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ĮVADAS
Doktorantų paramos studijoms dydžius nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 26 d. nutarimas
Nr. 604 „Dėl paramos doktorantams ir studentams, studijuojantiems pagal profesines studijų programas, teikimo ir dėl
kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ 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, analizę atnaujino VšĮ Europos
socialinio fondo agentūros metodinės pagalbos skyrius.
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I. TEISĖS AKTŲ ANALIZĖ
Analizė atlikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 26 d. nutarimu Nr. 604 „Dėl paramos
doktorantams ir studentams, studijuojantiems pagal profesines studijų programas, teikimo ir dėl kai kurių Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos
18 d. nutarimu Nr. 712 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 26 d. nutarimo Nr. 604 „Dėl paramos
doktorantams ir studentams, studijuojantiems pagal profesines studijų programas, teikimo ir dėl kai kurių Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“. Šie teisės aktai nustato doktorantų
paramos studijoms skyrimo kriterijus, dydžius ir lėšų mokėjimo tvarką.
Nutarimo 1.1 punkte apibrėžta, kad visiems nuolatinės studijų formos mokslo ir meno doktorantams, kurių
doktorantūra apmokama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, ar kuriems yra mokama studijų stipendija
studijoms nuolatinės studijų formos doktorantūroje, kas mėnesį teikiama parama studijoms.
Aktualioje Nutarimo redakcijoje, įsigaliojusioje nuo 2019 m. sausio 1 d., 1.1.1 ir 1.1.2 papunkčiuose nustatytas
paramos studijoms dydis (bazinės socialinės išmokos1 dydžiais) yra toks:
1. pirmųjų metų doktorantams – 19,0;
2. antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų metų doktorantams – 22,0.
Remiantis aukščiau pateikta informacija nustatomi doktorantų paramos studijoms fiksuotieji įkainiai (žr. 1 lentelę).
1 LENTELĖ. DOKTORANTŲ PARAMOS STUDIJOMS FIKSUOTŲJŲ ĮKAINIŲ APSKAIČIAVIMAS
Koeficientas taikomas
Bazinė
socialinė Doktorantų stipendijų vieno
Tikslinė grupė
doktorantų stipendijai
išmoka, Eur
mėnesio fiksuotieji įkainiai, Eur
apskaičiuoti
1

2

3

4=(2)*(3)

Pirmųjų metų doktorantai

19,0

38,00

722,00

Antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų metų
doktorantai

22,0

38,00

836,00

Taikant Nutarimu nustatytus fiksuotuosius dydžius Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamuose
projektuose bus taikomos visos Nutarime doktorantų paramos studijoms išmokėjimui numatytos sąlygos.

1

Bazinės socialinės išmokos dydis, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr.
1134 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl šalpos pensijų bazės dydžio,
tikslinių kompensacijų bazės dydžio ir valstybinių pensijų bazės dydžio patvirtinimo“ pakeitimo“.
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II. TEISĖS AKTU NUSTATYTI FIKSUOTIEJI DYDŽIAI
Doktorantų paramos studijoms fiksuotieji įkainiai:
1. pirmųjų metų doktorantų paramos studijoms vieno mėnesio fiksuotasis įkainis – 722,00 Eur;
2. antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų metų doktorantų paramos studijoms vieno mėnesio fiksuotasis įkainis – 836,00
Eur.
Nustatyti fiksuotieji dydžiai bus taikomi doktorantų paramos studijoms išlaidoms apmokėti, laikantis Nutarime bei
projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytų sąlygų.

III. NUSTATYTŲ FIKSUOTŲJŲ DYDŽIŲ TAIKYMAS
Analizės II dalyje nustatyti fiksuotųjų įkainių dydžiai taikomi nuo 2019 m. sausio 1 d. Analizės rezultatai skelbiami
svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.
Fiksuotųjų dydžių perskaičiavimo sąlygos. Šioje analizėje nustatytas FĮ dydis keičiamas analizę išdėstant nauja
redakcija ir nurodoma naujos redakcijos įsigaliojimo data.
Doktorantų paramos studijoms fiksuotųjų įkainių dydžių analizė turi būti atnaujinama kiekvieną kartą pasikeitus
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 26 d. nutarimu Nr. 604 „Dėl paramos doktorantams ir studentams,
studijuojantiems pagal profesines studijų programas, teikimo ir dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ bei jo vėlesniais pakeitimais nustatytiems doktorantų paramos studijoms
dydžio koeficientams ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1134 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl šalpos pensijų bazės dydžio, tikslinių
kompensacijų bazės dydžio ir valstybinių pensijų bazės dydžio patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintam bazinės socialinės
išmokos dydžiui.
Tuo atveju, kai audito ar kitos institucijos nustato, kad supaprastintai apmokamų išlaidų dydis ar jo taikymo sąlygos
buvo netinkamai nustatyti (tais atvejais, kai dydis turėjo būti mažesnis arba kitaip taikomas), patikslintas dydis ar jo
taikymo sąlygos yra taikomi jau įgyvendinamų projektų veiksmų, vykdomų nuo dydžio ar jo taikymo sąlygų patikslinimo
įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti2.
Už analizės atnaujinimą atsakingas VšĮ Europos socialinio fondo agentūros metodinės pagalbos skyrius.
Fiksuotųjų dydžių vertinimas projektų administravimo etape. Projekte pasiektiems rezultatams pagrįsti, projekto
vykdytojas turi pateikti Įgyvendinančiajai institucijai Įsakymus dėl doktorantų paramos studijoms skyrimo ar kitus
lygiaverčius dokumentus (jeigu Įsakymas jau pateiktas už laikotarpį, už kurį deklaruojamas doktorantų paramos
studijoms fiksuotasis įkainis, pakartotinai Įsakymas neteikiamas). Patirtoms išlaidoms apskaičiuoti, taikant šioje tyrimo
ataskaitoje nustatytus fiksuotuosius dydžius, ir joms deklaruoti naudojama suvestinė pažyma, kurioje nurodomas
doktoranto vardas ir pavardė; mokslo ir studijų institucija, kurioje studijuoja doktorantas; studijų metai (pirmieji,
antrieji ar vėlesni); laikotarpis už kurį deklaruojamas doktorantų paramos studijoms fiksuotasis įkainis; įsakymo dėl
paramos studijoms skyrimo data ir numeris bei kita būtina informacija.

2

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. spalio 8 d.
įsakymu Nr. 1K-316 4281 punktas

6
Analizės atnaujinimas finansuotas iš Techninės paramos lėšų (projektas Nr. 11.0.1-CPVA-V-201-01-0030 „Europos
socialinio fondo agentūra – metodinės pagalbos ir konsultacijų teikimas“).

