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                                            LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO 

                    „SPORTAS VISIEMS“ STIPENDIJŲ SKYRIMO NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos sporto universiteto „Sportas visiems“ stipendijų nuostatai (toliau – Nuostatai) 

apibrėžia bendruosius skyrimo principus, „Sportas visiems“ stipendijų skyrimo tvarką. 

2. „Sportas visiems“ stipendija skiriama Lietuvos sporto universiteto studentams, aktyviai 

dalyvaujantiems „Sportas visiems“ renginiuose bei prisidedantiems prie jų organizavimo. 

3. „Sportas visiems“ stipendija mokama iš Lietuvos sporto universitetui suteiktos rėmėjų 

finansinės paramos sportui. 

4. Lietuvos sporto universiteto „Sportas visiems“ stipendijų skyrimo komisijos (toliau – 

Komisija) sudėtį ir veiklos nuostatus tvirtina universiteto Rektorius. 

 

II. SPORTAS VISIEMS STIPENDIJOS DYDIS IR TRUKMĖ 

 

5. „Sportas visiems“ stipendijos dydis – suma priklauso nuo pasirašytos sutarties. 

6. „Sportas visiems“ stipendijos trukmė – iki vienerių kalendorinių metų (mokama kas 

mėnesį). 

7. „Sportas visiems“ stipendijos mokėjimas nutraukiamas, jeigu sportininkas: 

7.1.  nesilaiko olimpinės chartijos nuostatų; 

7.2.  per vienerius metus nuo sporto stipendijos paskyrimo nepasiekia pozityvių mokslo 

rezultatų ar rezultatai blogėja; 

7.3. per vienerius metus nuo sporto stipendijos paskyrimo nustoja aktyviai dalyvauti sportas 

visiems veikloje; 

7.4.  pateikdamas 9 punkte nurodytą prašymą nurodo klaidingus duomenis; 

7.5.  pažeidžia sutarties, nurodytos 15 punkte, sąlygas ar laiku jų nevykdo; 

7.6.  be pateisinamų priežasčių atsisako ginti universiteto ir Lietuvos garbę sportas visiems 

renginiuose; 

7.7.  Sporto renginiuose atstovauja kitas aukštąsias mokyklas. 

 

 

 



 

III. SPORTAS VISIEMS STIPENDIJŲ SKYRIMAS 

 

8. Apie Lietuvos sporto universitetui teikiamų paraiškų skirti „Sportas visiems“ stipendijų 

priėmimą ir jų pateikimo terminus skelbiama Universiteto internetinėje svetainėje. 

9. Sportininko prašymas skirti „Sportas visiems“ stipendiją teikiamas Lietuvos sporto 

universiteto „Sportas visiems“ stipendijų skyrimo komisijai. Kartu su prašymu teikiama: 

9.1. studento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; 

9.2. išsamus aprašas apie studento dalyvavimą ir pasiekimus sportas visiems renginiuose; 

10. Pateikus prašymus svarsto ir vertina Lietuvos sporto universiteto „Sportas visiems“ 

stipendijų skyrimo komisija, vadovaudamasi paramos skyrimo sutartimis ir: 

11.1. mokymosi rezultatais – pažangus studentas; 

11.2. studento dalyvavimu bei sportiniais pasiekimais sportas visiems renginiuose; 

11.3. LSU vardo reprezentavimu (TV, radijas ir t.t.); 

11.4. motyvaciniu laišku. 

11. „Sportas visiems“ stipendijų skyrimo komisija pateikia Lietuvos sporto universiteto Sporto 

ir infrastruktūros prorektoriui siūlymus dėl „Sportas visiems“ stipendijos skyrimo. 

12. „Sportas visiems“ stipendijos skyrimą sportininkui Komisijos teikimu tvirtina Lietuvos 

sporto universiteto Rektorius. 

13. Lietuvos sporto universiteto „Sportas visiems“ stipendijų skyrimo komisijos siūlymu 

„Sportas visiems“ stipendijos mokėjimas nutraukiamas Rektoriaus sprendimu. Apie tai 

informuojamas „Sportas visiems“ stipendijos gavėjas. 

14. Su „Sportas visiems“ stipendijos gavėju ir Lietuvos sporto universitetu pasirašoma dvišalė 

stipendijos teikimo sutartis, kurios forma patvirtinama Lietuvos sporto universiteto 

Rektoriaus įsakymu. Sutartyje nurodama „Sportas visiems“ stipendijos dydis, mokėjimo 

terminas, šalių įsipareigojimai, sutarties nutraukimo sąlygos ir kiti duomenys. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Pasibaigus „Sportas visiems“ stipendijos mokėjimui Lietuvos sporto universiteto Sporto ir 

laisvalaikio centro vedėjas, stipendijos skyrimo komisijai pateikia informaciją apie studentų, 

gavusių „Sportas visiems“ stipendijas, sportinius rezultatus ir pažangumo rezultatus. 

 


