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LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS ATMINIMO MEDALIŲ TEIKIMO IR
NAUDOJIMO TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos mokslų akademijos (toliau – Akademijos) prezidiumas savo nutarimu steigia
atminimo medalį „Lietuvos mokslų akademija“, kuris yra 37 mm skersmens, 925 prabos 23,3 g
svorio sidabro, paauksuotas, averse pavaizduotas Akademijos herbas – varpas su užrašu
„LITHUANIAE ACADEMIA SCIENTIARUM“, reverse – Akademijos rūmų atvaizdas su
užrašu „Lietuvos mokslų akademija“.
2. Lietuvos mokslų akademijos atminimo medalių teikimo ir naudojimo taisyklės
reglamentuoja akademijos narių ir darbuotojų skatinimo bei valstybės, mokslo ir studijų
institucijų, užsienio šalių akademijos, Akademijos partnerių institucijų ir Akademijos veiklai
nusipelniusių asmenų apdovanojimo atminimo medaliais pagrindus, teikimo ir įteikimo tvarką.
3. Už aktyvią veiklą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą Akademijos nariai ir
darbuotojai skatinami atminimo medaliu Akademijos jubiliejų, valstybinių švenčių, asmeninių
jubiliejų ir ilgalaikio darbo sukakčių proga, pasibaigus renkamų pareigų kadencijai ar ilgalaikei
darbo sutarčiai.
4. Valstybės, mokslo ir studijų institucijos, užsienio šalių akademijos, Akademijos
partnerių institucijos ir akademijos veiklai nusipelnę asmenys apdovanojami Valstybės švenčių,
Akademijos, institucijų ar asmenų jubiliejų, svarbių sutarčių pažymėjimo ir kitomis
reikšmingomis progomis.
5. Sprendimus dėl medalio skyrimo priima Akademijos prezidiumas.
II. TEIKIMAI DĖL SKATINIMO IR APDOVANOJIMO MEDALIAIS
6. Teikimai dėl skatinimo ar apdovanojimo medaliu pateikiami Akademijos prezidiumui.
7. Teikimą dėl Akademijos narių ir darbuotojų skatinimo atminimo medaliu teikia
Akademijos prezidentas, viceprezidentas, prezidiumo nariai, struktūrinių skyrių vadovai,
užpildydami 1 priede pateiktą formą.
8. Teikimą dėl Valstybės, mokslo ir studijų institucijų, užsienio šalių akademijų,
Akademijos partnerių institucijų ir Akademijos veiklai nusipelniusių asmenų apdovanojamo
teikia Akademijos prezidentas ir / ar prezidiumo nariai, užpildydami 1 priede pateiktą formą.
III. ATMINIMO MEDALIŲ DOKUMENTAI IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS
9. Teikimas dėl skatinimo ar apdovanojimo medaliu pateikiamas Akademijos prezidiumo
posėdžiui raštu pagrindžiant, už kokią veiklą ar nuopelnus asmeniui ar institucijai siūloma teikti
medalį (1 priedas).
10. Sprendimas dėl medalio skyrimo asmeniui ar institucijai yra svarstomas Akademijos
prezidiume ir priimamas Akademijos prezidiumo nutarimu paprasta balsų dauguma dalyvaujant
ne mažiau kaip 2/3 jo narių.

11. Skatinamam ar apdovanotam asmeniui ar institucijai išrašomas Atminimo medalio
„Lietuvos mokslų akademija“ liudijimas, kurį pasirašo Akademijos prezidentas ar jį
pavaduojantis asmuo (2 priedas).
12. Duomenys apie Akademijos narių ir darbuotojų skatinimą saugomi jo asmens byloje.
13. Atminimo medaliu Akademijos nariai, darbuotojai, valstybės, mokslo ir studijų
institucijos, užsienio akademijos ir Akademijos partneriai bei Akademijai nusipelnę asmenys
gali būti skatinami ir apdovanojami tik vieną kartą.
IV. ATMINIMO MEDALIŲ ĮTEIKIMO TVARKA
14. Atminimo medaliai ir jų liudijimai iškilmingai įteikiami Akademijos narių
visuotiniame susirinkime, valstybės švenčių metų, valstybės, mokslo ir studijų institucijų,
užsienio akademijų, Akademijos partnerių jubiliejiniuose ir kituose renginiuose, Akademijos
narių ir darbuotojų bei Akademijos veiklai nusipelniusių asmenų asmeninių švenčių ir mokslinių
konferencijų metu.
15. Medalius įteikia Akademijos prezidentas arba jo įgaliotasis asmuo.
16. Atminimo medalis, po jo įteikimo, tampa jį gavusiojo asmens ar institucijos
nuosavybe ir negali būti atimtas ar kitaip apribotas jo naudojimas.

