
 

 

Patvirtinta 17-ojoje Baltijos šalių intelektinio bendradarbiavimo konferencijoje 

Talinas, 2021 m. birželio 29 d.  

 

Estijos mokslų akademija – Latvijos mokslų akademija – Lietuvos mokslų 

akademija 

 

Baltijos šalių mokslų akademijų medalio nuostatai 
 

1. Estijos mokslų akademija, Latvijos mokslų akademija ir Lietuvos mokslų akademija 

įsteigė bendrą medalį, kuris bus teikiamas už nuopelnus plėtojant Baltijos šalių 

mokslininkų bendradarbiavimą ir vykdant bendrus mokslinius tyrimus. 

Apdovanojimas bus skiriamas individualiam mokslininkui arba mokslo 

administratoriui. 

 

2. Medalis skiriamas už išskirtinį indėlį į 

 

2.1.  Baltijos šalių mokslų akademijų bendrų mokslinių tyrimų programų ir kitų bendrų 

mokslinių tyrimų projektų, kuriuose dalyvauja Baltijos šalių mokslininkai, vykdymą ir 

tobulinimą; 

2.2.  Baltijos šalims aktualios temos plėtojimą atliekant individualius mokslinius 

tyrimus; 

2.3.  aktualių mokslinių renginių, skatinančių Baltijos šalių mokslininkų 

bendradarbiavimą, organizavimą; 

2.4.  tarpvalstybinio akademinių institucijų bendradarbiavimo Baltijos jūros regione 

plėtojimą. 

 

3. Medalis įteikiamas Baltijos šalių intelektinio bendradarbiavimo konferencijos (toliau 

– Konferencija) arba Baltijos šalių mokslų akademijų prezidentų susitikimo (toliau – 

Susitikimas) metu. Kiekvienais Konferencijos ar Susitikimo metais medaliu 

apdovanojamas ne daugiau kaip vienas asmuo iš kiekvienos akademijos pasiūlytų 

kandidatų. 

 

4. Kiekvienais Konferencijos ar Susitikimo metais kiekviena akademija turi pasiūlyti 

bent du kandidatus apdovanoti medaliu, nepaisant  jų pilietybės. 

 

5. Prie kandidato gyvenimo aprašymo ir kitų dokumentų, kuriuos nominuojanti 

Akademija laiko būtinais, pridedamas tinkamai parengtas kandidato / kandidatės 

pasiekimų, susijusių su apdovanojimo, aprašymas. Kandidatūra turi būti pateikta 

Apdovanojimo komitetui ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki pirmosios Konferencijos ar 

Susitikimo dienos. Ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki pirmosios Konferencijos ar 

Susitikimo dienos Apdovanojimų komitetas nusprendžia, kam bus teikiamas medalis. 

 

6. Kandidatūras svarsto jungtinis Apdovanojimų komitetas, kurį sudaro 9 (devyni) 

asmenys – po 3 (tris) asmenis iš Estijos mokslų akademijos, Latvijos mokslų 

akademijos ir Lietuvos mokslų akademijos. Apdovanojimų komiteto darbui vadovauja 

pirmininkas, atstovaujantis Akademijai, atitinkamais metais administruojančiai 

Konferenciją ar Susitikimą. 
 



7. Skiriant medalį Apdovanojimų komitetas nusprendžia, kas bus apdovanotas, 

atsižvelgdamas į tokius kriterijus kaip bendri straipsniai mokslo žurnaluose, bendri 

pranešimai mokslinėse konferencijose, renginio svarba ar naujo bendradarbiavimo 

būdo reikšmė Baltijos šalių ar tarptautinei mokslo bendruomenei. 

 

8. Apdovanojimų komiteto darbas (keitimasis nuomonėmis, slaptas balsavimas, 

apdovanotojo darbų anotacija) organizuojamas elektroniniais kanalais, kuriuos teikia 

tos akademijos, kurioje atitinkamais metais vyksta Konferencija ar Susitikimas, 

sekretoriatas. 

 

9. Apdovanojimų komitetas sprendimus priima paprasta balsų dauguma slaptu 

balsavimu. Apdovanojimų skyrimo sprendimus svarsto ir priima trijų akademijų 

prezidentai. 

 

10. Medalį asmeniškai įteikia trijų akademijų prezidentai. 
 

11. Medalis liejamas iš sidabro; jo averse vaizduojami Estijos mokslų akademijos, 

Latvijos mokslų akademijos ir Lietuvos mokslų akademijos herbai, o reverse – 

užrašas Medalium Academii Scientiarum Baltici ir išgraviruotas visas apdovanotojo / 

apdovanotosios vardas ir pavardė, apdovanojimo data bei medalio numeris. 

 

12. Prie medalio pridedamas diplomas, kurį pasirašo visų trijų akademijų prezidentai. 

Diplomas turi būti pažymėtas numeriu, atitinkančiu medalio numerį, jo įteikimo data 

ir vieta. Apdovanojimo data yra ta diena, kai Komiteto sprendimą priima paskutinis iš 

trijų prezidentų. Apdovanojimo vieta yra miestas, kuriame atitinkamais metais vyksta 

Konferencija arba Susitikimas. Diplomą sudaro keturi A4 formato puslapiai: 

pirmajame puslapyje pavaizduoti visų trijų akademijų herbai; antrajame puslapyje 

tekstas rašomas anglų kalba, trečiajame puslapyje tekstas rašomas oficialiąja laureatą 

iškėlusios akademijos kalba (jei laureatas nėra iš Baltijos šalių, tekstas rašomas anglų 

kalba), ketvirtasis puslapis lieka tuščias. 

 
Tekstas buvo patvirtintas 17-ojoje Baltijos šalių intelektinio bendradarbiavimo konferencijoje 

(Talinas, 2021 m. birželio 29 d.) iš 1999 m. gegužės 10 d. dr. Janio Kristapsono parengto nuostatų 

projekto, kuriam po elektroninių diskusijų pritarė visos trys akademijos. 

 

Latvijos mokslų akademija iki 2021 m. padengė medalio meninio kūrimo ir gamybos išlaidas. 

 

Vertė Diana Barnard 


