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STIPENDIJAI

GAUTI

Lietuvos Respublikos Seimas, siekdamas skatinti Lietuvos piliečius rinktis humanitarinių ir
socialinių mokslų sričių mokslininko karjerą, grįžti į mokslo tyrimų sritį arba likti mokslo tyrimų
srityje, galinčioje pasitarnauti Lietuvai, taip pat didinti pasitikėjimą Lietuvos valstybe, skatinti
visuomenę, ypač jaunąją kartą, dirbti valstybės labui ir gerovei, įsteigė Valstybės Nepriklausomybės
stipendiją. Stipendija įteikiama kiekvienais metais Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną –
Kovo 11-ąją. Valstybės Nepriklausomybės stipendijos dydis yra 12 000 eurų.
Stipendija skiriama humanitarinių ir socialinių mokslų sričių jauniesiems mokslininkams už
Lietuvos valstybingumo stiprinimui svarbius mokslo tyrimus, su jais susijusią visuomeninę veiklą ir
mokslo populiarinimo darbus bei stipendijai gauti pateiktą mokslinio tyrimo projektą. Konkurse
stipendijai gauti gali dalyvauti kandidatai, kurie konkurso dokumentų pateikimo paskutinę dieną, tai
yra tų metų gruodžio 31 dieną, yra ne vyresni kaip 35 metų amžiaus.
Siūlyti kandidatus stipendijai gauti turi teisę mokslininkai bei Lietuvos mokslo ir studijų
institucijos kasmet iki gruodžio 31 d. Siūlant kandidatą komisijai pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta kandidato anketa (forma pridedama);
2. Bent dviejų mokslininkų ir bent vienos mokslo ir studijų institucijos rekomendacijos;
3. Kandidato mokslinės ir visuomeninės veiklos aprašymas (iki 5 puslapių);
4. Kandidato

mokslo

darbų

sąrašas

ir

mokslo

darbų

kopijos

skaitmeniniuose

kompaktiniuose diskuose ar kitose kompiuterinėse laikmenose PDF formatu;
5. Mokslinio tyrimo (darbo) projekto aprašymas (iki 5 puslapių);
6. Projekto įgyvendinimo darbų planas, numatomi rezultatai ir stipendijos išlaidų
pagrindimas (forma pridedama);
7. Kita informacija ir medžiaga, pagrindžianti siūlymą skirti stipendiją.
Komisijai dokumentai pateikiami viename aplanke su tituliniu lapu, kuriame turi būti
įrašytas kandidato vardas ir pavardė, darbo pavadinimas, rekomenduojantys mokslininkai ir
rekomenduojanti institucija.
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Valstybės Nepriklausomybės stipendija skiriama už jau pasiektus rezultatus ir numatomo
projekto reikšmingumą Lietuvos valstybingumui stiprinti. Laureato stipendijos lėšos skiriamos į dvi
dalis. Pirmoji stipendijos dalis įteikiama kiekvienų metų Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
dieną – Kovo 11-ąją. Antroji stipendijos dalis skiriama po metų, laureatui pristačius įgyvendintą
mokslinio tyrimo projektą ir jį patvirtinus Komisijai.
Valstybės Nepriklausomybės stipendijai reikalingus dokumentus iki šių metų gruodžio
31 d. prašome siųsti adresu: Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisijai, Lietuvos
Respublikos Seimas, Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius.
Daugiau informacijos: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=25221&p_k=1.
Kontaktai pasiteirauti: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Komisijų sekretoriato
patarėja Danguolė Stonytė, tel. (8 5) 239 6561, el. p. danguole.stonyte@lrs.lt.
PRIDEDAMA:
1. Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo nuostatai, 6 lapai.
2. Kandidato anketos forma, 1 lapas.
3. Projekto įgyvendinimo darbų plano forma, 1 lapas.
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