
 
 

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS 

 

ĮSAKYMAS 
 

DĖL REKOMENDACIJŲ PROJEKTE „KONKURSINIS TRUMPALAIKIŲ 

MOKSLININKŲ VIZITŲ FINANSAVIMAS“ NUMATYTIEMS TRUMPALAIKIAMS 

MOKSLININKŲ VIZITAMS SKIRIAMŲ LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO PATVIRTINIMO 
 

2013 m. gegužės 17 d. Nr. V-189 

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2011 m. gegužės 30 d. įsakymu 

Nr. V-74 „Dėl projekto „Konkursinis trumpalaikių mokslininkų finansavimas“ finansavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo” (2012, Nr. 31-1484; 2012, Nr. 76-3975): 

1. T v i r t i n u Rekomendacijas dėl projekto „Konkursinis trumpalaikių mokslininkų 

vizitų finansavimas“ numatytiems trumpalaikiams mokslininkų vizitams skiriamų lėšų 

apskaičiavimo (pridedama).  

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2011 m. gegužės 

30 d. įsakymo Nr. V-75 „Dėl projekto „Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų 

finansavimas“ priedų formų patvirtinimo 15 punktą. 

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2012 m. 

balandžio 24 d. įsakymą Nr. V-111 „Dėl 2011 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. V-75 „Dėl projekto 

„Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas“ priedų formų patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2012 m. liepos 

12 d. įsakymą Nr. V-183 „Dėl rekomendacijų projekte „Konkursinis trumpalaikių mokslininkų 

vizitų finansavimas“ numatytiems trumpalaikiams mokslininkų vizitams skiriamų lėšų 

apskaičiavimo pakeitimo“. 

 

 

 

Tarybos pirmininkas  Eugenijus Butkus 
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REKOMENDACIJOS  

DĖL PROJEKTE „KONKURSINIS TRUMPALAIKIŲ MOKSLININKŲ VIZITŲ 

FINANSAVIMAS“ NUMATYTIEMS TRUMPALAIKIAMS MOKSLININKŲ 

VIZITAMS SKIRIAMŲ LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Projekto „Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas“ (toliau – 

projektas), kurio kodas VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-001, rekomendacijos dėl projekte numatytiems 

trumpalaikiams mokslininkų vizitams (toliau – vizitai) skiriamų lėšų apskaičiavimo (toliau – 

rekomendacijos) nustato vizitams skiriamų lėšų apskaičiavimo tvarką. 

2. Rekomendacijose vartojamos sąvokos yra apibrėžtos 2011-05-30 Lietuvos mokslo 

tarybos pirmininko patvirtintame projekto „Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų 

finansavimas“ finansavimo tvarkos apraše. 

 

II. LĖŠŲ VIZITAMS APSKAIČIAVIMAS 

 

3. Paramos suma dalyvauti mokslinėje konferencijoje susideda iš dviejų dalių: 

3.1. konferencijos dalyvio mokesčio (patirtos išlaidos kompensuojamos pateikus 

įrodančius dokumentus); 

3.2. sumos, kuri susideda iš kelionės ir gyvenamojo ploto nuomos kainos 

(apskaičiavimo tvarka skelbiama kvietime teikti paraiškas). 

4. Paramos suma dalyvauti moksliniame tyrime susideda iš dviejų dalių: 

4.1. už pirmąsias 7 dienas skaičiuojamas iki 6 000 Lt atlyginimas. Už 8-ą ir tolesnes 

dienas – iki 470 Lt per dieną. Bendra vizito trukmė negali būti trumpesnė nei 7 dienos ir viršyti 

30 dienų laikotarpio. 

4.2. papildomos išlaidos gali sudaryti iki 20 procentų nuo 4.1. punkte numatyto 

atlyginimo. Už skirtas lėšas galima pirkti reikalingas specialiąsias priemones (reagentus, kitas 

moksliniam tyrimui atlikti naudojamas priemones), išskyrus įrangą, įrengimus ir ilgalaikį turtą.  

5. Paskaitų skaitymo veiklai už pirmas 3 dienas skaičiuojamas iki 4 120 Lt atlyginimas. 

Už 4-ą ir tolesnes dienas – iki 470 Lt per dieną. Bendra vizito trukmė negali būti trumpesnė nei 3 

dienos (ir ne mažiau kaip 8 akademinės paskaitų (seminarų) valandos) ir viršyti 14 dienų 

laikotarpio. 

6. Dalyvaujančiam doktorantūros procese skaičiuojamas iki 3300 Lt atlyginimas. Bendra 

vizito trukmė negali viršyti 4 dienų laikotarpio. 

 

 

 

 


