PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos
pirmininko 2017 m. sausio 11 d. įsakymu Nr.
V-9
Prekės, paslaugos ar
darbų pavadinimas

Prekės /
Iniciatorius /
Planuojama Pirkimo
Preliminari
Paslaugos / Projekto vadovas viešojo
tipas/Prelimi pirkimo
Darbai
pirkimo
narus
procedūrų
vertė (Eur) pirkimo
pradžia
būdas
MTEP darbai
Darbai
x
x
x
x
MTEP projektų ir jų
Paslaugos
Vaiva
714200
MV
I-IV ketv.
vykdymo ataskaitų, MTEP
Priudokienė/
(Apklausa/D
veiklos rezultatų
Eugenijus
erybos))
ekspertinis vertinimas
Stubrys/Aistė
Vilkanauskytė
Paslaugos
MTEP projektų ir jų
Virginija Uksienė 50000
MV
II ketv.
vykdymo ataskaitų, MTEP
(Apklausa/D
veiklos rezultatų
erybos))
ekspertinis vertinimas
MTEP projektų ir jų
Paslaugos
Lina
380000
MV
I-IV ketv.
vykdymo ataskaitų, MTEP
Bloveščiūnienė
(Apklausa/D
veiklos rezultatų
erybos))
ekspertinis vertinimas

Lėšų šaltinis

x
VBL

ES Projektas
"Doktorantūros
studijų plėtra"

LIT
MV
I-IV ketv.
„Tyrėjų
(Apklausa/D Suma
kompetencijų
erybos))
suplanuota stiprinimas
36 mėn. ir
rengti projektų
naudojama: paraiškas“
33,33% - 1
m., 33,33% 2 m., 33,33% 3 m.

MTEP projektų ir jų
Paslaugos
vykdymo ataskaitų, MTEP
veiklos rezultatų
ekspertinis vertinimas

Julija Sabataitytė 1000000

Mokslinių monografijų ir Paslaugos
mokslinių straipsnių
(studijų), kitų mokslo
darbų ir mokslinių
publikacijų ekspertinis
vertinimas (recenzavimas)

x

0

x

x

x

Mokslinių žurnalų
Paslaugos
sudarymas, darbas jų
redakcinėse kolegijose
Vadovavimas
Paslaugos
podoktorantūros
stažuotėms,
podoktorantūros
stažuotojų konsultavimas

x

0

x

x

x

x

0

x

x

x

Vadovavimas
Paslaugos
doktorantams, disertacijų
recenzavimas, darbas
mokslo darbų gynimo
tarybose

x

0

x

x

x

Vadovavimas universitetų Paslaugos
studentų baigiamiesiems
darbams ir jų mokslinei
praktikai

x

0

x

x

x

Universitetinių studijų
Paslaugos
programų ir jų modulių
rengimas, ekspertinis
vertinimas ir vykdymas
Mokslininkų atliekama
Paslaugos
mokslo populiarinimo
veikla (mokslo
populiarinimo straipsniai
ir knygos, viešos
kviestinės paskaitos ir
kita)
Paslaugos
Kitos MTEP paslaugos,
kylančios iš MTEP
rezultatų arba reikalingos
MTEP rezultatams
pasiekti, taip pat juos
įvertinti.

x

0

x

x

x

x

0

x

x

x

Lina
Bloveščiūnienė

43085

MV
I ketv.
(Apklausa/D
erybos))

LIT

