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KONKURSO BENDRŲJŲ SĄLYGŲ APRAŠAS 

Konkurso tikslas 

Vadovaujantis Lietuvos reumatologų asociacijos (toliau Asociacija) įstatais, juose 

numatytais Asociacijos tikslais ir uždaviniais, sukauptos lėšos Asociacijos sąskaitoje bus 

naudojamos 

 Lietuvos reumatologų asociacijos žinomumui didinti ir ryšiams su kitais 

reumatologijos centrais bei gydytojais specialistais plėtoti, 

 Kvalifikacijos tobulinimui, remiant Asociacijos narių išvykas, įskaitant išvykas į 

konferencijas. 

Nuo 2020m. Asociacija skirs vienkartines skatinamąsias lėšas po 500 eurų vienam 

Asociacijos nariui kasmet. Tokią skatinamąją premiją gali gauti iki trijų Asociacijos 

narių kasmet. 

Paramos lėšas numatoma skirti kiekvienais metais konkurso būdu pagal šį aprašą bei 

vadovaujantis Asociacijos įstatais. 

Paraiškų pateikimas galimas pagal žemiau nurodytas sąlygas, kurios skelbiamos viešai 

LRA tinklalapyje ir išdėstomos žemiau. 

Reikalavimai pareiškėjams: 

1. Lietuvos reumatologų asociacijos narys 

2. Iki paraiškos pateikimo narystė ir nepertraukiamas nario mokesčio mokėjimas 

ne trumpiau nei 3 metai 

3. Jaunesnis nei 50 metų 

4. Pareiškėjas teikia paraiškos formą (priedas nr. 1) ir Gyvenimo aprašymą 

5. Pareiškėjas teikia žodinį/stendinį pranešimą ar skaito paskaitą išvykos metu 

6. Minėti dokumentai pateikiami einamųjų metų gruodžio 1-31dd. 

Paraiškos teikti negali: 

1. Pareiškėjas, kuris neatitinka aukščiau pateiktų sąlygų 

2. Pareiškėjas, kuris prieš vienerius metus jau gavo Lietuvos reumatologų 

asociacijos paramą 

3. Paraiškos netenkinamos už buvusias stažuotes ar išvykas 

Paraiškų pateikimo procedūra: 

1. Apie galimybę teikti paraiškas Asociacijos nariai informuojami el. paštu, jeigu jų 

el. pašto adresas yra žinomas asociacijai, einamųjų metų lapkričio mėn. 

2. Pareiškėjai vadovaujasi sąlygomis nurodytomis Asociacijos tinklalapyje ir šiame 

dokumente 

3. Paraiškos teikiamos nuo einamųjų metų gruodžio 1d. iki gruodžio 31d. 

4. Pareiškėjas pildo paraišką (priedas nr.1) 

5. Paraiškos teikiamos Asociacijos pirmininkui, siunčiant jas pirmininkui el. paštu. 



Konkursas pretenduoti į paramos lėšas iš Lietuvos reumatologų asociacijos 

Paraiškų vertinimo procedūra: 

1. Paraiškų vertinimas vyksta kiekvienų metų sausio 1-31 dd. 

2. Paraiškas vertina  trijų Asociacijos valdybos narių komisija, sudaryta iš 

Asociacijos pirmininko, sekretoriaus ir iždininko. 

3. Atrinktas paraiškas balsų dauguma nuotoliniu arba tiesioginiu atviru balsavimu 

tvirtina Asociacijos valdyba 

4. Valdyba savo sprendimo, jo priėmimo ir atrinktų laimėtojų nekomentuoja. 

 

Rėmimo lėšų panaudojimas: 

 

1. Laimėtojas sutinka su visomis šiame dokumente išdėstytomis sąlygomis. 

2. Rėmimo lėšos turi būti panaudotos tais metais, kai jos buvo paskirtas. Lėšų 

perkėlimas į sekančius metus negalimas. 

3. Lėšos už patirtus nuostolius grąžinamos vadovaujantis asociacijos narių išvykų į 

užsienį apmokėjimo tvarka 

http://www.reumatologuasociacija.lt/2019/03/26/asociacijos-nariu-isvyku-i-

uzsieni-apmokejimo-tvarka/ 

4. Pareiškėjas pristato renginio sertifikatą, jei toks buvo išduotas, ir dokumentą, 

pagrindžiantį, jog buvo skaitytas pranešimas ar paskaita. 

5. Sąskaitos faktūros už patirtus nuostolius teikiamos Asociacijos iždininkui, 

6. Apmokamos sumos neviršija numatytos paramos sumos. 

7. Išankstinis patirtų nuostolių apmokėjimas negalimas. 

Rėmimo rezultatų viešinimas 

1. Konkurso rezultatai skelbiami viešai Asociacijos tinklapyje 

2. Laimėjęs konkursą Asociacijos narys sutinka, kad jo vardas, pavardė ir trumpa 

informacija apie būsimą išvyką būtų paskelbta Asociacijos tinklalapyje 

 

Baigiamosios nuostatos: 

Konkurso rezultatai neskundžiami ir apeliacijos nepriimamos. 

Asociacijos narių  rėmimo veikla yra tiesiogiai susijusi su jos finansinėmis galimybėmis, 

todėl nepalankiai susiklosčius aplinkybėms, Asociacija gali sustabdyti rėmimo veiklą. 

Šis dokumentas įsigalioja jį priėmus Asociacijos valdybos posėdyje 2019 09 13. 
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Priedas nr. 1 

 

Prašome atsakyti į du klausimus. Jūsų atsakymai neturi viršyti 1 psl. teksto apimties 

Užpildytą anketą kartu su CV prašome išsiųsti jolanta.dadoniene@mf.vu.lt 

 

 

1. Kokiu tikslu ir kaip numatote panaudoti skiriamas lėšas? 

 

2. Numatomo pranešimo (žodinio/ stendinio) ar paskaitos tematika. 

 

3. Kodėl galvojate, kad Asociacijos turi jus remti? 
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