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SPRENDIMO ESMĖ
2019 m. sausio 9 d. Vyriausybė 3 metų kadencijai patvirtino Lietuvos mokslo premijų komisiją (toliau – komisija),
kurios įgaliojimai baigiasi 2022 m. sausio 14 d. Kadangi šios sudėties komisija jau pradėjo darbų, kurie teikiami
Lietuvos mokslo premijoms gauti (toliau – darbai), pateikimo ir vertinimo procedūras (darbai 2021 metų Lietuvos
mokslo premijų konkursui buvo priimami iki 2021-10-01), tikslinga, kad tos pačios sudėties komisija ir pabaigtų darbų
vertinimo ir premijų skyrimo procedūras. Sprendimas dėl premijų skyrimo turi būti priimtas iki vasario 10 d. Todėl
siūloma pratęsti dabartinės sudėties komisijos kadenciją iki naujos Lietuvos mokslo premijų komisijos
sudarymo, šį sprendimą priimant dar iki dabartinės sudėties komisijos kadencijos pabaigos, t. y. 2022 m. sausio
14 d.
Taip pat, atsižvelgiant į 2018 m. Vyriausybės nutarimu atnaujintą Mokslo sričių klasifikatorių, Mokslo ir studijų
įstatyme atnaujintą eksperimentinės plėtros sąvoką, Lietuvos mokslo premijų komisijos siūlymus, teikiami nauja
redakcija išdėstyti Lietuvos mokslo premijų nuostatai (toliau – Nuostatai).
Nuostatuose numatyta, kad kasmet konkurso būdu yra skiriamos ne daugiau kaip 7 premijos: humanitarinių mokslų
srityje skiriama 1 premija, socialinių mokslų srityje – 1 premija, gamtos mokslų srityje – 2 premijos, medicinos ir
sveikatos mokslų srityje ir žemės ūkio mokslų srityje – 2 premijos, technologijos mokslų srityje – 1 premija. Premijos
dydis – 780 bazinių socialinių išmokų dydžių (šiuo metu 31 200 eurų, nuo 2022-01-01 – 32 760 eurų). Premijai gauti
teikiami darbai turi būti paskelbti ne vėliau kaip prieš metus iki dokumentų pateikimo ir turi būti atlikti ne anksčiau nei
per pastaruosius 15 metų. Nuostatuose detalizuojami reikalavimai darbams, teikiamiems premijai gauti bei komisijos
sudarymo principai, uždaviniai, funkcijos, teisės ir komisijos darbo organizavimas. Taip pat numatytos darbų vertinimo
ir premijų skyrimo procedūros, kuriose numatyta galimybė pakartotinai teikti premija neapdovanotą darbą, o premiją
gavęs asmuo ar kolektyvas pakartotinai teikti darbą gali ne anksčiau kaip po 15 metų. Sprendimas dėl premijų skyrimo
priimamas iki vasario 10 d. ir per 10 dienų pranešamas Vyriausybei bei ŠMSM, o taip pat paskelbiamas Lietuvos
mokslų akademijos svetainėje, spaudoje.
Projektas suderintas be pastabų su EIM, KM, FM, SADM, SAM, LMA, LMT, TM Lietuvos pramonininkų
konfederacija, asociacija „Žinių ekonomikos forumas“.
ŠMSM patikslino Projektą, atsižvelgiant į 2021-12-28 TAP posėdyje išsakytas pastabas - patikslinti formuluotę
„lietuvių kilmės mokslininkai“ bei atsižvelgti į Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pastabas.
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