
Lietuvos mokslo premijos laureatai 
pristatė savo darbus visuomenei
Šių me tų ba lan džio–bir že lio 
mėn. 2016 m. Lie tu vos moks lo 
pre mi jos lau rea tai pris ta tė vi
suo me nei sa vo veik lą, svar biau
sius vyk do mų ty ri mų re zul ta
tus ir prak ti nį jų tai ky mą. 

Hu ma ni ta ri nių ir so cia li nių 
moks lų sri ty se pre mi jos ati te ko 
dr. Da liai Emi li jai Di ly teiStaš
ke vi čie nei ir dr. Da riui Sta li ūnui. 
Dr. D. E. Di ly tė sa vo dar bais at
vė rė pla čius kul tū ri nius K. Do
ne lai čio kū ry bos kon teks tus, nau
jo mis įž val go mis iš es mės pa pil
dė do ne lai ti kos ty ri mus. „Kad ga
lė tu me mo ky tis iš Do ne lai čio, tu
ri me pa da ry ti jį sa vo sa vas ti mi. 
Jo kie mi nė ji mai ir gra žūs žo džiai 
apie Do ne lai tį ne tu rės dau giau 
pras mės nei jo kū ry bos skai ty
mai“, – įsi ti ki nu si moks li nin kė.

Dr. D. Sta li ūnas, ty ri nė jan tis 
XIX a. pa bai gos–XX a. pra džios 
tar pet ni nius lie tu vių ir žy dų san
ty kius, nus ta tė, kad šiuo lai ko
tar piu Lie tu vo je įvyk dy ta vos de
šimt žy dų pog ro mų, kai Ru si jos 
im pe ri jo je vien per 1905 m. re
vo liu ci ją skai čiuo ja ma 500–600 
to kių su si do ro ji mų. Is to ri kas at
sk lei dė, kaip XIX a. krikš čio niš
ko je vi suo me nė je pa si reiš kė an
ti žy diš ki prie ta rai, kai jie su kel
da vo et ni nę įtam pą ar net ko lek
ty vi nį smur tą, ko dėl Lie tu vo je ko
lek ty vi nio an ti žy diš ko smur to 
mas tas bu vo ma žes nis nei ki tur.

Fi zi nių moks lų sri ty je Lie tu vos 
moks lo pre mi ja ap do va no to prof. 
Da riaus Ab ra ma vi čiaus tai ko ma 

dvi ma tė ko he ren ti nė spekt ros ko
pi ja lei džia pa ma ty ti ko re lia ci jas 
tarp skir tin gų mo le ku li nių re zo
nan sų ir atsk leis ti su dė tin gus mo
le ku lė se vyks tan čius di na mi nius 
pro ce sus. To kių ty ri mų re zul ta tai 
svar būs sie kiant pa di din ti or ga ni
nių sau lės ele men tų efek ty vu mą, 
diag no zuo ti įvai rias li gas.

Bioc he mi kai prof. Val de ma ras 
Ra zu mas ir prof. Gin ta ras Va
lin čius, ku riems taip pat skir ta 
pre mi ja fi zi nių moks lų sri ty je, 
nag ri nė ja 2D ir 3Dstruk tū rų 
biopa na šias sa vit var kes sis te
mas, ti ria jų sin te zę, sa vy bes, 
aiš ki na si, kaip šias sis te mas tai
ky ti prak tiš kai. Gau ti re zul ta
tai reikš min gi ge ri nant kos me
ti kos prie mo nių ir skal bik lių ko
ky bę, taip pat juos ti ki ma si pri
tai ky ti ga mi nant bio ju tik lius fer
men tų ak ty vu mui, rūgš ties da
ri niams ar ki toms bioak ty vioms 
me džia goms nus ta ty ti.

Bio me di ci nos ir že mės ūkio 
moks lų sri ty se lau rea tu ta pęs prof. 
Al gir das Augus tai tis nus ta tė ap
lin kos veiks nių komp lek siš ko po
vei kio miš kų būk lei ir pro duk ty
vu mui dės nin gu mus. „At lik ta 
daug įvai rių ste bė ji mų, ana li zių 
ir ga li ma teig ti, kad Lie tu vos miš

kų būk lė laips niš kai ge rė ja. La
biau siai at si gau na pu šy nai ir eg
ly nai“, – sa ko pro fe so rius.

Tech no lo gi jos moks lų sri ty je 
Lie tu vos moks lo pre mi ja ap do va
no ti Kau no tech no lo gi jos uni ver
si te to moks li nin kai prof. Ry man
tas Jo nas Ka žys ir prof. Liu das 
Ma žei ka ku ria ult ra gar si nes ma
ta vi mo, ste bė se nos ir diag nos ti
kos tech no lo gi jas. Jos lei džia nus
ta ty ti de fek tus įren gi niuo se, ku
rie vei kia esant aukš tai tem pe
ra tū rai, di de liam slė giui, in ten
sy viam ra dioak ty vu mui ir ki toms 
ekst re ma lioms są ly goms, ir taip 
padeda iš veng ti di de lių ne lai mių 
ato mi nių elekt ri nių reak to riuo
se, du jo tie kiuo se, avia ci jos bei kos
mo so tech ni ko je ir kt.

Lie tu vos moks lo pre mi jos ski
ria mos kas met už Lie tu vai reikš
min gus fun da men ti nius ir tai ko
muo sius moks li nių ty ri mų ir tai
ko mo sios moks li nės veik los (eks
pe ri men ti nės plėt ros) dar bus. Lie
tu vos moks lo pre mi jos lau rea tai 
ir jų dar bai pris ta to mi vi suo me
nei įgy ven di nant pro jek tą „Na
cio na li nės moks lo po pu lia ri ni mo 
sis te mos plėt ra ir įgy ven di ni mas“, 
ku ris fi nan suo ja mas Euro pos so
cia li nio fon do lė šo mis. 


