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Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 33 straipsnio 1 dalies 32 punktu, Lietuvos mokslų 

akademijos organizuojamų vardinių premijų konkursų nuostatų, patvirtintų Lietuvos mokslų 

akademijos prezidiumo 2010 m. rugsėjo 28 d. sprendimu (su vėlesniais pakeitimais), 5 punktu ir 

atsižvelgdamas į Vilniaus universiteto senato mokslo komiteto 2021 m. lapkričio 9 d. nutarimą 

(protokolo Nr. (1.9 E) 11500-KT-166), Vilniaus universiteto senatas n u t a r i a :  

Lietuvos mokslų akademijos 2021 metų vardinių premijų konkursams teikti šiuos mokslo 

darbus: 

1. Kazimiero Būgos (kalbotyra) vardinės premijos konkursui teikti Filologijos fakulteto prof. 

dr. Bonifaco Stundžios darbų ciklą „Baltų kalbų tyrimai ir baltistikos sklaida“. 

2. Juozo Matulio (chemija) vardinės premijos konkursui teikti: 

2.1. Gyvybės mokslų centro dr. Mariaus Dagio, prof. habil. dr. Juozo Kulio ir dr. Daliaus 

Ratauto mokslinį darbą „Organinių junginių ir deguonies biokatalizinių elektrocheminių virsmų 

tyrimas“; 

2.2. Chemijos ir geomokslų fakulteto prof. habil. dr. Sigito Tumkevičiaus darbų ciklą 

„Funkcinių heterociklinių organinių medžiagų kūrimas, sintezės metodų vystymas, savybių tyrimas 

ir taikymas“. 

3. Adolfo Jucio (teorinė fizika) vardinės premijos konkursui teikti: 

3.1. Fizikos fakulteto habil. dr. Gedimino Gaigalo, dr. Pavelo Rynkun ir dr. Laimos Radžiūtės 

1996-2021 m. mokslinių darbų ciklą „Antrinis kvantavimas ir papildomos simetrijos atomo fizikoje: 

teorija ir praktinis pritaikymas“; 

3.2.Fizikos fakulteto dr. Vido Regelskio darbų ciklą „Simetrijos daugiadalelėse sistemose“; 

3.3. Fizikos fakulteto prof. dr. Dariaus Abramavičius darbų ciklą „Elektroninių-virpesinių 

rezonansų molekulėse teorija ir modeliavimas“. 

4. Kazimiero Baršausko (elektronika ir elektrotechnika) vardinės premijos konkursui teikti 

Fizikos fakulteto prof. dr. Alvydo Lisausko ir dr. Kęstučio Ikamo darbų ciklą „Terahercų elektronika: 

plazminių bangų pritaikymas puslaidininkinių įtaisų veikimui virš ribinių dažnių“. 
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