
KLASTERIO “GLOBALIZACIJOS ĮTAKOS TEISEI TYRIMAI” LĖŠŲ PASKIRSTYMO 
GAIRĖS 

 
  Patvirtintos 2019 m. sausio mėn 

Klasterio Tarybos sprendimu 
 
 
1. Gairės parengtos atsižvelgiant į 2018 m. rudenį įvykusio Teisės fakulteto MOSTA tarptautinio 

vertinimo išvadas ir rekomendacijas bei vadovaujantis Universiteto Rektoriaus 2016 m. liepos 5 d. 
Įsakymu patvirtintais Mokslo Klasterių nuostatais (toliau- Nuostatai). 

2. Gairių tikslas – sistemiškiau, skaidriau bei efektyviau skirstyti Klasterio lėšas. 
3. Gairės netaikomos Klasterio narių vardinėms lėšoms, gautoms už asmeninius pasiekimus mokslo 

srityje – jas, vadovaujantis nustatyta VDU vidaus tvarka, asmenys naudoja savo nuožiūra  
4. Remiantis Nuostatų 34 punktu Klasterio lėšos gali būti naudojamos šioms reikmėms: 

a. mokslinių konferencijų išlaidoms kompensuoti; 
b. mokslo renginiams organizuoti; 
c. mokslo leidinių leidybai; 
d. moksliniams leidiniams įsigyti; 
e. inventoriui, skirtam moksliniams tyrimams atlikti, įsigyti; 
f. kitoms prekėms (suderinus su Mokslo prorektoriumi). 

5. Remiantis aukščiau įvardytais dokumentais, Teisės fakultete nustatomi tokie lėšų paskirstymo 
prioritetai: 

a. Klasterio narių tapimas įvairių tarptautinių organizacijų ir tinklų nariais – paprastai metinis 
narystės mokestis neturėtų viršyti 200 eurų; 

b. Klasterio narių dalyvavimas tarptautinėse konferencijose pristatant savo srities tyrimus; 
c. Klasterio narių – jaunųjų mokslininkų1, pranešimų pristatant savo srities tyrimus, 

tarptautinėse konferencijose rėmimas; 
d. Finansinė parama publikuojant straipsnius, mokslo studijas, monografijas tarptautiniuose 

referuojamuose mokslo leidiniuose; 
e. Mokslo renginių organizavimo finansavimas (visas ar dalinis); 
f. Išimtinais atvejais gali būti finansuojami kvalifikacijos kėlimo ir kontaktų savo tyrimo 

tematikoje užmezgimui skirti renginiai;  
6. Bendra taisyklė – finansavimui dalyvauti tarptautinėse konferencijose pirmenybė teikiama 

asmenims, kurie įsipareigoja parengti publikaciją pranešimo pagrindu.  
7. Daugiau nei kartą per metus, išvykos į konferencijas su pranešimu mokslininkui gali būti 

finansuojamos išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į bendrą mokslininkui einamaisiais metais skirto 
finansavimo dydį, konferencijų reikšmingumą, mokslininko pasiekimus, bendrą klasterio 
finansavimą ir kt. 

8. Visi prašymai finansuoti mokslines veiklas daugiau nei dėl 200 eurų svarstomi klasterio taryboje. 
Taryba priima sprendimus atsižvelgdama į įvairius faktorius: mokslininko  pasiekimus, jo ir klasterio 
einamųjų metų finansavimą, mokslinės veiklos reikšmingumą, jo pastangas ieškant kitų finansavimo 
šaltinių ir kt. 

9. Klasterio narys dėl finansavimo kreipiasi į klasterio vadovę (-ą). Gairėse nustatytais atvejais 
Klasterio vadovė (-as) dėl finansavimo skyrimo kreipiasi į Klasterio Tarybą.  

																																																													
1	jaunuoju mokslininku pripažįstami doktorantai ir daktaro laipsnį turintys asmenys, kai nuo disertacijos apsigynimo nepraėjo 7 
metai.	


