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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO PIRMOSIOS, ANTROSIOS
PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ STUDENTŲ RĖMIMO NUOSTATAI
Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) pirmosios,
antrosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų rėmimo tvarką.
Finansinė parama ir skatinimas
1. Tiesioginė finansinė parama ir skatinimas yra Universiteto reguliarios ar vienkartinės
tiesioginės piniginės išmokos, skiriamos iš stipendijų fondo, vardinių stipendijų fondų ar kitų
finansavimo šaltinių, studentui paremti, skatinti ar pasiekimams įvertinti.
1.1. Vardinės stipendijos skiriamos vadovaujantis LSMU vardinių stipendijų skyrimo
reglamentu.
1.2. Skatinamosios stipendijos skiriamos studentams vadovaujantis LSMU pirmosios,
antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentų skatinamųjų stipendijų skyrimo nuostatais
patvirtintais 2011 m. birželio 28 d. Senato nutarimu Nr. 11-04.
2. Netiesioginė finansinė parama ir skatinimas – universitetas dengia dalį įmokos. Pagrindinis
mokesčio už mokslą sumažinimo tikslas – padėti socialiai remtiniems ir skatinti geriausiai
besimokančius studentus.
3. Mokestis už mokslą šių nuostatų nustatyta tvarka gali būti mažinamas tik valstybės
nefinansuojamose vietose studijuojantiems studentams, kurių paskutiniojo semestro vidurkis ne
žemesnis už kurso semestro vidurkį atėmus 10 proc.
4. Netiesioginė finansinė parama studentui negali viršyti daugiau nei 50 proc. per visus
studijų metus (visus kursus) studijų sutartyje nustatytos už studijas mokėtinos sumos.
5. Kriterijai, kuriais vadovaujamasi nustatant mokesčio už mokslą sumažinimo dydį:
5.1. Studentams priimtiems bendro priėmimo tvarka:
5.1.1. Mokestis už mokslą sumažinamas iki 75 proc.:
- našlaičiams (asmenims, ne vyresniems kaip 25 metų, kurių tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų)
yra mirę);
5.1.2. Mokestis už mokslą mažinamas iki 50 proc.:
- studentams iš daugiavaikių šeimų (asmeniui, ne vyresniam kaip 25 metų, kurio tėvai (vienas
iš tėvų), augina tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, taip pat vyresnių (iki 25 metų), jeigu jie
mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinėse ar aukštosiose mokyklose, kurių
šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui neviršija valstybės remiamų pajamų dydžio;
- studentų šeimoms, auginančioms vaiką(us) ir abiem studentam besimokantiems pirmosios,
antrosios pakopos ir vientisosiose studijose.
5.2. Užsienio šalių studentams priimtiems ne bendrojo priėmimo tvarka pagal sutartį su
universitetu (toliau – užsienio studentai):
5.2.1. Mokestis už mokslą mažinamas iki 75 proc.
- našlaičiams (asmenims, ne vyresniems kaip 25 metų, kurių tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų)
yra mirę, studento studijų laikotarpiu);
5.2.2. Mokestis už mokslą mažinamas iki 50 proc.
- studentų šeimoms auginančioms vaiką(-us) ir abiem studentams gyvenantiems Lietuvoje;
6. Esant vienodam kriterijų atitikimui atsižvelgiama į studento studijų vidurkį.
7. Bendra visiems studentams mokesčio už mokslą mažinimo suma negali viršyti 1,5 proc.
visų planuojamų tą semestrą mokesčio už mokslą pajamų.
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8. Prašymai sumažinti mokestį už mokslą svarstomi rektoriaus įsakymu sudarytoje komisijoje
(toliau – Komisija) vieną kartą per semestrą, ne vėliau kaip dvi savaitės iki mokesčio už mokslą
mokėjimo termino.
9. Studentai fakultetų dekanams pateikia prašymus (priedas Nr. 1) ir dokumentus,
patvirtinančius atitinkamai vieną iš 5.1 punkte nurodytų kriterijų, ne vėliau kaip keturios savaitės iki
mokesčio už mokslą mokėjimo termino. Dekanai, įvertinę prašymus ir pateiktus dokumentus, savo
rekomendacijas dėl sumažinimo dydžio per 5 darbo dienas pateikia Komisijai, kuri šiuos prašymus
išnagrinėja ir rekomenduoja (nurodant mažinimo procentą) arba nerekomenduoja Rektoriui juos
tenkinti.
10. Jei studentai nesutinka su fakulteto dekanų rekomendacija, Komisijos sprendimu ar
pateiktų duomenų atitikimo kriterijams vertinimu, prašymą svarsto Ginčų tarp studentų bei
administracijos ir kitų darbuotojų nagrinėjimo komisija (toliau - Ginčų nagrinėjimo komisija), kuri
gali nuspręsti grąžinti pakartotinam svarstymui ar teikti svarstyti Rektoratui.
11. Esant kitiems, šioje tvarkoje nenumatytiems atvejams, mokestis už mokslą gali būti
sumažintas Komisijos teikimu, Rektoriaus įsakymu.
12. Su prašymais mokesčiui sumažinti konkrečių kriterijų pagrindimui tinka šie dokumentai:
12.1. Našlaičiai – tėvo(ų) mirties liudijimo(ų) kopija(os);
12.2. Studentai iš daugiavaikių šeimų:
- Pažyma apie šeimos sudėtį (iš savivaldybės, seniūnijos ar gyventojų registro tarnybos);
- Šeimos pajamas patvirtinantys dokumentai iš Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos (SoDra) ar pažyma apie tai, kad šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui
neviršija valstybės remiamų pajamų dydžio.
12.3. Studentai, auginantys vaiką(us):
- Santuokos liudijimo kopija;
- Vaiko(ų) gimimo liudijimo(ų) kopija(os);
- Pažyma iš mokymosi (studijų) įstaigos patvirtinanti, kad studentas mokosi pirmosios,
antrosios pakopos ar vientisosiose studijose.
12.4. Negalint pateikti šiuose punktuose numatytų dokumentų ir pateikus kitus dokumentus,
dėl jų atitikimo sprendimas bus priimamas Komisijos posėdyje.
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