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LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO 

STIPENDIJŲ SKYRIMO NUOSTATAI 

  

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Stipendijų skyrimo nuostatai reglamentuoja stipendijų fondo paskirstymą, stipendijų 

skyrimo sąlygas bei tvarką Lietuvos sporto universitete (toliau – Universitetas) 

studijuojantiems pirmosios ir antrosios pakopos valstybės finansuojamiems ir valstybės 

nefinansuojamiems studentams.  

2. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:  

Stipendija – tai negrąžinama finansinė parama studentams, studijuojantiems 

Universitete.  

Studentų atstovybės stipendija – tai studentų atstovybės teikimu skiriama stipendija. 

Skatinamoji stipendija – stipendija, skiriama geriausiems pirmosios ir antrosios 

pakopos studijų studentams, atsižvelgiant į jų studijų rezultatus.  

Vienkartinė tikslinė stipendija – stipendija, skiriama pirmosios ir antrosios pakopos 

studijų studentams už aktyvią kultūros, mokslinę, visuomeninę, sporto veiklą, ištikus nelaimei, 

artimųjų mirties ar kitais atvejais.  

Stipendijų fondas – tam tikrų metų valstybės biudžeto asignavimų programose ir 

specialiojoje studijų ir mokslo plėtojimo programoje studentų stipendijoms skirtos 

piniginės lėšos.  

Vardinė stipendija – tai fizinių ar juridinių asmenų įsteigta stipendija, kurios skyrimo 

tvarką nustato konkrečios vardinės stipendijos sutartis. 

  

II. STIPENDIJŲ PASKIRTIS IR RŪŠYS  

  

3. Studentai gali gauti šių rūšių stipendijas: skatinamąją, vienkartinę tikslinę, studentų 

atstovybės ir vardinę stipendiją. 

4. Studentai, gaunantys privačių, visuomeninių, užsienio šalių ar tarptautinių fondų 

vardines stipendijas, taip pat gali pretenduoti į skatinamąją ir vienkartinę tikslinę stipendiją šių 

nuostatų nustatyta tvarka.  
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5. Stipendijų paskirtis – šių nuostatų nustatyta tvarka skatinti geriausiai studijuojančius 

(įsijungusius į mokslinę veiklą) ir aktyvius studentus bei teikti jiems tikslinę paramą.  

6. Studentai, gaunantys skatinamąją stipendiją, turi teisę gauti vienkartinę tikslinę, 

socialinę ir vardinę stipendiją.  

7. Pirmosios ir antrosios pakopos pirmojo semestro studentai gali gauti vienkartinę 

tikslinę stipendiją.  

8. Studentams, grąžintiems į Universitetą po išbraukimo iš studentų sąrašų, stipendija 

vieną semestrą neskiriama.  

 

III. STIPENDIJŲ SKYRIMO KOMISIJA 

 

9. Skatinamųjų ir vienkartinių tikslinių stipendijų skyrimą ir konkursą prižiūri stipendijų 

skyrimo komisija (toliau – Komisija), kurią privalo sudaryti:  

9.1. LSU studijų departamento direktorius; 

9.2. LSU studijų departamento specialistas; 

9.3. LSU vyr. ekonomistas; 

9.4. du studentų atstovybės atstovai. 

10. Komisijos sudėtį tvirtina rektorius. 

11. Komisijai pirmininkauja studijų departamento direktorius. 

12. Jeigu posėdyje negalėjo dalyvauti nei vienas studentų atstovybės atstovas, Komisijos 

sprendimai turi būti suderinti su studentų atstovybe. 

13. Komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo apie šaukiamą posėdį informuoja visus 

komisijos narius elektroniniu paštu, ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas. 

14. Komisija gali posėdžiauti elektroniniu būdu, naudojant elektroninio ryšio priemones. 

15. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 3 komisijos nariai. 

Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, atviru balsavimu. 

16. Komisija gali spręsti kitus klausimus susijusius su stipendijomis, jei tai nenumatyta 

kitose LSU tvarkose, LR įstatymuose ar šiuose nuostatuose. 

17. Komisijos posėdį protokoluoja LSU studijų departamento specialistas. Komisijos 

posėdžio protokolas saugomas LSU nustatyta tvarka. Protokolo kopija pateikiama LSU 

studentų atstovybei. 

 

IV. STIPENDIJŲ FONDO SUDARYMAS 

 

18. Skatinamųjų ir vienkartinių tikslinių stipendijų fondas apskaičiuojamas pagal pirmosios 

ir antrosios pakopos studijų studentų, priimtų į valstybės finansuojamas ir valstybės 

nefinansuojamas vietas skaičių. Stipendijų fondą tvirtina Taryba. Konkrečius stipendijų 

dydžius semestrui, atsižvelgdamas į patvirtintą stipendijų fondo sąmatą, Komisijos teikimu, 

tvirtina Universiteto rektorius, suderinęs su studentų atstovybe. 

19. Bendrasis pirmosios ir antrosios pakopos studentų stipendijų fondas dalinamas į 3 (tris) 

dalis: 

19.1. I dalis: 96,5% stipendijų fondo lėšų skiriama nuolatinių studijų ir ištęstinių studijų 

antrojo ir vyresnių semestrų skatinamosioms stipendijoms.  
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19.2. II dalis: 2% stipendijų fondo lėšų skiriama vienkartinėms tikslinėms stipendijoms. 

19.3. III dalis: 1,5% stipendijų fondo lėšų skiriama studentų atstovybės stipendijai. 

 

V. SKATINAMŲJŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO TVARKA 

  

20. Skatinamoji stipendija skiriama geriausiems pirmosios ir antrosios pakopų valstybės 

finansuojamiems ir valstybės nefinansuojamiems (išskyrus I semestrą) studentams už 

geriausius studijų rezultatus.  

21. Skatinamosios stipendijos nėra skiriamos studentams:  

21.1. turintiems akademinių skolų;  

21.2. atnaujinantiems studijas ar priimtiems iš kitų aukštųjų mokyklų – vieną semestrą;  

21.3. kartojantiems kursą.  

22. Skatinamosios stipendijos esant stipendijų fondo likučiui gali būti skiriamos jungtinių 

studijų studentams, jei jungtinių studijų sutartis nenumato kitaip. 

23. Studentai norintys dalyvauti skatinamosios stipendijos skyrimo konkurse, turi turėti 

praeito semestro vidurkį ne mažesnį negu 9 (devyni). 

24. Skatinamosios stipendijos pirmos ir antros pakopos nuolatinių atskirų studijų programų 

studentams konkurso būdu skiriamos geriausią akademinį vidurkį turintiems studentams. 

25. Skatinamosios stipendijos pirmos ir antrosios pakopos ištęstinių studijų studentams 

konkurso būdu skiriamos geriausią akademinį vidurkį turintiems studentams. 

26. Skatinamosios stipendijos skiriamos pavasario ir rudens semestrais. Rudens semestro 

metu, skatinamosios stipendijos už praeito semestro rezultatus, skiriamos rugsėjo, spalio, 

lapkričio, gruodžio ir sausio mėnesiais. Pavasario semestro metu skatinamosios stipendijos už 

praeito semestro rezultatus skiriamos vasario, kovo, balandžio, gegužės ir birželio mėnesiais. 

27. Jei Komisijai svarstant stipendijų skyrimo pirmosios ir antrosios pakopos nuolatinių 

studijų programose ar ištęstinių studijų studentų su vienodu akademiniu vidurkiu yra daugiau, 

nei galima skirti stipendijų, atsižvelgiama į studento praeito semestro vidurkį, jei ir jis sutampa, 

atsižvelgiama į bendrą visų studijų vidurkį. 

28. Skiriamų skatinamųjų stipendijų kiekį nustato Komisija: 

28.1. skiriamų skatinamųjų stipendijų kiekis nuolatinių studijų programų pakopose 

apskaičiuojamas tokia formule: nuolatinių studijų studentų (išskyrus esančius pirmam 

semestre ir akademinėse atostogose) skaičius*0,1.  

28.2. skiriamų skatinamųjų stipendijų kiekį ištęstinėse studijose apskaičiuojamas tokia 

formule: ištęstinių studijų studentai (išskyrus esančius pirmam semestre ir akademinėse 

atostogose) skaičius *0,1;  

28.3. 2 ir vėlesnių semestrų studentų skaičius nuolatinių studijų programų pakopose ir 

ištęstinių studijų visų programų pakopose, fiksuojamas rudens ir pavasario semestrų 

antro mėnesio pirmą savaitę. 

28.4. Skatinamosios stipendijos skiriamos proporcingai studentų skaičiui apskaičiuotam 

28.1 ir 28.2. Esant mažam studentų skaičiui nuolatinių studijų programų pakopose ar 

ištęstinėse studijose, proporcingo stipendijų skyrimo komisija gali netaikyti.  

29. Skatinamosios stipendijos dydis apskaičiuojamas stipendijų fondo I dalį padalinus iš 

viso skiriamų skatinamųjų stipendijų kiekio.  
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30. Grįžęs studentas iš Erasmus + studijų, dalyvauja skatinamųjų stipendijų skyrimo 

konkurse, jei LSU gauna jo Erasmus + studijų paskutinio semestro pažymius iki naujo semestro 

antro mėnesio pradžios. Jei pažymiai nėra gaunami, jis gali teikti prašymą dalyvauti konkurse 

kitą semestrą, kuriame bus naudojami jo Erasmus + studijų paskutinio semestro rezultatai. 

31. Studentai, kurie dalyvauja Erasmus + studijose antrą semestrą iš eilės, nedalyvauja 

skatinamųjų stipendijų konkurse. 

32. Visų skatinamųjų stipendijų kiekiai ir dydžiai, įvertinus stipendijų fondo likutį, 

Komisijos teikimu, gali būti keičiami rektoriaus įsakymu. 

 

VI. VIENKARTINIŲ TIKSLINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO TVARKA 

 

33. Vienkartinės tikslinės stipendijos, iš stipendijų fondo II dalies, gali būti skiriamos vieną 

kartą per semestrą (išskyrus 33.1 – 33.3 punktams) studentams:  

33.1. netekus vieno iš šeimos narių. Būtina pristatyti mirties liudijimo patvirtintą kopiją;  

33.2. ištikus nelaimei. Būtina pateikti tai įrodančius dokumentus;  

33.3. gimus vaikui. Būtina pateikti vaiko gimimo liudijimo patvirtintą kopiją;  

33.4. vykstant į intensyvias studijas užsienyje. Būtina pateikti Tarptautinių ryšių skyriaus 

rekomendaciją;  

33.5. už mokslinės veiklos rezultatus. Būtina pateikti prašymą ir dokumentus, įrodančius 

mokslinės veiklos rezultatus: straipsnių, konferencijos tezių kopijas ir t.t.;  

33.6. už sporto pasiekimus;  

33.7. akademinių grupių seniūnams, studentų atstovybės teikimu; 

33.8. aktyviems studentams, studentų atstovybės teikimu;  

33.9. kitais ypač svarbiais atvejais. 

34. Vienkartinis tikslinės stipendijos dydis iki – 3 BSI.  

35. Vienkartinės tikslinės stipendijos skiriamos Komisijos teikimu, rektoriaus įsakymu.   

36. Studentas, pretenduojantis gauti vienkartinę tikslinę stipendiją, studijų departamentui 

pateikia prašymą ir kitus reikalingus dokumentus per LSU informacinę sistemą. 

 

VII. VARDINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO TVARKA 

 

37. Universiteto studentams gali būti skiriamos vardinės stipendijos (parama).  

38. Vardinių stipendijų skyrimo pagrindai ir principai nustatomi konkrečios vardinės 

stipendijos (ar paramos) sutartyje arba nuostatuose.  

39. Vardinė stipendija (ar parama) mokama iš tikslinių lėšų, gautų iš Lietuvos ir/ar užsienio 

institucijų ar fizinių asmenų, nurodytų vardinės stipendijos ir/ar paramos sutartyje.  

 

VIII. UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖS STIPENDIJA 

 

40. Studentų atstovybės stipendija skiriama studentų atstovybės teikimu, Komisijos 

sprendimu, Rektoriaus įsakymu. 

41. Stipendijos išmokamos studentui ar studentams, Komisijos nustatyta tvarka. 

42. Stipendijos dydis iki 3 BSI. 
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IX. STIPENDIJŲ MOKĖJIMŲ NUTRAUKIMAS 

 

43. Stipendijų mokėjimas nutraukiamas:  

43.1. išbraukus studentą iš Universiteto studentų sąrašų;  

43.2. suteikus akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;  

43.3. už Studijų reglamente nustatytos akademinės tvarkos pažeidimus; 

43.4. už akademinį nesąžiningumą. 

44. Jeigu studentas sustabdo studijas, išeina akademinių atostogų ar išbraukiamas iš 

Universiteto studentų sąrašų iki einamojo mėnesio 15 d. skatinamoji stipendija už tą mėnesį 

nėra mokama.  

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

45. Stipendijos mokamos iš LSU išlaidų sąmatose stipendijoms išmokėti patvirtintų lėšų. 

Šios lėšos gali būti perskirstomos kitoms LSU reikmėms tik pritarus studentų atstovybei.  

46. Šios nuostatos įsigalioja nuo 2020 m. rugsėjo 1. 

 

 

 

Sutinku, 

LSU Studentų atstovybės prezidentas     Paulius Kučas 

 

 

Senato pirmininko pavaduotojas     Gediminas Mamkus  

 

 

Senato sekretorė       Kristina Bradauskienė 


