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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO VARDINIŲ STIPENDIJŲ IR
PIRMOSIOS, ANTROSIOS PAKOPŲ IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ STUDENTŲ
SKATINAMŲJŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – Universitetas) vardinių stipendijų
ir pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentų skatinamųjų stipendijų skyrimo
nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja skatinamųjų ir vardinių stipendijų skyrimo tvarką.
2.
Nuostatai netaikomi:
2.1.
studijų stipendijų, skiriamų pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m.
gegužės 29 nutarimą Nr. 595 „Dėl Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, skyrimui;
2.2.
socialinių stipendijų, kurias skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas
pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimą Nr. 1801 „Dėl
socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo
patvirtinimo", skyrimui.
3.
Šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos:
3.1.
Skatinamoji stipendija – daugkartinė išmoka, skiriama iš Universiteto ar
kitųlėšų Universitete studijuojantiems pirmosios, antrosios pakopų ar vientisųjų studijų
studentams, atsižvelgiant į jų studijų rezultatus (pirmojo kurso pirmojo semestro atveju – stojimo
rezultatus) ar kitus akademinius laimėjimus;
3.2.
Pažangus studentas– studentas, neturintis akademinių skolų;
3.3.
Vardinė stipendija – vienkartinė arba daugkartinė išmoka, įsteigta Lietuvos ar
užsienio valstybių fizinių ar juridinių asmenų, skiriama Universiteto studentams už aktyvią
studentišką veiklą ar kitus akademinius pasiekimus;
3.4.
Vienkartinė skatinamoji stipendija – vienkartinė išmoka, skiriama iš
Universiteto ar kitųlėšų Universitete studijuojantiems pažangiems pirmosios, antrosios pakopų ar
vientisųjų studijų studentams už aktyvią studentišką, visuomeninę, organizacinę, mokslinę,
sportinę veiklą ir pasiektus aukštus rezultatus atstovaujant Universitetui.
3.5.
Vienkartinė socialinė stipendija–vienkartinė išmoka, skiriama iš Universiteto ar
kitų lėšų Universitete studijuojantiems pirmosios, antrosios pakopos ar vientisųjų studijų
studentams netekus vieno iš šeimos narių,ištikus nelaimei ar gimus vaikui (įsivaikinus).
4.
Skatinamosios stipendijos ir vienkartinės socialinės stipendijos negali būti
skiriamos studentams, laikinai sustabdžiusiems studijas Universitete.
5.
Studentai, gaunantys skatinamąją stipendiją, vienkartinę skatinamąją stipendiją,
vienkartinę socialinę stipendiją ir/ar vardinę stipendiją, nepraranda teisės gauti kitas stipendijas,
jei atitinka tokios stipendijos gavimo sąlygas, nustatytas šiuose Nuostatuose ar teisės aktuose.
6.
Stipendijos yra trijų rūšių:
6.1.
skatinamosios stipendijos;
6.2.
vardinės stipendijos;
6.3.
vienkartinės socialinės stipendijos.
1.

II SKYRIUS
SKATINAMOSIOS IR VIENKARTINĖS SOCIALINĖSSTIPENDIJOS
PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS
Studentai, pagal tarpuniversitetines studijų programas ar Universiteto sutartis su
užsienio universitetais laikinai išvykstantys studijuoti į užsienį, tais atvejais, kai Universiteto
sutartys nenumato kitaip, studijų užsienyje metu bei grįžę iki einamojosemestro pabaigos turi
teisę gauti tokią skatinamąją stipendiją, kurios kriterijus atitiko prieš išvykdami studijuoti į
užsienį.
8.
Skatinamųjų stipendijų skyrimas nutraukiamas sustabdžius studijas arba išbraukus
asmenį iš studentų sąrašų. Skatinamosios stipendijos skyrimo nutraukimas įforminamas
Rektoriaus įsakymu.
7.

ANTRASIS SKIRSNIS
STIPENDIJŲ FONDO FORMAVIMAS IR SKIRSTYMAS
9.
Stipendijų fondas yra sudaromas iš:
9.1. valstybės biudžeto asignavimų lėšų, skirtųstudentams, įstojusiems į Universitetą iki 2009

m..
studentams, įstojusiems į Universitetą 2009 m. ir vėliau:
iš valstybės biudžeto lėšų studijoms, skirtų studijų kainai valstybės
finansuojamose vietose apmokėti;
9.2.2.
iš studijų įmokų, kurias moka studentai, besimokantys valstybės
nefinansuojamose vietose.
10.
Stipendijų fondas skirstomas:
10.1.
93 proc. stipendijų fondo – skatinamosioms stipendijoms;
10.2.
4,5 proc. stipendijų fondo – vienkartinėms skatinamosioms stipendijoms ir
vienkartinėms socialinėms stipendijoms;
10.3.
2,5 proc. stipendijų fondo – rezervo fondui.
11.
Skatinamosioms stipendijoms, vienkartinėms stipendijoms ir vienkartinėms
socialinėms stipendijoms skirtos stipendijų fondo lėšos paskirstomos Universiteto fakultetams
proporcingai pagal juose studijuojančių studentų skaičių.
12.
Stipendijų rezervo fondas skiriamas nenumatytoms stipendijų fondo išlaidoms
padengti mokslo metų eigoje.
13.
Finansinių metų gale, bet ne vėliau nei iki gruodžio 15 dienos, nepanaudotos
stipendijų fondo lėšos pervedamos į rezervo fondą, kurio lėšos gali būti panaudojamos
Universiteto reikmėms tik pritarus Studentų atstovybei.
14.
Studentų atstovybei nepritarus nepanaudotų stipendijų fondo lėšų rezervo
panaudojimui Universiteto reikmėms, rezervo lėšos naudojamos papildomoms skatinamosioms
stipendijoms išmokėti.
15.
Papildomos skatinamosios stipendijos šių Nuostatų 14 punkte nustatytu atveju
išmokamos Universiteto studentams už vieną mėnesį pagal šiuose Nuostatuose įtvirtintas
taisykles.
16.
Apie faktinį stipendijų fondo panaudojimą Universiteto ekonomikos ir planavimo
tarnyba (toliau – Ekonomikos ir planavimo tarnyba) Universiteto stipendijų skyrimo komisiją
informuoja kiekvieno semestro pabaigoje ir pasibaigus finansiniams metams.
9.2.
9.2.1.

TREČIASIS SKIRSNIS
STIPENDIJŲ SKYRIMO KOMISIJA
17.
Skatinamosios stipendijos, vienkartinės skatinamosios stipendijos ir vienkartinės
socialinės stipendijos skiriamos (nutraukiamas jų mokėjimas) Universiteto stipendijų skyrimo
komisijos (toliau – Komisija) sprendimu. Komisijos sprendimas įforminamasUniversiteto
rektoriausįsakymu, kurį rengia Studijų centras.
18.
Komisiją sudaro:
18.1.
po vieną atstovą, deleguojamą Universitetokiekvieno fakulteto dekano;
18.2.
po vieną studentų atstovą iš Universiteto kiekvieno fakulteto, deleguojamą
studentų atstovybės;
18.3.
Ekonomikos ir planavimo tarnybos vadovas ar jo deleguotas atstovas;
18.4.
Universiteto studijų centro vadovas ar jo deleguotas atstovas.
19.
Komisijos sudėtį kiekvienais mokslo metaispatvirtina Universiteto rektorius
įsakymu.
20.
Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų
dauguma, atviru balsavimu. Kiekvienas Komisijos narys turi po vieną balsą. Sprendimas
laikomas priimtu, jei už jį balsavo daugiau „už“ negu „prieš“. Jei balsai pasiskirsto po lygiai,
sprendimą lemia Komisijos pirmininko balsas.
21.
Esant techninėms sąlygoms, Komisijos posėdis gali būti organizuojamas ir
videokonferencijos ar kitų elektroninių priemonių pagalba. Jeigu posėdis organizuojamas ir
videokonferencijos ar kitų elektroninių priemonių pagalba, turi būti užtikrintos visų Komisijos
narių galimybės dalyvauti tokiame posėdyje.
22.
Universiteto fakultetų dekanai (ar jų paskirti asmenys) likus ne mažiau kaip trims
darbo dienoms iki Komisijos posėdžio Komisijaipateikia geriausiai studijuojančių studentų
eilębei, esant reikalui, informuoja apie studentų, gaunančių stipendiją, išbraukimą iš sąrašų ar
studijų sustabdymą.
23.
Universiteto studentų atstovybė likus ne mažiau kaip trims darbo dienoms iki
Komisijos posėdžio Komisijai pateikia studentų, pretenduojančių gauti vienkartines
skatinamąsias ir vienkartines socialines stipendijas, sąrašą, prieš tai jį suderinusi su Ekonomikos
ir planavimo tarnybos darbuotoju.
24.
Universiteto fakultetų dekanai (ar jų paskirti asmenys) ir Universiteto studentų
atstovybėstipendijų paskirstymo sąrašuoseturi nurodyti studijų finansavimo formąir lėšas, iš
kurių skiriamos stipendijos.
25.
Po kiekvieno posėdžio Komisija studentų, kuriems skirtos skatinamosios
stipendijos, sąrašus pateikia Studijų centrui, kuris rengia Universiteto rektoriaus įsakymo
projektą, vadovaudamasis Universiteto rektoriaus Dokumentų valdymo procedūra.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
STIPENDIJŲ DYDŽIAI IR JŲ SKYRIMO TVARKA
Skatinamoji stipendija yra 1,5 bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžio.
Studentai, studijuojantys valstybės nefinansuojamose vietose, jei jie į Universitetą
įstojo iki 2009 m., neturi teisės gauti skatinamosios stipendijos.Studentai, studijuojantys
valstybės nefinansuojamose vietose, jei jie į Universitetą įstojo iki 2009 m.,turi teisę gauti
vienkartines skatinamąsias ir vienkartines socialines stipendijas.Studentai, studijuojantys
valstybės nefinansuojamose vietose, jei jie į Universitetą įstojo 2009 m.ir vėliau, stipendijas gali
gauti tik iš pajamų už teikiamas paslaugas.
28.
Skatinamosios stipendijos nėra skiriamos studentams, atnaujinusiems studijas
arba priimtiems iš kitų aukštųjų mokyklų, už pirmąjį semestrą po studijų atnaujinimo arba
priėmimo iš kitos aukštosios mokyklos.
26.
27.

Skatinamosios stipendijos, išskyrus vienkartines skatinamąsias stipendijas,
skiriamos Universiteto fakultetų dekanų teikimu.
30.
Skatinamosios stipendijos skiriamos proporcingai studentams, turintiems
aukščiausius studijų vidurkius Universiteto fakulteto studijų programos atitinkamuose kursuose
(pirmo kurso pirmajame semestre – turintiems aukščiausią stojimo balą). Semestro studijų
vidurkis, pagal kurį konkurso tvarka skiriamos stipendijos, skaičiuojamas iš visų laikytų
disciplinų egzaminų įvertinimų.
31.
Jei kelių studentų semestro studijų vidurkis yra vienodas, ir skatinamosios
stipendijos negali būti skirtos visiems vienodą vidurkį turintiems studentams, skatinamoji
stipendija skiriama tiems studentams, kurių ankstesnio semestro studijų vidurkiai buvo aukštesni.
32.
Skatinamosios stipendijos skiriamos vienam semestrui:
32.1.
skatinamoji stipendija už liepos mėnesį skiriama pagal rudens semestro rezultatus;
32.2.
skatinamoji stipendija už rugpjūčio mėnesį skiriama pagal pavasario semestro
rezultatus;
32.3.
baigiamųjų kursų studentams stipendija paskutiniame semestre skiriama iki
studijų pabaigos. Už paskutinį studijų mėnesį mokama visa stipendija, nepriklausomai nuo to,
kurią mėnesio dieną baigėsi studijos.
33.
Skatinamosios stipendijos mokėjimas nutraukiamas:
33.1.
studentui nutraukus studijas;
33.2.
pašalinus studentą iš Universiteto;
33.3.
studentui suteikus akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas.
34.
Atsiradus šių Nuostatų 33 punkte nurodytoms aplinkybėms, skatinamosios
stipendijos mokėjimas nutraukiamas nuo kito mėnesio 1 dienos.
35.
Vienkartinės skatinamosios stipendijos skiriamos Universiteto studentų
atstovybės teikimu.
36.
Vienkartinė skatinamoji stipendija yra iki 2 BSI dydžių.
37.
Pažangiems grupių ir kursų seniūnams vieną kartą per semestrą gali būti skiriama
0,75 BSI dydžio vienkartinė skatinamoji stipendija.
38.
Vienkartinė socialinė stipendija vieną kartą per semestrą gali būti
skiriamapažangiems Universiteto studentams Universiteto studentų atstovybės teikimu:
38.1.
netekus vieno iš šeimos narių;
38.2.
ištikus nelaimei;
38.3.
gimus vaikui (įsivaikinus).
39.
Vienkartinė socialinė stipendija yra iki 2 BSI dydžių.
40.
Studentai, siekiantys gauti vienkartinę skatinamąją stipendiją arba vienkartinę
socialinę stipendiją, iki einamojo mėnesio 10 d. Universiteto studentų atstovybei pateikia
prašymą dėl vienkartinės skatinamosios stipendijos (pagal Universiteto studentų atstovybės
patvirtintą formą) ir išsamų aprašymą, kuriame nurodomos aplinkybės, pagrindžiančios teisę
gauti vienkartinę skatinamąją stipendiją. Prie prašymo pridedami prašyme nurodytas aplinkybes
patvirtinantys dokumentai.
41.
Su prašymu dėl vienkartinės socialinės stipendijos konkrečių kriterijų
pagrindimui turi būti pateikiami šie dokumentai:
41.1.
vieno iš šeimos narių netekimo (tapimonašlaičiu) atveju – tėvo (ų) mirties
liudijimo (ų) kopija (os);
41.2.
gimus vaikui (jį įsivaikinus) – vaiko (ų) gimimo liudijimo (ų) kopija (os),
įsivaikinimo atveju – dokumentų, patvirtinančių įsivaikinimą, kopijos;
41.3.
ištikus nelaimei – aplinkybės buvimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos, o
nesant galimybės pateikti – kiti duomenys.
42.
Vienkartinė skatinamoji stipendija gali būti skiriama ne daugiau nei 2 kartus per
semestrą.
29.

III SKYRIUS
VARDINĖS STIPENDIJOS
PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS
Vardinės stipendijos mokamos iš fondų, sudarytų iš Lietuvos ar užsienio valstybių
fizinių ar juridinių asmenų skiriamų lėšų.
44.
Vardinės stipendijos skiriamos Universiteto pirmosios, antrosios pakopų ir
vientisųjų studijų studentams, pradedant trečiuoju studijų semestru, taip pat doktorantams ir
rezidentams, atsižvelgiant į vardinę stipendiją įsteigusio asmens nurodymus.
45.
Vardinės stipendijos negali būti skiriamos studentams, kurie tais mokslo metais
jau gavo stipendiją iš kitų rėmimo fondų, išskyrus skatinamąsias stipendijas ir vienkartines
skatinamąsias stipendijas.
43.

ANTRASIS SKIRSNIS
VARDINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO KOMISIJA
Vardines stipendijas kandidatams konkurso būdu skirsto vardinių stipendijų
skyrimo komisija.
47.
Vardinių stipendijų skyrimo komisiją sudaro:
47.1.
Universiteto prorektorius studijoms;
47.2.
Universiteto fakultetų dekanai arba prodekanai;
47.3.
du atstovai iš Universiteto studentų atstovybės;
47.4.
Ekonomikos ir planavimo tarnybos vadovas arba jo deleguotas darbuotojas;
47.5.
vardinę stipendiją įsteigęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas, jei jis išreiškė norą
dalyvauti vardinių stipendijų skyrimo komisijoje.
48.
Vardinių stipendijų skyrimo komisijos sudėtį įsakymu tvirtina Universiteto
rektorius.
49.
Vardinių stipendijų skyrimo komisijai pirmininkauja Universiteto prorektorius
studijoms.
50.
Vardinių stipendijų skyrimo komisijos sprendimai priimami posėdyje
dalyvaujančių vardinių stipendijų skyrimo komisijos narių balsų dauguma, atviru balsavimu.
Kiekvienas vardinių stipendijų skyrimo komisijos narys turi po vieną balsą. Sprendimas
laikomas priimtu jei, už jį balsavo daugiau „už“ negu „prieš“. Jei balsai pasiskirsto po lygiai,
sprendimą lemia vardinę stipendiją įsteigusio asmens arba jo atstovo balsas, o jam nedalyvaujant
– vardinių stipendijų skyrimo komisijos pirmininko balsas.
51.
Esant techninėms sąlygoms, Vardinių stipendijų skyrimo komisijos posėdis gali
būti organizuojamas ir videokonferencijos ar kitų elektroninių priemonių pagalba. Jeigu posėdis
organizuojamas ir videokonferencijos ar kitų elektroninių priemonių pagalba, turi būti užtikrintos
visų vardinių stipendijų skyrimo komisijos narių galimybės dalyvauti tokiame posėdyje.
52.
Jei vardinė stipendija yra skirta konkrečiam Universiteto fakultetui, tokios
vardinės stipendijos skyrimui sudaroma vardinių stipendijų skyrimo komisija, kurios sudėtyje,
numatytoje šių Nuostatų47.2 punkte, dalyvauja tik to Universiteto fakulteto atstovai, kuriam
skirta vardinė stipendija.
53.
Jei vardinę stipendiją įsteigęs asmuo nenumato kitaip, vardinės stipendijos
skirstomos proporcingai, pagal Universiteto fakultetuose besimokančių studentų skaičių.
46.

TREČIASIS SKIRSNIS
VARDINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO TVARKA
54.

Vardinės stipendijos skiriamos konkurso būdu.

Konkurso vardinei stipendijai gautisąlygos, data ir laikas skelbiami Universiteto
interneto svetainėje bei, esant poreikiui, kitomis priemonėmis likus ne mažiau kaip trims
savaitėms iki konkurso datos.
56.
Prašymai dalyvauti konkurse pateikiami Universiteto studentų atstovybei. Kartu
su prašymu pateikiami šie dokumentai:
56.1.
Universiteto fakulteto Dekano ar jo paskirto asmens patvirtinta pažyma apie
studijų vidurkį už visą studento mokymosi atitinkamoje studijų pakopoje laikotarpį;
56.2.
laisvos formos gyvenimo aprašymas;
56.3.
aktyvų dalyvavimą studentiškoje veikloje ir/ar remtinumą įrodantys dokumentai;
56.4.
kiti konkurso sąlygose numatyti dokumentai.
57.
Universiteto studentų atstovybė patikrina ar:
57.1.
prašymas atitinka konkurso sąlygose nustatytą formą;
57.2.
prie prašymo yra pridėti visi konkurso sąlygose numatyti dokumentai;
57.3.
studentas atitinka šių Nuostatų 44 ir 47 punktus.
58. Jei Universiteto studentų atstovybė, vykdydama Nuostatų 57 punkte nustatytą patikrinimą,
nustato atitinkamus trūkumus, prašymas grąžinamas jį pateikusiam Universiteto studentui,
nurodant ištaisyti nustatytus trūkumus.
59. Universiteto studentų atstovybėgautus ir pagal Nuostatų 57 punkte nustatytus kriterijus
patikrintus prašymuspateikia vardinių stipendijų skyrimo komisijai.
60.
Prašymus pateikę studentai privalo asmeniškai dalyvauti vardinių stipendijų
skyrimo komisijos posėdyje ir atsakyti į jiems užduodamus klausimus.
61.
Vardinę stipendiją įsteigęs asmuo numato vardinės stipendijos skyrimo kriterijus,
kuriais vadovaujamasi vardinių stipendijų skyrimo komisija skirdama vardines stipendijas.
62.
Jei vardinę stipendiją įsteigęs asmuo nenustatė vardinės stipendijos skyrimo
kriterijų, vadovaujasi šiais kriterijais:
62.1.
pažangumas. Stipendijos skiriamos pažangiems studentams, kurių studijų
atitinkamoje studijų pakopoje vidurkis ne mažesnis nei 8 balai;
62.2.
aktyvus dalyvavimas studentiškoje veikloje:
62.2.1. Universiteto studentų atstovybėje;
62.2.2. studentų mokslinėse draugijose;
62.2.3. įvairiose Universitete veikiančiose studentų organizacijose;
62.2.4. Universiteto saviveiklos kolektyvuose;
62.2.5. Universiteto atstovavimas sportiniuose ir/ar kultūriniuose renginiuose;
62.2.6. kita vardinių stipendijų skyrimo komisijos ar vardinę stipendiją įsteigusio asmens
konkurso sąlygose numatyta studentiška veikla.
62.3.
remtinumas. Vardinių stipendijų skyrimo komisija gali atsižvelgti į papildomus
kriterijus:
62.3.1. prašymą pateikęs studentas neteko tėvų (įtėvių) ar globėjų;
62.3.2. prašymą pateikusio studento tėvai (įtėviai, globėjai) arba vienas iš jų yra neįgalūs;
62.3.3. prašymą pateikęs studentas yra iš daugiavaikės šeimos (šeimoje yra trys ir
daugiau nepilnamečių arba iki 24 metų asmenų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą
ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje
(studentai) vaikų);
62.3.4. kiti vardinių stipendijų skyrimo komisijos ar vardinę stipendiją įsteigusio asmens
numatyti atvejai.
63.
Vardinės stipendijos skyrimo komisijos pirmininkas posėdžio pabaigoje
dalyvaujantiems studentams paskelbia konkurso rezultatus. Vardinės stipendijos skyrimo
komisijos pirmininkas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo posėdžio pabaigos vardines
stipendijas gavusių studentų sutikimu konkurso rezultatuspaskelbia Universiteto interneto
svetainėje.
55.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
VARDINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO KONTROLĖ IR ATSKAITOMYBĖ
64.
Vardinių stipendijų skyrimo komisijos pirmininkas po finansinių metų pabaigos
per 4 mėnesius informuoja vardines stipendijas įsteigusius asmenis apie lėšų panaudojimą.
65.
Vardinių stipendijų skyrimo komisijos pirmininkas vieną kartą per finansinius
metus pateikia informaciją apie lėšų panaudojimą Rektorato posėdyje.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Šių Nuostatų pakeitimai derinami su Universiteto studentų atstovybe.
Universiteto studentų atstovybei likus ne mažiau kaip 20 dienų iki numatomo šių
Nuostatų pakeitimų patvirtinimo pateikiamas Nuostatų pakeitimo projektas.
68.
Universiteto studentų atstovybė turi teisę raštu pateikti pastabas ir siūlymus
Universiteto senatui dėl šių Nuostatų pakeitimo projekto likus ne mažiau kaip 10 dienų iki
numatomo šių Nuostatų pakeitimų patvirtinimo.
66.
67.

