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LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ MOKSLŲ CENTRO 

DOKTORANTŪROS LĖŠŲ, SKIRTŲ STUDIJŲ KAINAI PADENGTI, NAUDOJIMO TVARKA 

 

1. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (toliau – LAMMC) doktorantūros lėšų, skirtų studijų 

kainai padengti, naudojimo tvarka nustato šių lėšų paskirtį, doktorantūrai skirtų lėšų sąmatų 

sudarymą bei šių lėšų naudojimą. 

2. Lėšos doktorantūros studijų kainai padengti LAMMC skiriamos kiekvienais metais kartu su 

valstybės biudžeto asignavimais arba yra projektų, kuriuose numatytas doktorantūros studijų  

finansavimas, biudžetų dalis.  

3. Doktoranto studijoms skirtos lėšos skirstomos ir  naudojamos tokia tvarka: 

3.1. 50 proc. lėšų skiriama doktoranto studijų reikmėms, t. y. darbo priemonėms, reagentams, 

laboratorinių tyrimų ar lauko eksperimentų prietaisams, literatūrai įsigyti, egzaminų laikymo, 

dalyvavimo konferencijose, mokslinėse stažuotėse užsienio mokslo ir studijų institucijose bei kito 

mobilumo (jei jos negali būti padengtos kitų finansavimo šaltinių lėšomis), mokymų ir 

kvalifikacijos kėlimo, disertacijos spausdinimo ir gynimo išlaidoms padengti. Šios lėšos 

naudojamos pagal doktoranto kartu su moksliniu vadovu parengtą lėšų naudojimo sąmatą; 

3.2. 30 proc. lėšų skiriama administravimo reikmėms padalinyje, kuriame doktorantas studijuoja 

(laboratorinės įrangos eksploatacinėms išlaidoms, komunalinėms paslaugoms, darbo vietos 

aptarnavimo ir kt. išlaidoms padengti); 

3.3. 10 proc. lėšų skiriama mokslinio vadovo darbo užmokesčiui ar kitoms išlaidoms; 

3.4. 10 proc. lėšų skiriama doktorantūros procesui administruoti. 

4. Doktorantūros studijų sąmatos rengiamos kiekvienų kalendorinių metų gruodžio mėnesį 

(konkursinės doktorantūros doktorantai – per mėnesį nuo priėmimo į studijas). Doktorantai parengia 

doktorantūros studijų lėšų naudojimo sąmatas, kurios suderinamos ir patvirtinamos doktoranto, 

mokslinio vadovo, padalinio vadovo ir LAMMC Finansų tarnybos. Parengtos ir suderintos 

doktorantūros studijų lėšų sąmatos tvirtinamos LAMMC direktoriaus įsakymu. 

5. Patvirtinus lėšos naudojamos pagal doktorantūros studijų lėšų naudojimo sąmatą. 

6. Esant būtinumui, lėšų naudojimo sąmata gali būti keičiama, suderinus su moksliniu vadovu ir  

padalinio vadovu, ne vėliau nei likus 5 darbo dienoms iki einamojo ketvirčio pabaigos.  

7. Naudojant doktorantų studijoms skirtas lėšas, lėšų skyrimo prašymas turi būti pasirašytas 

doktoranto ir jo mokslinio vadovo. 

8. Doktorantai doktorantūros studijų sąmatoje numatytas lėšas turi išleisti iki einamųjų metų 

gruodžio 1 d.  


