920–1923 m. žemės ūkio ir valstybės turtų ministras, 1926–1935 m. žemės ūkio ministras, 1925–
1940 m. Vytauto Didžiojo universiteto žemės ūkio ekonomikos mokslų dėstytojas, agronomas, 
sociologas, ekonomistas, filosofas, publicistas. 
 
 
KONFERENCIJOS MOKSLINIS KOMITETAS  
Pirmininkas  –  dr.  Jonas Jasaitis, Lietuvos mokslininkų sąjungos tarybos narys, Lietuvos 
mokslininkų laikraščio „Mokslo Lietuva“ vyriausiasis redaktorius. 
 

Pirmininko pavaduotojai:  
prof. dr. (HP) Teodoras Tamošiūnas, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Regionų plėtros 
instituto profesorius, mokslinio žurnalo „Socialiniai tyrimai“ vyriausiasis redaktorius; 
prof. dr. Dalius Serafinas, Vilniaus universiteto profesorius, Lietuvos mokslininkų sąjungos 
tarybos pirmininkas;  
Valentinas Aleksa, ekonomistas, Pasaulio lietuvių sporto asociacijos prezidentas, Sūduvos krašto 
mokslo, istorijos ir kultūros draugijos prezidentas; 
 

Nariai:  
prof. dr. Irina Pilvere, Latvijos Gyvybės mokslų ir technologijų universiteto rektorė; 
prof. habil dr. Baiba Rivža,  Latvijos mokslų akademijos akademikė, generalinė sekretorė, Žemės 
ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkė, Latvijos Gyvybės mokslų ir technologijų universiteto 
profesorė; 
prof. dr. Vygintas Gontis, Vilniaus universiteto profesorius, Lietuvos mokslininkų sąjungos 
instituto direktorius; 
prof. dr. (HP) Alvydas Baležentis, Mykolo Romerio universiteto profesorius, Lietuvos 
mokslininkų sąjungos tarybos narys;   
dr. Rasa Melnikienė, Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto 
direktorė, Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus Agrarinės 
ekonomikos ir kaimo sociologijos sekcijos narė;  
prof.  dr. Vilma Atkočiūnienė, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos profesorė; 
prof. dr. Diana Šaparnienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Regionų plėtros instituto 
profesorė; 
doc. dr. Rita Toleikienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Regionų plėtros instituto 
docentė. 



KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS KOMITETAS  
Pirmininkė  –  doc. dr. Vita Juknevičienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Regionų 
plėtros instituto docentė, Viešojo administravimo studijų programų komitetų pirmininkė, VU 
Šiaulių akademijos koordinuojamo Tyrėjų kompetencijų tinklo (Researchers’ Excellence Network – 
RENET) Koordinacinio komiteto pirmininkė, mokslinio žurnalo „Socialiniai tyrimai“ vykdančioji 
redaktorė. 
 
Nariai:  
doc. dr. Lina Garšvienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Regionų plėtros instituto 
direktorė, docentė; 
lekt. dokt. Anželika Gumuliauskienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Regionų plėtros 
instituto lektorė, Vilniaus universiteto Vadybos krypties doktorantė; 
lekt. dokt. Tomas Martinaitis, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Regionų plėtros instituto 
lektorius, Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų doktorantas, Akmenės rajono mero 
pavaduotojas; 
dokt. Rytis Milkintas, Vilniaus universiteto Vadybos krypties doktorantas, VšĮ „Angelo muziejus“ 
direktorius; 
Justinas Švėgžda, Šiaulių miesto mero patarėjas, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Viešojo 
administravimo studijų programų socialinis partneris; 
Asta Repšienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Regionų plėtros instituto administratorė. 
 
 


