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Darbų, pateikiamų Lietuvos mokslo premijoms, ekspertizės nuostatai 

 1. Lietuvos mokslo premijai gali būti siūlomi ne anksčiau nei per pastaruosius 15 metų 

atlikti mokslo darbai, kuriuose išnagrinėta aktuali mokslo problema, kurių tyrimų rezultatai įnešė 

svarų indėlį į mokslą, iš esmės paskatino tolesnę mokslo krypties raidą ir (arba) labai prisidėjo prie 

šalies konkurencingumo didinimo kuriant ir (arba) diegiant naujausias technologijas. Darbai turi 

būti paskelbti Lietuvos ir (ar) užsienio spaudoje ne vėliau kaip prieš metus iki dokumentų premijai 

gauti pateikimo komisijai. 

 2. Darbus, pateiktus Lietuvos mokslo premijoms, atsižvelgdami į tai, kokioje mokslo srityje 

(humanitarinių ir socialinių mokslų, fizinių mokslų, biomedicinos mokslų ar technologijos mokslų) 

atliktas teikiamas darbas, komisijos pirmininkas, komisijos pirmininko pavaduotojas, mokslinis 

sekretorius ir komisijų sekcijų pirmininkai paskirsto komisijos sekcijoms. 

 3. Sekcija, savo posėdyje susipažinusi su gautais darbais, teikia komisijai ekspertų – 

mokslininkų, kuriuos komisija kviečia recenzuoti ir vertinti darbus, – kandidatūras. 

 4. Kiekvieno darbo ekspertizei atlikti komisija kviečia ne mažiau kaip po 2 ekspertus. Darbų 

ekspertizei gali būti pasitelkiami ir užsienio ekspertai. Ekspertais negali būti komisijos nariai. 

 5. Pateikto premijai darbo ekspertais ir darbą oficialiai komentuojančiais komisijos nariais 

negali būti darbuotojai (nariai) institucijų, kurių bent vienas darbuotojas (narys) yra šio ar kito 

premijai pateikto tos pačios mokslo krypties darbo autorius, ir asmenys, kurie per pastaruosius 10 

metų turėjo su pretendentu (pretendentais) bendrų publikacijų. 

 6. Recenzuodami ir vertindami darbus, ekspertai turi atsižvelgti į jų originalumą, 

kompleksiškumą, baigtumą, praktinę vertę, autoriaus mokslines publikacijas Lietuvos ir užsienio 

žurnaluose. Recenzijos formą nustato komisija. Ekspertai pateikia darbų recenzijas komisijos 

nustatytu laiku. 

 7. Su Lietuvos mokslo premijoms pateiktais darbais, komisijos pakviestų ekspertų 

recenzijomis ir komisijoje gautomis nuomonėmis apie pateiktus darbus supažindinami komisijos 

nariai. 

 8. Lietuvos mokslo premijoms pateikti darbai svarstomi komisijos sekcijų posėdžiuose. 

Komisijos sekcijų posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos sekcijos 

narių. Posėdžiuose darbus pristato ir su recenzijomis bei gautomis nuomonėmis supažindina 

sekcijos pirmininkas ar jo pavedimu sekcijos narys, atitinkantis šių Nuostatų 4 punkte nustatytus 

reikalavimus. Jeigu recenzijos prieštaringos, į posėdį gali būti kviečiami darbą recenzavę ekspertai. 

Komisijos sekcijos sprendimas dėl siūlymo skirti Lietuvos mokslo premijas priimamas slaptu 

balsavimu baigiamajame komisijos sekcijos posėdyje.  



 9. Komisijos sprendimas dėl Lietuvos mokslo premijų skyrimo priimamas slaptu balsavimu 

baigiamajame komisijos posėdyje. Premijuojami darbai, surinkę ne mažiau kaip 3/4 posėdyje 

dalyvaujančių komisijos narių balsų. Sprendimą skirti premijas komisija priima kasmet iki vasario 

10 dienos. Apie priimtą sprendimą skirti premijas komisija informuoja Lietuvos Respublikos 

Vyriausybę ir Švietimo ir mokslo ministeriją, viešai paskelbia spaudoje. 

 10. Komisijos ir sekcijų posėdžių protokolai, recenzentų sąrašai, recenzijos ir atsiliepimai 

apie darbus yra konfidenciali komisijos medžiaga, iki perduodami archyvui. Lietuvos mokslo 

premijų dokumentai saugomi Lietuvos mokslų akademijos archyve. 


