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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Lietuvos mokslų akademija (toliau – Akademija) vykdo Mokslo populiarinimo priemonių 
apdovanojimų konkursą (toliau – konkursas) ir kviečia suinteresuotus asmenis ir jų grupes (toliau – 
konkurso dalyviai) teikti paraiškas dalyvauti konkurse. 

1.2. Konkursas vykdomas vadovaujantis 2012 m. spalio 29 d. EK reglamentu (ES) Nr.1268/2012 
dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos 
bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (OL 2012 L 362, p. 1), 2015 m. 
kovo 9 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-193 „Dėl 2014–2020 
metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų 
išteklių potencialo didinimas“ 9.3.3 konkretaus uždavinio „sustiprinti viešojo sektoriaus tyrėjų 
gebėjimus bei pajėgumus vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 
patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais ES fondų finansuojamų projektų 
administravimą ir vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais ir šiomis konkurso sąlygomis. 

1.3. Konkursas vykdomas vadovaujantis skaidrumo ir nediskriminavimo principais, laikantis 
konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. 

1.4. Asmuo, įgaliotas bendrauti su paraiškų teikėjais ir gauti iš jų pranešimus, susijusius su konkurso 
procedūromis – Evelina Griciūtė, tel. +370 692 45332, el. pašto adresas e.griciute@lma.lt, adresas 
Gedimino pr. 3, 305 kab., 01103 Vilnius.  

1.5. Konkurso dalyviai patys padengia bet kokias išlaidas, susijusias su dalyvavimu konkurse. 
Akademija neįsipareigoja atlyginti ir negali būti laikoma atsakinga už jokias paraiškos rengimo ir 
(arba) kitas su dalyvavimu ir (arba) pasirengimu dalyvauti konkurso procedūrose susijusias išlaidas, 
įskaitant atvejus, kai konkurso procedūros yra nutraukiamos Akademijos iniciatyva, nepriklausomai 
nuo konkurso procedūrų nutraukimo priežasčių. 

1.6. Konkurso dokumentai, jų paaiškinimai, patikslinimai kartu su skelbimu apie konkursą 
skelbiami Akademijos tinklalapyje lma.lt ir svetainėje www.esinvesticijos.lt. 

 

http://www.lma.lt/
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2. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

2.1. Konkurso tikslas – vadovaujantis šiose Konkurso sąlygose ir jų prieduose nustatytais 
reikalavimais, atrinkti ir apdovanoti geriausias įgyvendintas mokslo populiarinimo priemones 
(projektus). Apdovanojimai skiriami pagal dvi kategorijas: 1. renginiai įvairioms tikslinėms grupėms 
(mokslo ir meno projektai, renginiai, skatinantys visuomenės, mokslininkų, verslininkų ir politikų 
dialogą, ir kt.); 2. audiovizualinių priemonių projektai (TV ir interneto projektai, filmai, parodos ir 
kt.). 

2.2. Konkursu siekiama šiuolaikinėmis priemonėmis pristatyti mokslo svarbą visuomenės raidai, 
viešinti mokslo ir technologijų naujausius pasiekimus siekiant, kad visuomenė tinkamai įvertintų 
mokslinę veiklą ir jos rezultatus, didinti mokslininko profesijos patrauklumą, skatinti tyrėjų ir 
visuomenės dialogą, gerinti visuomenės gebėjimus suprasti naujausius mokslo ir technologijų 
pasiekimus. Siekiant šių tikslų keliami tokie uždaviniai: 

2.2.1.  objektyviai informuoti apie mokslo ir technologijų darnios plėtros ir žinių visuomenės raidos 
tendencijas bei perspektyvas; 

2.2.2.  įtraukti kuo daugiau suinteresuotų organizacijų ir asmenų į mokslo populiarinimo 
organizavimą ir vykdymą; 

2.2.3.  skatinti įvairių inovatyvių, tarpdalykinių mokslo populiarinimo priemonių kūrimą ir 
įgyvendinimą; 

2.2.4.  užtikrinti mokslo ir technologijų informacijos prieinamumą pasitelkiant visuomenės 
informavimo priemones ir informacijos viešinimo kanalus; 

2.2.5.  užkirsti kelią pseudomokslo ir antimokslo idėjoms visuomenėje plisti. 

2.3. Konkursui teikiamos mokslo populiarinimo priemonės (projektai) turi atitikti konkurso tikslus, 
viešuosius poreikius, būti orientuotos į mokslo ir technologijų idėjų, tendencijų ir perspektyvų 
pristatymą, o ne konkurso dalyvių veiklos ir (arba) prekės, paslaugų ženklo viešinimą, privačius 
komercinius interesus. 

3. DALYVAVIMAS KONKURSO PROCEDŪROSE 

3.1. Konkurse gali dalyvauti kiekvienas ūkio subjektas (fizinis arba juridinis asmuo, arba tokių 
subjektų grupės). Konkurse negali dalyvauti Akademijos darbuotojai, projekto „Nacionalinės mokslo 
populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas“ partneriai.  

3.2. Konkursui negali būti teikiamos mokslo populiarinimo priemonės (projektai), kurioms 
įgyvendinti buvo skirtas finansavimas ir išlaidos buvo apmokėtos iš Lietuvos Respublikos valstybės 
biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) 
savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės 
paramos lėšų. 

3.3. Konkurso dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip 2 (dvi) paraiškas ir pasiūlyti ne daugiau kaip dvi 
įgyvendintas mokslo populiarinimo priemones (projektus) – individualiai arba kaip ūkio subjektų 
grupės dalyvis. Jei konkurso dalyvis pateikia daugiau kaip dvi paraiškas  arba kaip ūkio subjektų 
grupės dalyvis dalyvauja teikiant daugiau kaip dvi paraiškas, visos jo paraiškos bus atmestos. 

3.4. Jei konkurse dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai 
patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos jungtinės veiklos 
sutarties šalies įsipareigojimai vykdant priemonę (projektą). Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi 
būti numatyta, kuris vienas asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei santykiuose su Akademija, t. y. su 
kuriuo iš ūkio subjektų grupės Akademija turėtų bendrauti visais su konkursu susijusiais klausimais. 

3.5. Konkurso dalyviai turi atitikti minimalius tinkamumo reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygų 
1 priede. Jei konkurse dalyvauja ūkio subjektų grupė, šiuos reikalavimus turi atitikti kiekvienas ūkio 
subjektų grupės narys atskirai.  

3.6. Konkurso dalyviai konkursui teikia tik visiškai įgyvendintas mokslo populiarinimo priemones 
(projektus), kurios yra sukurtos ir faktiškai realizuotos per 8 (aštuonių) mėnesių laikotarpį nuo 2016 
m. spalio 1 d. iki 2017 m. gegužės 31 d. ir apmokėtos konkurso dalyvio ir (arba) trečiųjų asmenų 
lėšomis. 
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4. PARAIŠKŲ RENGIMAS IR TEIKIMAS 

4.1. Konkurso dalyvio teikiama paraiška dalyvauti konkurse ir kiti konkurso sąlygose nustatyti 
dokumentai turi būti parengti ir pateikti pagal šiame skirsnyje nurodytus reikalavimus. Akademija 
gali savo iniciatyva arba konkurso dalyvių prašymu konkurso dokumentus patikslinti (paaiškinti). 
Konkurso dokumentų patikslinimai (paaiškinimai) turi būti paskelbti Akademijos tinklalapyje lma.lt 
ir svetainėje www.esinvesticijos.lt likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki 
paraiškų pateikimo pabaigos. Akademijai pakeitus ar papildžius šias konkurso sąlygas ir (arba) jų 
priedus, konkurso dalyviai privalo atsižvelgti į pakeitimus rengiant ir teikiant paraiškas ir jų priedus. 
Konkurso dalyvis privalo pateikti paraišką dalyvauti konkurse pagal šių konkurso sąlygų 2 priede 
pateiktą formą. Kartu su paraiška konkurso dalyvis turi pateikti šiuos dokumentus: 

4.1.1.  Lietuvos Respublikoje registruotas ūkio subjektas (juridinis asmuo) pateikia valstybės įmonės 
Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją; 

4.1.2.  konkurso sąlygų 1 priede nurodytus dokumentus, įrodančius konkurso dalyvių atitiktį 
minimaliems tinkamumo reikalavimams; 

4.1.3.  kai konkurse dalyvauja ūkio subjektų grupė, jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą 
jos kopiją; 

4.1.4.  dokumentą, patvirtinantį paraišką ir ja sudarančius dokumentus pasirašančio asmens 
įgaliojimus (dokumentas, patvirtinantis asmens paskyrimą juridinio asmens vadovu, kitas 
dokumentas, patvirtinantis asmens vadovavimą juridiniam asmeniui, įgaliojimas ir pan.). 

4.2. Visi konkurso dalyvio dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Jei dokumentai yra parengti kita 
kalba, Akademijai turi būti pateiktas vertėjų biuro antspaudu ir parašu patvirtintas vertimas į lietuvių 
kalbą. Paraiškos lapai turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima 
į paraišką įdėti naujų lapų, išplėšti lapų arba juos pakeisti, ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti 
konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens parašu (dokumentai turi būti susiūti siūlu, kurio galai antroje 
dokumentų pusėje užklijuojami lipduku ir pasirašoma). Paskutinio lapo antroje pusėje nurodomas 
bendras paraiškos lapų skaičius. 

4.3. Dokumentai teikiami užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta: ,,Mokslo populiarinimo 
priemonių apdovanojimų konkursui“, konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas. 

4.4. Paraiškos turi būti pateiktos ne vėliau kaip iki 2017 m. birželio 1 d. 16:00 val., adresu: Lietuvos 
mokslų akademija, Gedimino pr. 3, Vilnius. Vėliau gauti dokumentai nebus priimami. Vėliau gautus 
vokus Akademija užregistruoja ir neatplėštus grąžina jį atsiuntusiam konkurso dalyviui.  

4.5. Akademija turi teisę pratęsti paraiškų pateikimo terminą. Apie naują pateikimo terminą 
Akademija praneša raštu registruotiems konkurso dalyviams ir paskelbia Akademijos tinklalapyje 
lma.lt. 

4.6. Dokumentai pateikiami paštu, per kurjerį arba konkurso dalyviui pačiam perduodant 
Akademijai. Akademija neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių 
dokumentai nebuvo gauti ar buvo gauti pavėluotai. Konkurso dalyvio pageidavimu Akademija 
pateikia patvirtinimą, kad dokumentai yra gauti, ir nurodo jų gavimo datą, laiką. 

4.7. Vykstant paraiškų priėmimui konkurso dalyviai gali keisti ar atšaukti pateiktą paraišką. Apie 
tokį pakeitimą ar atšaukimą konkurso dalyvis privalo pranešti Akademijai raštu iki dokumentų 
pateikimo termino pabaigos. Paraiška nebus pakeista ar atšaukta, jei toks konkurso dalyvio 
pranešimas bus gautas vėliau nustatyto termino. 

 
5. PARAIŠKŲ TIKRINIMAS IR ATMETIMO PRIEŽASTYS 

5.1. Vokų su paraiškomis atplėšimas vykdomas iškart, pasibaigus terminui dokumentams pateikti. 
Konkurso dalyviai vokų su paraiškomis atplėšime nedalyvauja. Vokų atplėšimo rezultatai įforminami 
protokolu. 

5.2. Paraiškų tikrinimo procedūras Akademija vykdo nedalyvaujant dokumentus pateikusiems 
konkurso dalyviams ar jų atstovams. Konkursui pateiktų dokumentų administracinės atitikties 
vertinimą atlieka Akademijos sudaryta komisija arba paskirtas atsakingas asmuo.  

http://lma.lt/
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5.3. Paraiškų administracinės atitikties vertinimo tikslas – nustatyti, ar nėra priežasčių, dėl kurių 
pateikta paraiška, vadovaujantis šiomis konkurso sąlygomis, turi būti atmesta. Akademija atmeta 
paraišką, jeigu: 

5.3.1. paraišką pateikė ūkio subjektas, kuriam neleidžiama dalyvauti konkurso procedūroje; 

5.3.2. paraiška neatitinka konkurso sąlygų 4.3. punkte nustatytų įforminimo reikalavimų; 

5.3.3. paraiška neatitinka konkurso sąlygose nurodytos formos ir / arba turinio reikalavimų arba 
netinkamai užpildyta, arba su paraiška nepateikti visi 2 priede nurodyti dokumentai ir informacija; 

5.3.4. konkurso dalyvis neatitinka minimalių tinkamumo reikalavimų, nurodytų konkurso sąlygų 
1 priede, arba konkurso dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo tinkamumą ir 
Akademijai prašant nustatytu terminu nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino (arba netinkamai 
patikslino, paaiškino) pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų; 

5.3.5. konkurso dalyvis nustatytu terminu nepatikslino, nepapildė arba nepateikė konkurso sąlygose 
nurodytų kartu su paraiška teikiamų dokumentų: teikėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti teikiamus 
dokumentus, jungtinės veiklos sutarties;  

5.3.6. konkurso dalyvis paraiškoje pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją, kurią Akademija gali 
įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis; 

5.4. Akademija gali atmesti paraišką jei konkurso dalyvio siūlomas projektas anksčiau buvo 
finansuotas ir išlaidos apmokėtos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių 
biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, ES struktūrinių 
fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų. 

5.5. Jeigu Akademija turi abejonių dėl konkurso dalyvio atitikties 1 priede nurodytiems 
reikalavimams, Akademija turi teisę kreiptis į kompetentingas institucijas ar kitus konkurso dalyvio 
nurodytus asmenis (užsakovus, klientus) tam, kad būtų gauta visa informacija apie konkurso dalyvį 
ir jo konkursui teikiamą mokslo populiarinimo priemonę (projektą). Tuo atveju, jeigu tokie asmenys 
nepatvirtina konkurso dalyvio pateiktos informacijos teisingumo, Akademija turi teisę pašalinti 
konkurso dalyvį iš konkurso procedūrų.  

5.6. Akademijai priėmus sprendimą atmesti konkurso dalyvio paraišką, apie atmetimą jis 
informuojamas per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo. 

 
6. PARAIŠKŲ VERTINIMAS 

6.1. Konkurso dalyvių įgyvendintų mokslo populiarinimo priemonių (projektų) vertinimą pagal 
konkurso sąlygų 3 priede nurodytus vertinimo kriterijus atlieka Akademijos sudaryta ekspertų 
komisija (toliau – Vertinimo komisija).  

6.2. Konkurso dalyvių paraiškų nagrinėjimas, vertinimas vykdomas konfidencialiai, nedalyvaujant 
konkurso dalyvių atstovams. Vertinimo komisija, įvertinusi paraiškas, priima sprendimą dėl 
priemonių (projektų) apdovanojimo.  

6.3. Tuo atveju, jei kelių konkurso dalyvių paraiškų įvertinimas yra vienodas, nustatant 
apdovanojimų eiliškumą pirmesnis yra konkurso dalyvis, kuris pateikė paraišką Akademijai anksčiau.  

 

7. APDOVANOJIMŲ KATEGORIJOS IR DYDŽIAI 

7.1. Apdovanojimas yra mokslo populiarinimo priemonės (projekto) finansavimo forma, kuomet 
konkurso būdu atrinktam laimėtojui už mokslo populiarinimo priemonės (projekto) įgyvendinimą 
skiriama fiksuota lėšų suma. 

7.2. Konkurso laimėtojais skelbiamos daugiausiai Vertinimo komisijos balų surinkusios konkurso 
dalyvių įgyvendintos mokslo populiarinimo priemonės (projektai) pagal dvi kategorijas: 

7.2.1.  Pagal kategoriją „Renginiai įvairioms tikslinėms grupėms (mokslo ir meno projektai, renginiai, 
skatinantys visuomenės, mokslininkų, verslininkų ir politikų dialogą, ir kt.)“ nustatant penkias 
prizines vietas: 

Pirmos vietos laimėtojui – 15 000 eurų; 
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Antros vietos laimėtojui – 12 000 eurų; 

Trečios vietos laimėtojui – 10 000 eurų; 

Ketvirtos vietos laimėtojui – 7 000 eurų; 

Penktos vietos laimėtojui – 6 000 eurų. 

7.2.2.  Pagal kategoriją „Audiovizualinių priemonių projektai (TV ir interneto projektai, filmai, 
parodos ir kt.)“ nustatant penkias prizines vietas: 

Pirmos vietos laimėtojui – 15 000 eurų; 

Antros vietos laimėtojui – 12 000 eurų; 

Trečios vietos laimėtojui – 10 000 eurų; 

Ketvirtos vietos laimėtojui – 7 000 eurų; 

Penktos vietos laimėtojui – 6 000 eurų. 

7.3. Į vieną prizinę vietą skiriama tik po vieną laimėtoją. Tuo atveju, kai mokslo populiarinimo 
priemonę (projektą), pripažintą laimėjusia atitinkamą prizinę vietą, pateikė jungtinės veiklos 
(partnerystės) sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, apdovanojimas išmokamas ūkio 
subjektui, kuriam įgaliojimu arba jungtinės veiklos sutartimi suteiktas įgaliojimas dalyvauti konkurse 
visų partnerių (dalyvių) vardu.  

7.4. Galutinį sprendimą dėl apdovanojimų išmokėjimo priima Akademijos vadovas ar jo įgaliotas 
asmuo, vadovaudamasis Vertinimo komisijos vertinimu.  

 

8. KITOS NUOSTATOS 

8.1. Lėšos apdovanojimams skiriamos iš projekto „Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių 
sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“ asignavimų.  

8.2. Informacija apie konkurso laimėtojus skelbiama Akademijos tinklalapyje lma.lt ir, remiantis 
Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-316 numatyta tvarka, svetainėje 
www.esinvesticijos.lt. 

8.3. Akademija turi teisę vienašališkai, bet kada iki sprendimo dėl konkurso laimėtojų paskelbimo, 
nutraukti šio konkurso procedūras.  

8.4. Bet kokie konkurso dalyvių reikalavimai ir (ar) pretenzijos dėl konkurso rezultatų turi būti 
pateikti Akademijai raštu per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo paskelbimo apie Akademijos 
priimtą sprendimą dienos. 

8.5. Visi ginčai, susiję su šio konkurso sąlygomis ir procedūromis, yra sprendžiami Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.  

 

http://www.lma.lt/

