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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO PIRMOSIOS, 

ANTROSIOS PAKOPŲ IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ STUDENTŲ 

SKATINAMŲJŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO 

NUOSTATAI 

 

I. Bendrosios nuostatos 

1. Šie nuostatai vadovaujantis LR Mokslo ir studijų įstatymu Nr. XI-242 (Ţin., 2009-05-12, 

Nr. 54-2140) (toliau - Įstatymas) reglamentuoja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

(toliau - Universitetas,) pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentų 

skatinamųjų stipendijų skyrimo tvarką.  

2. Nuostatai netaikomi:  

2.1. skiriant socialines stipendijas, kurias skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas 

pagal LR Vyriausybės nutarimą „Dėl socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų 

studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo" Nr. 1801 (Ţin., 

2009-12-31, Nr. 158-7187);  

2.2. uţsienio studentams, priimtiems studijuoti pagal sutartis ir susitarimus; 

2.3.privačių fundatorių ir rėmėjų lėšomis įsteigtoms vardinėms studentų stipendijoms;  

2.4.studentams, laikinai sustabdţiusiems studijas Universitete. 

3. Skatinamoji stipendija (lot. stipendium - mokestis, atlyginimas) - finansinė parama, 

skiriama Universitete studijuojantiems geriausiems pirmos ir antros pakopos bei 

vientisųjų studijų studentams atsiţvelgiant į jų studijų rezultatus ir akademinius 

laimėjimus.  



4. Studentai, pagal tarpuniversitetines studijų programas ar sutartis laikinai išvykstantys 

studijuoti į uţsienį, tais atvejais, kai Universiteto sutartys nenumato kitaip, studijų 

uţsienyje metu bei grįţę iki esamo semestro pabaigos turi teisę gauti tokią skatinamąją 

stipendiją, kurios kriterijus atitiko prieš išvykdami studijuoti į uţsienį. 

5. Skatinamosios stipendijos skiriamos (atšaukiamos) Universiteto stipendijų skyrimo  

komisijos sprendimu ir tvirtinamos Rektoriaus arba jo įgalioto asmens įsakymu. 

6. Skatinamųjų stipendijų skyrimas sustabdomas ar nutraukiamas išbraukus asmenį  iš 

studentų sąrašu ar kitais studijų reglamente numatytais atvejais Rektoriaus arba jo įgalioto 

asmens įsakymu. 

7. Apie faktinį skatinamųjų stipendijų fondo panaudojimą Ekonomikos ir planavimo 

tarnyba Universiteto stipendijų skyrimo komisiją informuoja iki sekančio mėnesio 15 

dienos. 

II. Stipendijų fondo formavimas ir skirstymas 

8. Skatinamųjų stipendijų fondas yra sudaromas iš dviejų dalių: 

8.1. studentams, įstojusiems į Universitetą iki 2009 m., skatinamųjų stipendijų fondo 

dalis sudaroma iš valstybės biudţeto asignavimų lėšų;  

8.2. studentams, įstojusiems į Universitetą 2009 m. ir vėliau, skatinamųjų stipendijų fondo 

dalis sudaroma iš studentų skatinimui skirtų lėšų: iš valstybės biudţeto lėšų 

studijoms, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose vietose apmokėti, bei iš 

studijų įmokų, kurias moka studentai, besimokantys valstybės nefinansuojamose 

vietose.  

9. Skatinamųjų stipendijų fondas skirstomas taip: 

9.1. skatinamosioms stipendijoms skiriama 93% stipendijų fondo dalies; 

9.2. vienkartinėms skatinamosioms stipendijoms skiriama 4,5% stipendijų fondo dalies; 

9.3. rezervo fondui skiriama 2,5% stipendijų fondo dalies. 

 

III. Stipendijų skyrimo komisija 



10. Universitete skatinamųjų stipendijų skirstymo funkciją atlieka ir visus susijusius klausimus 

sprendţia Universiteto stipendijų skyrimo komisija (toliau - Komisija). 

11. Komisiją sudaro po vieną fakultetų administracijų atstovą, po vieną studentų atstovybės 

deleguojamą studentų atstovą iš kiekvieno fakulteto, ekonomikos ir planavimo tarnybos 

atstovas ir studijų centro atstovas. Universiteto stipendijų komisija skiriama kasmet Rektoriaus 

įsakymu.  

12. Komisijos funkcijos: 

12.1. dekanatų teikimu skiria skatinamąsias stipendijas; 

12.2. studentų atstovybės teikimu skiria vienkartines skatinamąsias stipendijas. 

 

13. Komisijos darbo tvarka: 

13.1. komisijos posėdţiai vyksta ne rečiau, kaip kartą per semestrą. Komisijoje 

sprendimai priimami paprasta balsų dauguma; 

13.2. studentų semestro studijų rezultatus ir turinčių akademinių skolų studentų sąrašus 

dekanatai pateikia  komisijai  bei  informuoja  apie  studentų  braukimą iš  sąrašų,  

studijų  sustabdymą (akademines, nėštumo ir gimdymo, tėvystės ir motinystės, 

vaiko auginimo atostogas) ne vėliau, kaip trys darbo dienos iki komisijos posėdţio; 

13.3. studentų  atstovybė  pateikia  komisijai  studentų,  pretenduojančių  gauti  

vienkartines skatinamąsias stipendijas, sąrašus ne vėliau, kaip trys darbo dienos 

iki komisijos posėdţio. 

14. Komisijos posėdţiai yra atviri ir vyksta komisijos darbo reglamente nustatyta tvarka. 

15. Komisija, atsiţvelgdama į dekanatų siūlymus, skirdama stipendijas studentams, 

įstojusiems 2009 m. ir vėliau, nurodo studijų finansavimo šaltinį. 

16. Komisija studentų, kuriems skirtos skatinamosios  stipendijos, sąrašus po kiekvieno komisijos 

posėdţio pateikia Studijų centrui. 

17. Komisijos sprendimas įforminamas Rektoriaus įsakymu, kurį rengia Studijų centras. 

 

 IV. Skatinamųjų stipendijų rūšys, dydžiai ir jų skyrimo tvarka  

 

18. Skatinamoji stipendija yra 1,5 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydţio. Skiriama 



geriausiems valstybės finansuojamose vietose ir valstybės nefinansuojamose vietose 

studijuojantiems studentams uţ geriausius stojimo ar studijų rezultatus . Studijuojantys 

valstybės nefinansuojamose vietose studentai, įstoję į Universitetą iki 2009 m., negali 

gauti skatinamosios stipendijos;  

18.1. skatinamosioms stipendijoms skirtos lėšos paskirstomos proporcingai fakultetams 

pagal studijuojančių studentų skaičių. Šios stipendijos skiriamos studentams, 

turintiems aukščiausią studijų vidurkį fakulteto studijų programos atitinkamuose 

kursuose (pirmajame semestre - turintiems aukščiausią stojimo balą). Semestro 

studijų vidurkis, pagal kurį konkurso tvarka skiriamos stipendijos, skaičiuojamas 

iš visų laikytų disciplinų egzaminų įvertinimų; 

18.2. skatinamosios stipendijos skiriamos vienam semestrui. Skatinamoji stipendija 

uţ liepos mėnesį skiriama pagal rudens semestro rezultatus. Stipendija  uţ 

rugpjūčio mėnesį skiriama pagal pavasario semestro rezultatus. Baigiamųjų 

kursų studentams stipendija paskutiniame semestre skiriama iki rektoriaus 

įsakymu įforminamos studijų pabaigos; uţ paskutinį studijų mėnesį mokama 

visa stipendija; 

18.3 skatinamosios stipendijos vieną semestrą nėra skiriamos studentams, 

atnaujinusiems studijas arba priimtiems iš kitų aukštųjų mokyklų; 

18.4. skatinamosios stipendijos mokėjimas nutraukiamas: 

18.4.1. studentui nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš Universiteto; 

18.4.2. suteikus studentui akademines atostogas ar laikinai sustabdţius studijas; 

18.5. paaiškėjus 18.4 punkte nurodytoms aplinkybėms, skatinamosios stipendijos 

mokėjimas nutraukiamas nuo kito mėnesio 1 dienos.  

19. Vienkartinė skatinamoji stipendija yra iki 2 BSI dydţių ir Studentų atstovybės 

teikimu gali būti skiriama paţangiems studentams paskatinti uţ aktyvią studentišką, 

visuomeninę, organizacinę, mokslinę, sportinę veiklą ir pasiektus aukštus rezultatus 

atstovaujant Universitetą.  



20. Vienkartinė skatinamoji stipendija vieną kartą per semestrą taip pat gali būti skiriama 

paţangiems studentams: 

20.1. netekus vieno iš šeimos narių; būtina pristatyti mirties liudijimo patvirtintą kopiją; 

20.2. ištikus nelaimei; būtina pateikti tai įrodančius dokumentus; 

20.3. gimus vaikui; būtina pateikti vaiko gimimo liudijimo patvirtintą kopiją. 

21. Paţangiems grupių ir kursų seniūnams vieną kartą per semestrą gali būti skiriama 0,75 

BSI dydţio vienkartinė skatinamoji stipendija. 

22. Studentai, norintys gauti vienkartinę skatinamąją stipendiją, iki einamojo mėnesio  

10 d. Studentų atstovybei turi pateikti prašymą (pagal Studentų atstovybės patvirtintą 

formą) ir išsamų situacijos aprašymą su patvirtinančiais dokumentais. 

23. Studentas iš skatinamųjų stipendijų fondo gali gauti daugiau nei vieną stipendiją. 

24. Vienkartinė skatinamoji stipendija gali būti skiriama ne daugiau nei 2 kartus per semestrą. 

V. Rezervo fondas 

25. Skatinamųjų stipendijų rezervo fondas skiriamas nenumatytoms stipendijų fondo 

išlaidoms padengti mokslo metų eigoje. 

26. Finansinių metų gale, bet ne vėliau nei iki gruodţio 15 dienos,  nepanaudotos 

skatinamųjų stipendijų fondų lėšos pervedamos į rezervo fondą, kurio lėšos gali būti 

panaudojamos Universiteto reikmėms tik pritarus Studentų atstovybei. 

VI. Baigiamosios nuostatos 

27. Nuostatai įsigalioja nuo 2010-2011 mokslo metų pavasario semestro pradţios (2011 m. 

vasario 1 d.) 


