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DĖL TIKSLINIŲ STIPENDIJŲ DAILĖS IR
STUDIJAS PASIRINKUSIEMS STUDENTAMS

INTERJERO

RESTAURATORIŲ

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija gavo Lietuvos Respublikos restauratorių
sąjungos raštą, kuriuo reiškiamas susirūpinimas dėl dailės ir interjero restauratorių trūkumo ir
siūloma skirti tikslines stipendijas tokias studijas pasirinkusiems studentams. Prašytume Kultūros
ministeriją išnagrinėti šį raštą, spręsti dėl galimybių įgyvendinti pateiktą pasiūlymą ir atsakyti
pareiškėjai (kopiją siųsti Vyriausybės kanceliarijai). Taip pat prašytume Švietimo, mokslo ir
sporto ministeriją esant poreikiui konsultuoti Kultūros ministeriją.
Norėtume padėkoti Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungai už pateiktą informaciją
apie specialistų trūkumą ir pasiūlytą būdą šiai problemai spręsti. Kartu norėtume informuoti, kad,
remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“, šiuo metu tikslinės skatinamosios
stipendijos gali būti skiriamos valstybinių aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems
valstybės finansuojamose studijų vietose:
- pagal pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir antrosios pakopos visuomenės saugumo
studijų krypties studijų programas, jūrų technologijos studijų krypties jūrų laivavedybos
studijų programą ir jūrų inžinerijos studijų krypties laivų energetinių įrenginių
eksploatavimo studijų programą;
- pagal pirmosios pakopos ir (ar) antrosios pakopos studijų programas, susijusias su
veikla žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose, pirmame kurse. Šios stipendijos yra
skiriamos iš Žemės ūkio ministerijai (pagal studijų programas, susijusias su veikla
žemės ūkio sektoriuje) ir Aplinkos ministerijai (pagal studijų programas, susijusias su
veikla miškininkystės sektoriuje) skirtų valstybės biudžeto asignavimų;
- pagal pirmosios pakopos ir (ar) antrosios pakopos inžinerijos mokslų studijų krypčių
grupės studijų programas, informatikos mokslų studijų krypčių grupės studijų programas
ir matematikos mokslų studijų krypčių grupės studijų programas, susijusias su aukštos
pridėtinės vertės sektoriais ir skirtas regionų investiciniam patrauklumui didinti.
Stipendijos yra skiriamos iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijai skirtų valstybės
biudžeto asignavimų.
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Parama taip pat skiriama ir pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programų,
kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, studentams, pirmosios pakopos ne pedagogikos
krypties studijų programų studentams, greta studijuojantiems pedagogikos studijų modulį, ir
pedagoginių profesinių studijų programų studentams. Parama mokama iš Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.
Kartu norėtume informuoti, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija institucijoms
derinti buvo pateikusi Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m.
kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“
pakeitimo“ projektą, kuriuo siūloma:
- patvirtinti Prioritetinių studijų krypčių, studijų programų grupių ar studijų programų,
kuriose studijuojantiems studentams gali būti mokamos tikslinės stipendijos, nustatymo ir
tikslinių stipendijų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašą;
- nustatyti, kad ministerijos pateiktų Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai siūlymus
dėl prioritetinių studijų krypčių, studijų programų grupių ar studijų programų, į kurias
įstojusiems studentams gali būti mokamos tikslinės stipendijos;
- įpareigoti Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją sudaryti komisiją ministerijų
pasiūlymams svarstyti ir komisijos siūlymų pagrindu pateikti Vyriausybei nutarimo
projektą dėl trumposios pakopos, pirmosios pakopos, antrosios pakopos ir vientisųjų
studijų prioritetinių studijų krypčių, studijų programų grupių ar studijų programų, į kurias
įstojusiems studentams gali būti mokamos tikslinės stipendijos, nustatymo.
Šiuo metu nutarimo projektas pagal gautus pasiūlymus yra tobulinamas Švietimo, mokslo
ir sporto ministerijoje ir bus teikiamas Vyriausybei tvirtinti.
PRIDEDAMA. Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos 2021 m. vasario 25 d. raštas
(Kultūros ministerijai ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai).
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