PATVIRTINTA
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro
direktoriaus 2022 m. balandžio 13 d.
įsakymu Nr. CV-1-156E
LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ MOKSLŲ CENTRO
PARAMOS SKYRIMO DOKTORANTAMS IR PRAKTIKANTAMS TVARKOS
APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

2.

3.

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (toliau – LAMMC) paramos skyrimo doktorantams ir
praktikantams tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja paramos skyrimo doktorantams
ir praktikantams procedūrą, nurodant jų dydį, lėšų skirstymo ir mokėjimo tvarką.
Apraše vartojamos sąvokos:
2.1 Doktorantas – III studijų pakopos studentas, studijuojantis nuolatinėse doktorantūros
studijose Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre;
2.2 Praktikantas - Lietuvos universitetų studentas, studijuojantis su gamtos ar kita LAMMC
įstatuose nurodyta moksline ir bendrąja veikla susijusius mokslus bei laimėjęs konkursą
LAMMC Praktikanto stipendijai gauti.
Parama gali būti skiriama:
3.1 LAMMC doktorantams, kurių doktorantūra apmokama Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšomis;
3.2 LAMMC doktorantams, kurių doktorantūra apmokama Europos Sąjungos struktūrinių fondų
projektų lėšomis;
3.3 LAMMC doktorantams, kurių doktorantūra apmokama Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšomis, skirtomis konkurso būdu (konkursinė doktorantūra);
3.4 LAMMC praktikantams, atliekantiems praktiką ar mokslinius tyrimus laisvu nuo studijų
metu, kurie apmokami LAMMC lėšomis;
3.5 LAMMC praktikantams, atliekantiems praktiką ar mokslinius tyrimus laisvu nuo studijų
metu LAMMC, kurie finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektų lėšomis;
3.6 LAMMC praktikantams, atliekantiems praktiką ar mokslinius tyrimus laisvu nuo studijų
metu LAMMC, kurie finansuojami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansuojamų
projektų lėšomis;
3.7 LAMMC praktikantams, atliekantiems praktiką ar mokslinius tyrimus laisvu nuo studijų
metu LAMMC, kurie finansuojami kitų (išskyrus Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansuojamų projektų) nacionalinių ar tarptautinių
projektų lėšomis.
II. PARAMOS LAMMC DOKTORANTAMS SKYRIMAS

4.

Visiems nuolatinės studijų formos mokslo doktorantams, kurių doktorantūra apmokama Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšomis ir / ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar kitų
projektų lėšomis, kas mėnesį teikiama parama studijoms (toliau – doktoranto stipendija).
Doktoranto stipendijos dydį (bazinės socialinės išmokos dydžiais) nustato Lietuvos Respublikos
Vyriausybė.

5.

6.
7.

Doktoranto stipendiją doktorantams, kurių doktorantūra apmokama biudžeto lėšomis ir/arba
Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar kitų projektų lėšomis, teikia LAMMC iš paskirtų biudžeto
asignavimų ir/arba Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar kitų projektų lėšų.
Doktoranto stipendija mokama iki studijų pabaigos, bet ne ilgiau nei doktorantūros studijų trukmė.
Doktorantams, išėjusiems akademinių atostogų, už šį laiką parama neteikiama.
Nevykdant doktoranto darbo plano doktorantui, kurio doktorantūra apmokama biudžeto lėšomis,
per 5 darbo dienas nuo šios aplinkybės nustatymo dienos LAMMC direktorius atitinkamos
doktorantūros krypties komiteto teikimu priima sprendimą sustabdyti doktoranto stipendijos
mokėjimą šiam doktorantui. Nustačiusi, kad doktorantas vėl vykdo doktoranto darbo planą,
LAMMC direktorius, atitinkamos doktorantūros krypties komiteto teikimu, per 5 darbo dienas
nuo šios aplinkybės nustatymo dienos priima sprendimą atnaujinti doktoranto stipendijos
mokėjimą šiam doktorantui.
III. PARAMOS LAMMC PRAKTIKANTAMS, ATLIEKANTIEMS PRAKTIKĄ AR
MOKSLINIUS TYRIMUS LAISVU NUO STUDIJŲ METU, KURIE FINANSUOJAMI
LAMMC LĖŠOMIS SKYRIMAS

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.

17.

Paramą (toliau – Praktikanto stipendija) LAMMC praktikantams, atliekantiems praktiką, steigia
ir moka LAMMC, kaip paskatinimą Lietuvos universitetų pirmos (bakalauro) ir antros (magistro)
studijų pakopų studentams už žinių gilinimą žemės ūkio mokslų srityje.
Paramos praktikantams tikslas – skatinti dalyvauti moksliniuose tyrimuose gabius ir motyvuotus
Lietuvos universitetų studentus, studijuojančius su gamtos ar kita LAMMC įstatuose nurodyta
moksline ir bendrąja veikla susijusius mokslus.
Lėšos praktikanto stipendijoms skiriamos iš LAMMC mokslių skyrių lėšų arba bendrųjų
LAMMC lėšų.
Praktikanto stipendijos dydis skelbiamas konkrečiai Praktikanto stipendijai laimėti skirto
konkurso sąlygose.
Praktikanto stipendijos skyrimo konkurso organizavimui, koordinavimui ir kandidatūrų
įvertinimui iki einamųjų metų balandžio 15 d. LAMMC direktoriaus įsakymu yra sudaroma
LAMMC praktikantų stipendijų skyrimo komisija (toliau – Komisija).
Komisija surenka informaciją iš LAMMC mokslinių skyrių apie siūlomas vietas praktikantams
bei praktikų tematikas ir teikia siūlymą LAMMC direktoriui dėl konkurso skelbimo.
Skelbime nurodomos konkurso sąlygos, dokumentų pristatymo terminas, skiriamų Praktikantų
stipendijų skaičius ir dydis.
Informacija apie konkursą skelbiama LAMMC tinklalapyje, socialiniuose tinkluose bei
išsiunčiama Lietuvoje veikiantiems universitetams, vykdantiems studijas su žemės ūkio, gamtos
ar kita LAMMC įstatuose nurodyta moksline ir bendrąja veikla.
Pretendentai savo kandidatūrą Praktikanto stipendijai siūlo patys, pateikdami konkursui
reikalingus dokumentus. Dalyvauti konkurse teikiami šie dokumentai:
16.1 gyvenimo aprašymas (CV);
16.2 motyvacinis laiškas, nurodant į kurią iš LAMMC pateiktų temų pretenduojama;
16.3 pažyma apie paskutinių dviejų semestrų mokymosi dalykus, jų semestrinius įvertinimus ir
vidurkį;
16.4 bakalauro diplomo ir priedėlio kopijas (antros studijų pakopos pirmojo kurso studentams).
Visi 15 punkte nurodyti dokumentai pateikiami iki konkurso skelbime nurodyto termino skelbime
nurodytu dokumentų pateikimo būdu.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Komisija vertina konkursui pateiktus dokumentus ir kviečia pretendentus pokalbiui. Parenkant
kandidatus Praktikos stipendijai gauti, atsižvelgiama į studento studijų rezultatus, pažangumą,
motyvaciją, praktinius tiriamojo darbo įgūdžius ir kitą veiklą.
Komisija sprendimus dėl konkurso nugalėtojų priima ne vėliau kaip iki kiekvienų einamųjų
mokslo metų gegužės 1 d.
Remiantis Komisijos teikimu (posėdžio protokolu), Praktikanto stipendija skiriama LAMMC
direktoriaus įsakymu. Laimėtojas apie paskirtą Praktikanto stipendiją informuojamas asmeniškai.
Su praktikos stipendiją laimėjusiu studentu pasirašoma praktikos sutartis, kurioje nurodoma
praktikos tema, paskirtas praktikos vadovas, praktikos vykdymo sąlygos bei trukmė.
Praktikanto stipendija išmokama kas mėnesį per visą sutartyje su Praktikos stipendijos laimėtoju
numatytą laikotarpį.
Stipendijos mokėjimas gali būti iš karto nutrauktas arba sustabdytas, jei yra nutraukiama Praktikos
stipendijos skyrimo sutartis.
Esant poreikiui, metų bėgyje atsiradus naujoms praktikos vietoms, gali būti organizuojamas
papildomas Praktikanto stipendijos skyrimo konkursas. Tokiu atveju Komisija teikia siūlymą
LAMMC direktoriui dėl konkurso skelbimo ir jis vykdomas pagal 14-18 punktuose nurodytą
tvarką.

IV. PARAMOS STUDENTAMS, ATLIEKANTIEMS PRAKTIKĄ AR MOKSLINIUS
TYRIMUS LAISVU NUO STUDIJŲ METU, KURIE FINANSUOJAMI EUROPOS
SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ, LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS
BIUDŽETO ARBA KITŲ NACIONALINIŲ AR TARPTAUTINIŲ FONDŲ FINANSUOJAMŲ
PROJEKTŲ LĖŠOMIS, SKYRIMAS
25. Visi LAMMC mokslininkai, atitinkantys Lietuvos ir užsienio institucijų keliamus reikalavimus,
turi teisę rengti paraiškas Lietuvos mokslo tarybos bei kitų išorinių finansuojančiųjų institucijų
studentų praktikų ir mokslių tyrimų laisvu nuo studijų metu konkursiniam finansavimui gauti.
26. Parama studentams, atliekantiems praktiką ar mokslinius tyrimus laisvu nuo studijų metu
LAMMC, kurie finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto arba kitų nacionalinių ar tarptautinių fondų finansuojamų projektų lėšomis,
skiriama atsižvelgiant į konkretaus projekto sąlygas ir biudžetą.
27. Paramos dydis paramos gavėjui konkrečiam projektui tvirtinamas LAMMC direktoriaus įsakymu,
atsižvelgiant į projekto sąlygas.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
28.
29.

30.

Parama praktikantams gali būti paskirta kelis kartus, buvęs Praktikos stipendijos gavėjas gali vėl
į ją pretenduoti.
Parama doktorantams ir praktikantams skiriama ir mokama neatsižvelgiant į kitas asmens
gaunamas pinigines išmokas. Asmeniui, kuriam skirta parama, teisės aktų nustatyta tvarka gali
būti skirta ir kita parama.
Ginčai, kylantys dėl paramos skyrimo ir mokėjimo, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka.
__________________

