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I. ĮVADAS
Doktorantų stipendijų dydžius nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
rugsėjo 11 d. nutarimas Nr. 1431 „Dėl valstybės paramos doktorantams tvarkos“ bei jo vėlesni
pakeitimai (toliau – Nutarimas).
Šios analizės tikslas – supaprastinti 2014–2020 m. programavimo periodo iš Europos
socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamų projektų administravimą nustatant doktorantų stipendijų
fiksuotuosius įkainius. Taikant šioje analizėje nustatytus doktorantų stipendijų fiksuotuosius
įkainius pareiškėjams bus lengviau planuoti projekto išlaidas rengiant paraiškas, o projektų
vykdytojams paprasčiau atsiskaityti už projekto lėšų panaudojimą.
Nustatytus doktorantų stipendijų fiksuotuosius įkainius planuojama taikyti 2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir
žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-ESFA-V-711 priemonės „Mokslininkų ir kitų
tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ remiamos veiklos „Doktorantūros vietų finansavimas ir plėtra
(jaunimo iš užsienio pritraukimas)“ išlaidų kompensavimui. Nustatyti fiksuotieji įkainiai taip pat
gali būti naudojami kitų institucijų, administruojančių Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas,
panašaus pobūdžio projektų veiklose.
Nutarimo analizę atliko Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.
II. TEISĖS AKTŲ ANALIZĖ
Analizė atlikta vadovaujantis Nutarimu, kurio paskutinis pakeitimas patvirtintas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1038 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 1431 „Dėl valstybės paramos
doktorantams tvarkos“ pakeitimo“ bei iki pakeitimo galiojusia Nutarimo redakcija. Nutarimas
nustato doktorantų stipendijų skyrimo kriterijus, dydžius ir lėšų mokėjimo tvarką.
Nutarimo 1.1 punkte apibrėžta, kad nustatytų dydžių doktorantų stipendija mokama
visiems nuolatinės formos mokslo ir meno doktorantams, kurių doktorantūra apmokama Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, iš doktorantūrą vykdančioms mokslo ir studijų
institucijoms paskirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.
Nutarimo redakcijoje, galiojusioje iki 2015 m. spalio 1 d. (imtinai), 1.1.1 ir 1.1.2
papunkčiuose nustatyti bazinės socialinės išmokos1 dydžio koeficientai apskaičiuojant stipendijas:
1

Bazinės socialinės išmokos dydis iki 2014 m. gruodžio 31 d., t.y. 130 Lt (37,65 Eur), patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1366 „Dėl bazinės socialinės išmokos dydžio patvirtinimo“. Nuo 2015
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1.

pirmųjų metų doktorantams – 8,3;

2.

antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų metų doktorantams – 9,6.

Nutarimo redakcijoje, įsigaliojusioje nuo 2015 m. spalio 2 d., pakeisti 1.1.1 ir 1.1.2
papunkčiuose nustatyti bazinės socialinės išmokos dydžio koeficientai į:
1.

pirmųjų metų doktorantams – 10,4;

2.

antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų metų doktorantams – 12,0.

Remiantis aukščiau pateikta informacija nustatomi doktorantų stipendijų fiksuotieji
įkainiai (žr. 1 lentelę).
1 lentelė. Doktorantų stipendijų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimas
Tikslinė grupė
1

Koeficientas taikomas
doktorantų stipendijai
apskaičiuoti

Bazinė socialinė
išmoka, Eur

Doktorantų stipendijų
vieno mėnesio fiksuotieji
įkainiai, Eur

2

3

4= (2)*(3)

už laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 imtinai
Pirmųjų metų doktorantai

8,3

37,65

312,50

Antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų metų doktorantai

9,6

37,65

361,44

8,3

38,00

315,40

9,6

38,00

364,80

už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-10-01 imtinai
Pirmųjų metų doktorantai
Antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų metų doktorantai

už laikotarpį nuo 2015-10-02
Pirmųjų metų doktorantai

10,4

38,00

395,20

Antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų metų doktorantai

12,0

38,00

456,00

Taikant Nutarimu nustatytus fiksuotuosius dydžius Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšomis finansuojamuose projektuose bus taikomos visos Nutarime doktorantų stipendijų
išmokėjimui numatytos sąlygos.
III. TEISĖS AKTU NUSTATYTI FIKSUOTIEJI DYDŽIAI
Doktorantų stipendijų fiksuotieji įkainiai:
1.

pirmųjų metų doktorantų stipendijos vieno mėnesio fiksuotasis įkainis:

a.

312,50 Eur (taikomas laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 imtinai);

b.

315,40 Eur (taikomas laikotarpiu nuo 2015-01-01 iki 2015-10-01 imtinai);

c.

395,20 Eur (taikomas nuo 2015-10-02);

m. sausio 1 d. bazinės socialinės išmokos dydis, t.y. 38 Eur, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m.
rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 924 „Dėl bazinės socialinės išmokos dydžio patvirtinimo“.
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2.

antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų metų doktorantų stipendijos vieno mėnesio fiksuotasis

a.

361,44 Eur (taikomas laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 imtinai);

b.

364,80 Eur (taikomas laikotarpiu nuo 2015-01-01 iki 2015-10-01 imtinai);

c.

456,00 Eur (taikomas nuo 2015-10-02).

įkainis:

Nustatyti fiksuotieji dydžiai bus taikomi doktorantų stipendijų išlaidoms apmokėti,
laikantis Nutarime bei projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytų sąlygų.
IV. TEISĖS AKTU NUSTATYTŲ FIKSUOTŲJŲ DYDŽIŲ TAIKYMAS
Nustatyti fiksuotųjų įkainių dydžiai yra maksimalūs. Pareiškėjas, teikdamas paraišką dėl
projekto finansavimo, gali nusimatyti mažesnius įkainius.
Projekto išlaidoms, kurios apmokamos taikant šioje teisės akto analizėje nustatytus
fiksuotųjų įkainių dydžius, pagrįsti projekto vykdytojas atsiskaitydamas už patirtas išlaidas turi
pateikti Įgyvendinančiajai institucijai suvestines pažymas ir Įsakymus dėl doktorantų stipendijų
skyrimo. Suvestinėje pažymoje, kurios formą projekto vykdytojui pateiks įgyvendinančioji
institucija sudarius projekto sutartį, turi būti nurodyta doktoranto vardas ir pavardė; mokslo ir
studijų institucija, kurioje studijuoja doktorantas; studijų metai (pirmieji, antrieji ar vėlesni);
laikotarpis už kurį deklaruojamas doktorantų stipendijos fiksuotasis įkainis; įsakymo dėl stipendijų
skyrimo data ir numeris bei kita būtina informacija. Doktorantų stipendijų fiksuotieji įkainiai yra
mokami projekto vykdytojui pateikus mokėjimo prašymą patirtoms išlaidoms kompensuoti.
Doktorantų stipendijų fiksuotųjų įkainių dydžių analizė turi būti atnaujinama kiekvieną
kartą pasikeitus 2002 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1431 „Dėl valstybės paramos doktorantams
tvarkos“ bei jo vėlesniais pakeitimais nustatytiems doktorantų stipendijų dydžio koeficientams ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 924 „Dėl bazinės socialinės
išmokos dydžio patvirtinimo“ patvirtintam bazinės socialinės išmokos dydžiui. Už analizės
atnaujinimą atsakinga Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija arba kita jos paskirta
institucija. Projektų vykdytojai pasikeitusius dydžius turi taikyti nuo atitinkamo teisės akto
pakeitimo įsigaliojimo dienos.
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