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LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJA PATVIRTINTA  

Lietuvos mokslų akademijos prezidento  

                    2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 16–T 

  

 

 

PROJEKTO „NACIONALINĖS MOKSLO POPULIARINIMO SISTEMOS PLĖTRA IR 

ĮGYVENDINIMAS“ PARTNERIŲ ATRANKOS TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ši tvarka reglamentuoja projekto „Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir 

įgyvendinimas“ (toliau – Projektas), partnerių, kurių mokslo populiarinimo veikloms įgyvendinti 

gali būti skiriamas finansavimas, atranką, paraiškų teikimo ir vertinimo tvarką. 

2. Šios tvarkos tikslas – atrinkti sėkmingai mokslo populiarinimo veiklą vykdančius ir/ar 

inovatyvių, kūrybiškų mokslo populiarinimo idėjų turinčius Projekto partnerius, kurie vykdydami 

mokslo populiarinimo veiklas prisidėtų prie Projekto tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. 

3. Projekto tikslas – vykdyti mokslo populiarinimo sistemos plėtrą taikant išbandytas ir 

kuriant naujas priemones. 

4. Projekto uždaviniai:  

4.1. Užtikrinti mokslo populiarinimo tradicijų formavimą, informacijos apie mokslo 

pasiekimus sklaidą taikant išbandytas mokslo populiarinimo priemones; 

4.2. Didinti informacijos apie mokslą ir mokslinius tyrimus prieinamumą kuriant naujas mokslo 

populiarinimo priemones. 

5. Projekto vykdytojas – Lietuvos mokslų akademija. 

6. Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2015 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-193 patvirtintu 2014–2020 metų Europos Sąjungos 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 aprašu (toliau – 

Aprašas). 

7. Pagal Aprašo 12.5 p. galimi Projekto partneriai – mokslo ir studijų institucijos, viešosios 

įstaigos, asociacijos, biudžetinės įstaigos. 

8. Visa informacija apie vykdomą atranką skelbiama Lietuvos mokslų akademijos 

tinklalapyje www.lma.lt.  

 

 

II. PARTNERIŲ ATRANKOS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

9. Projekto partnerių atranką vykdo ir institucijų pateiktas paraiškas veikloms įgyvendinti bei 

paramai gauti vertina Lietuvos mokslų akademijos sudaryta Partnerių atrankos komisija (toliau – 

Atrankos komisija). Atrankos komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 4 (keturių) narių. Į Atrankos 

komisijos sudėtį paritetiniais pagrindais įtraukiami Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvos mokslo 

tarybos pasiūlyti atstovai. Komisijos sudėtis tvirtinama Lietuvos mokslų akademijos prezidento 
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įsakymu. Atrankos komisijai vadovauja Lietuvos mokslų akademijos paskirtas atstovas (toliau – 

Komisijos pirmininkas). 

10. Atrankos komisija darbą organizuoja ir veiklą vykdo vadovaujantis Lietuvos mokslų 

akademijos prezidento įsakymu patvirtintu Atrankos komisijos darbo reglamentu. Komisija yra 

atskaitinga Lietuvos mokslų akademijai. 

11. Atrankos komisija:  

11.1. atrenka Projekto partnerius, vertindama pateiktas paraiškas pagal Partnerių atrankos 

tvarkos 3 priede nustatytus vertinimo kriterijus; 

11.2. priima sprendimą dėl atrinktų Partnerių paraiškų finansavimo. 

12. Vertinant paraiškas Atrankos komisija laikosi šių principų:  

12.1. lygiateisiškumo (visoms paraiškoms taikomi vienodi vertinimo kriterijai); 

12.2. skaidrumo ir nešališkumo (visi vertintojai privalo deklaruoti savo nešališkumą arba galimą 

interesų konfliktą); 

12.3. konfidencialumo (vertinant užtikrinamas paraiškoje pateiktos informacijos naudojimas tik 

vertinimo tikslais ir informacijos apie projektą neskleidimas vertinimo proceso metu).  

13. Komisijos pirmininkas, kiekvienas komisijos narys gali dalyvauti Atrankos komisijos 

darbe tik pasirašęs nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. 

14. Atrankos komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų 

dauguma, dalyvaujant ne mažiau nei 2/3 komisijos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, galutinį 

sprendimą priima Komisijos pirmininkas.  

 

 

III. PARAIŠKŲ TEIKIMAS 

  

15. Paraiškas tapti Projekto partneriais iki 2015 m. rugpjūčio 10 d. teikia institucijos, 

nurodytos šios tvarkos 7 punkte, pagal šios tvarkos 1 ir 2 priedo formas.  

16. Paraiškos turi būti pildomos elektronine forma. Paraiškos teikiamos ir Projektas vykdomas 

valstybine lietuvių kalba. Teikiamas vienas paraiškos egzempliorius, pasirašytas teikiančio juridinio 

asmens vadovo (ar jo įgalioto asmens), ir jo kopija elektronine laikmena. 

17. Paraiškos teikiamos Lietuvos mokslų akademijai skelbime (www.lma.lt) nurodytu adresu. 

18.  Atrankos dalyvis gali pateikti tik vieną paraišką. Jei atrankos dalyvis pateikia daugiau kaip 

vieną paraišką, dalyvauja teikiant kelias paraiškas, visos tokios paraiškos atmetamos. 

19. Atrankos dalyvis iki galutinio paraiškų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti 

savo pateiktą paraišką. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad paraiška atšaukiama, pripažįstamas 

galiojančiu, jeigu Atrankos komisija jį gauna pateiktą raštu iki paraiškų pateikimo termino 

pabaigos. 

 

 

III. PARAIŠKŲ VERTINIMAS 

 

20. Institucijų paraiškas tapti Projekto partneriais ir gauti finansavimą veikloms įgyvendinti 

vertina Atrankos komisija, atsižvelgdama į šios tvarkos 1 ir 2 prieduose pateiktus reikalavimus ir 

šios tvarkos 2 priede išvardytus vertinimo kriterijus.  

21. Atrankos komisija paraiškas įvertina iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. 
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22. Atrankos komisijos pirmininkas pirmąjį komisijos posėdį kviečia gavęs institucijų 

pateiktas paraiškas. Atrankos komisijos posėdžiai yra uždari.  

23. Vertinimo procesą sudaro šie etapai:  

23.1. Paraiškos administracinės atitikties vertinimas.  Jo metu nustatoma: 

- ar su paraiška pateikti visi paraiškos formoje nurodyti dokumentai ir informacija; 

- ar paraiška tinkamai užpildyta (pagal tvarkos 1 ir 2 prieduose pateiktus reikalavimus) 

ir pasirašyta; 

- ar veiklai(-oms) prašoma parama (finansavimas) nedubliuoja paramos (finansavimo), 

gaunamos iš kitų finansavimo šaltinių. 

23.2. Paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimas atliekamas vadovaujantis vertinimo kriterijais, 

nurodytais tvarkos 3 priede. 

24. Atrankos komisija paraišką atmeta, jeigu: 

24.1. paraiška neatitinka šios tvarkos 1 ir 2 prieduose numatytų reikalavimų;  

24.2. atrankos dalyvis pateikia daugiau kaip vieną paraišką arba dalyvauja teikiant kelias 

paraiškas; 

24.3. paraiškoje veiklai prašoma parama dubliuoja iš kitų šaltinių gaunamą finansavimą. 

25. Atrankos rezultatai bus skelbiami Lietuvos mokslų akademijos interneto svetainėje 

www.lma.lt. Laimėję dalyviai apie atrankos rezultatus informuojami raštu per 5 darbo dienas nuo 

sprendimo priėmimo dienos.  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

26. Lietuvos mokslų akademija neprisiima atsakomybės, jei dėl paraiškoje nurodytų 

kontaktinių duomenų (adreso, telefono, fakso numerio, el. pašto adreso) paraiškos teikėjo 

nepasiekia siunčiama informacija arba su juo negalima susisiekti telefonu. 

27. Paraiškos teikėjui elektroniniu paštu siunčiami klausimai, prašymai, susiję su paraiškų 

teikimu, laikomi oficialiais.  

 

 

_________________ 
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