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PROFESORIAUS KAZIMIERO PELČARO VARDO STIPENDIJOS SKYRIMO 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Profesoriaus Kazimiero Pelčaro vardo stipendijos skyrimo nuostatai (toliau – Nuostatai) 

reglamentuoja Profesoriaus Kazimiero Pelčaro vardo stipendijos (toliau – Stipendija) skyrimo tvarką, 

pretendentų (-čių) (toliau – Pretendentai) Stipendijai gauti atrankos kriterijus.   

2. Stipendiją steigia Lietuvos lenkų medikų draugija, kodas  191590049 (toliau – Draugija) 

kartu su Nacionaliniu vėžio institutu, kodas 111959420 (toliau – Institutas). Stipendija mokama iš 

tikslinių paramos lėšų, gautų iš Lietuvos ar užsienio institucijų ar fizinių asmenų. 

3. Stipendijos tikslas – bendradarbiavimo ir paramos tarp Lietuvos lenkų medikų draugijos 

ir Nacionalinio vėžio instituto sutarties (toliau – Paramos Sutartis) pagrindu skatinti aktyvius,  

lojalius, motyvuotus Instituto darbuotojus (-as) prisidedančius (-ias) prie Instituto žinomumo, 

akademinės ir klinikinės reputacijos stiprinimo.  

4. Stipendija skiriama vieną kartą per metus. Stipendijos dydis – 1000 EUR (vienas 

tūkstantis eurų). Stipendija gali būti skiriama tam pačiam asmeniui tik vieną kartą. 

5. Kiekvienais metais Stipendija skiriama dviem Instituto darbuotojams (-oms).   

 

II SKYRIUS 

STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA IR PRETENDENTŲ STIPENDIJAI GAUTI 

ATRANKOS KRITERIJAI 

 

6. Pretendentus Stipendijai gauti siūlo Instituto administracija ir darbuotojai, pateikdami 

laisvos formos prašymą su pagrindimu ir faktiniais Pretendentų duomenimis iki kiekvienų metų 

lapkričio mėnesio paskutinės darbo dienos. 

7. Stipendijai gali būti siūlomi tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos 

Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, Pretendentai. 

8. Pretendentų atranką vykdo Stipendijos skyrimo Valdyba (toliau – Valdyba), 

atsižvelgdama į Pretendentų vykdomą veiklą onkologijos ir su ja susijusiose srityse ir indėlį į Instituto 

veiklą, pagal šiuos veiklos kriterijus: 

8.1. mokslo-klinikos integralumo didinimas; 

8.2. mokslines-klinikines iniciatyvos ir inovacijos; 

8.3. bendradarbiavimo ir visuomeninės veiklos plėtojimas; 

8.4. profesinių kompetencijų tobulinimas. 

9. Valdybos posėdis šaukiamas per 1 (vieną) mėnesį nuo Instituto administracijos ir 

darbuotojų prašymų dėl Pretendentų siūlymo pateikimo termino pabaigos. Valdyba gali priimti 

sprendimus, jeigu Valdybos posėdyje dalyvavo ne mažiau kaip pusė Valdybos narių. Valdybos nariai 

turi po vieną balsą. Valdyba sprendimus priima balsų dauguma, atviru balsavimu. Valdyba iš savo 

narių išsirinks pirmininką (-ę). Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko (-ės) balsas. 

Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami. Už protokolų surašymą ir jų pateikimą yra atsakingas 

pirmininkas (-ė). Valdybos sprendimas teikiamas Instituto direktoriui. 

10. Valdybai už darbą vertinimo veikloje nėra papildomai atlyginama. 
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III SKYRIUS 

STIPENDIJOS MOKĖJIMO IR ĮTEIKIMO TVARKA 

 

11. Stipendija išmokama vienu mokėjimo pavedimu į asmeninę patvirtinto Pretendento 

banko sąskaitą per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Valdybos sprendimo priėmimo. 

12. Konkurse Stipendijai gauti negali dalyvauti Valdybos nariai ir Instituto administracijos 

darbuotojai bei jų šeimos nariai. 

13. Pretendentai gavę Stipendiją nepraranda galimybės gauti kitų paskatinimų. 

14. Informacija apie paskirtą Stipendiją viešinama Instituto tinklalapiuose, informaciniuose 

leidiniuose,  patvirtinti Pretendentai pasveikinami Instituto posėdžių ar renginių metu. 

 

IV SKYRIUS 

 STIPENDIJOS SKYRIMO VALDYBOS SUDĖTIS 

 

15. Stipendijos skyrimo Valdybos sudėtį sudaro:  

15.1.  Dariusz Zybort, Lietuvos lenkų medikų draugijos pirmininkas. 

15.2.  Česlav Okinčic, Nacionalinio vėžio instituto Patariamosios tarybos narys. 

15.3.  Albertas Ulys, laikinosios komisijos profesoriaus Kazimiero Pelčaro vardui įamžinti 

pirmininkas. 

15.4.  Sonata Jarmalaitė, Nacionalinio vėžio instituto direktoriaus pavaduotoja mokslui ir 

plėtrai, laikinai einanti direktorės pareigas. 

15.5.  Ernestas Janulionis, Nacionalinio vėžio instituto mokslinis sekretorius. 

15.6.  Audrius Dulskas, Klinikinės onkologijos laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas. 

 

 

 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Nuostatai įsigalioja patvirtinus juos Instituto mokslo taryboje nustatyta tvarka. 

17. Nuostatai galioja iki Paramos sutarties galiojimo pabaigos. 
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