
 
 

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL DOKTORANTŲ STIPENDIJŲ UŽ AKADEMINIUS PASIEKIMUS IR PARAMOS 

DOKTORANTŲ AKADEMINĖMS IŠVYKOMS SKYRIMO DOKUMENTŲ FORMŲ 

PATVIRTINIMO 

 

2015 m. balandžio 15 d. Nr. V-75 

Vilnius 

 

 Vadovaudamasis Stipendijų už akademinius pasiekimus ir paramos doktorantams 

skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. 

rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1431 „Dėl valstybės paramos doktorantams tvarkos“ pakeitimo“ ir 

Doktorantų stipendijų už akademinius pasiekimus ir paramos doktorantų akademinėms išvykoms 

skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) 2012 m. spalio 1 

d. nutarimu Nr. VII-116, p 18, 22, 31 ir 49 punktais, 

 t v i r t i n u  pridedamas: 

1. Paraiškos paramai doktoranto akademinei išvykai gauti formą; 

2. Paraiškos paramai doktoranto akademinei išvykai gauti ekspertinio vertinimo formą; 

3. Institucijos rekomendacijos skirti paramą doktoranto akademinei išvykai formą; 

4. Paraiškos paramai doktoranto akademinei išvykai gauti administracinės patikros 

pažymos formą; 

5. Paramos doktoranto akademinei išvykai lėšų panaudojimo ataskaitos formą. 

2. Laikau netekusiais galios: 

2.1. Tarybos pirmininko 2014 m. balandžio 11 d. įsakymą Nr. V-109 „Dėl doktorantų 

stipendijų už akademinius pasiekimus ir paramos doktorantų akademinėms išvykoms skyrimo 

tvarkos apraše nurodytų dokumentų formų pakeitimo“; 

2.2. Tarybos pirmininko 2012 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. V-231 „Dėl doktorantų stipendijų 

už akademinius pasiekimus ir paramos doktorantų akademinėms išvykoms skyrimo tvarkos 

apraše nurodytų dokumentų formų pakeitimo“ 1.5 punktu patvirtintą Paraiškos paramai 

doktoranto akademinei išvykai gauti ekspertinio vertinimo formą; 

2.3. Tarybos pirmininko 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-195 „Dėl doktorantų 

stipendijų už akademinius pasiekimus ir paramos doktorantų akademinėms išvykoms skyrimo 

tvarkos apraše nurodytų dokumentų formų patvirtinimo“ 4 punktu patvirtintą Institucijos rašto 

dėl paramos doktoranto akademinei išvykai skyrimo formą; 

2.4. Tarybos pirmininko 2014 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. V-204 „Dėl doktorantų stipendijų 

už akademinius pasiekimus ir paramos doktorantų akademinėms išvykoms skyrimo tvarkos 

apraše nurodytų dokumentų formų pakeitimo“ 1.3 punktu patvirtintą Paraiškos paramai 

doktoranto akademinei išvykai gauti administracinės patikros formą. 

2.5. Tarybos pirmininko 2012 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. V-231 „Dėl doktorantų stipendijų 

už akademinius pasiekimus ir paramos doktorantų akademinėms išvykoms skyrimo tvarkos 
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apraše nurodytų dokumentų formų pakeitimo“ 1.7 patvirtintą Paramos doktoranto akademinei 

išvykai lėšų panaudojimo ataskaitos formą. 

 

 

 

Tarybos pirmininko pavaduotojas  Konstantinas Pileckas 

 

 

 


