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LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO STUDIJŲ KAINŲ IR ĮMOKŲ UŽ GYVENIMO 

PASLAUGAS BENDRABUTYJE MAŽINIMO TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos sporto universiteto studijų kainų ir įmokų už gyvenimo paslaugas bendrabutyje 

mažinimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato Lietuvos sporto universiteto (toliau - Universiteto) 

studentų studijų kainų, įmokų už gyvenimo paslaugas bendrabutyje mažinimo principus, kriterijus 

ir procedūras. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Nr.XII-2534, 

priimto 2016 m. birželio 29 d.), Lietuvos sporto universiteto Statutu, kitais Universiteto Tarybos ir 

Senato nutarimais. 

3. Tvarkoje vartojamos sąvokos: 

Studentas – asmuo, studijuojantis aukštojoje mokykloje pagal studijų programą arba 

doktorantūroje. 

Studijų kaina – vienerių metų Tarybos nutarimu patvirtinta studijų kaina. 

Įmoka už gyvenimo paslaugas bendrabutyje – Tarybos nutarimu patvirtinta bendrabučio vietos 

nuomos kaina mėnesiui padauginta iš mėnesių, pragyventų bendrabutyje, skaičiaus. 

Didelio meistriškumo sportininkas – Olimpinės rinktinės narys ar Olimpinės pamainos rinktinės 

kandidatas, nacionalinių rinktinių narys ar kandidatas, Pasaulio, Europos ir Universiados dalyvis. 

 

4. Studijų kaina arba įmoka už gyvenimo paslaugas bendrabutyje gali būti sumažinta: 

4.1. Nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams už aukštus pasiekimus sporto, mokslo, meno ar 

visuomeninėje veikloje; 

4.2. Nuolatinių ir ištęstinių studijų socialiai remtiniems studentams, kurių šeimos vidutinės 

mėnesio pajamos, apskaičiuotos iš paskutiniųjų 3 mėnesių duomenų, atskaičius visus 

mokesčius, vienam šeimos nariui lygios arba mažesnės už Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatytas socialiai remtinas pajamas. 

4.3. Nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams našlaičiams iki 24 metų; 

4.4. Nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams, kurių šeimas ištiko nelaimė (gaisras, artimojo 

mirtis, liga ir t.t.); 



4.5. Nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams su specialiaisiais poreikiais, kurių darbingumas 

mažesnis kaip 45 proc.; 

4.6. Nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams – Universiteto darbuotojams. 

4.7. Studentams, studijuojantiems I kurse, pirmojo semestro metu studijų kaina arba įmoka už 

gyvenimo paslaugas bendrabutyje nemažinama. Išskyrus studentus: Olimpinės ir Parolimpinės 

rinktinės kandidatus ir Olimpinės pamainos rinktinės kandidatus, nacionalinės rinktinės narius, 

bei didelio meistriškumo sportininkus, pasirašiusius su Universitetu sutartis (žr. 6 punktas). 

 

 II. PRINCIPAI IR KRITERIJAI 

 

5. Studijų kainos ar įmokos už gyvenimo paslaugas bendrabutyje mažinimo dalis priklauso nuo 

studento studijų/mokslinio darbo rezultatų: 

5.1. Studentams, turintiems akademinių skolų, arba studentams, kurių paskutinės sesijos 

pažymių svertinis vidurkis yra mažesnis nei tipinis (7 balai), studijų kaina ar įmoka už 

gyvenimo paslaugas bendrabutyje nemažinama; 

5.2. Studentams, kurių paskutinės sesijos pažymių svertinis vidurkis yra mažesnis nei puikus (9 

balai), bet didesnis nei slenkstinis (6 balai), studijų kaina ar įmoka už gyvenimo paslaugas 

bendrabutyje gali būti mažinama iki 25 procentų; 

5.3. Studentams, kurių paskutinės sesijos pažymių svertinis vidurkis yra puikus (9 ar 10 balų), 

studijų kaina ar įmoka už gyvenimo paslaugas bendrabutyje gali būti mažinama iki 50 

procentų; 

5.4. Pirmos ir antros pakopos studentams, kurių paskutinės sesijos pažymių svertinis vidurkis yra 

puikus (9 ar 10 balų) ir turintiems mokslinio1 darbo rezultatų, studijų kaina ar įmoka už 

gyvenimo paslaugas bendrabutyje gali būti mažinama iki 100 procentų; 

5.5. Trečiosios studijų pakopos studentams, sėkmingai vykdantiems individualųjį studijų ir 

mokslinių tyrimų planą, studijų kaina gali būti mažinama iki 100 procentų. 

6. Studijų kaina arba įmoka už gyvenimo paslaugas bendrabutyje gali būti mažinama studentams – 

didelio meistriškumo sportininkams: 

6.1. Iki 100 proc. Olimpinės ir Parolimpinės rinktinės kandidatams ir Olimpinės pamainos 

rinktinės kandidatams pagal Kūno kultūros ir sporto departamento patvirtintus sąrašus;  

6.2.  LSU senato plėtros ir sporto komisijos sprendimą, atsižvelgiant į Kūno kultūros ir sporto 

departamento patvirtintą prioritetinių sporto šakų sąrašą, skiriant ne daugiau kaip vieną 

atleidimą nuo įmokos už studijas, vienos prioritetinės sporto šakos atstovui su sąlyga, jog tos 

pačios sporto šakos vystymui Lietuvos sporto universitete yra skirta sporto stipendija 

                                                 
1 I pakopa – studentai, turintys mokslinių publikacijų Lietuvos pripažintuose mokslo žurnaluose (atspausdintos arba priimtos 

spaudai); II, III pakopa – studentai, turintys mokslinių publikacijų mokslinės informacijos instituto duomenų bazės „ISI Web 

of Science“ leidiniuose (atspausdintos arba priimtos spaudai).  

 



apmokėti mokesčiui už studijas iš LSU socialinių partnerių, verslo subjektų ar kitų LSU 

rėmėju lėšų. Išimties tvarka, senatas gali nuspręsti sumažinti arba atleisti nuo mokesčio už 

studijas kitų sporto šakų, kurios nepatenka į prioritetinių sporto šakų sąrašą, didelio 

meistriškumo sportininkus. Sprendimas dėl atleidimo nuo įmokos už studijas gali būti priimtas 

visų kalendorinių metų eigoje pagal atskirą LSU senato plėtros ir sporto komisijos sprendimą. 

Stipendijų skaičius negali viršyti daugiau nei viena stipendija skirta vienos prioritetinės sporto 

šakos vystymui vieno pirmos pakopos kurso studentui. 

6.3. Iki 10 proc. LR nacionalinių ir parolimpinių suaugusių ir jaunimo rinktinių nariams pagal 

Kūno kultūros ir sporto departamento patvirtintus sąrašus. Išskyrus pirmosios pakopos 

Treniravimo sistemos studijų programos studentus, LR nacionalinių ir parolimpinių suaugusių 

ir jaunimo rinktinių narius, kuriems kaina gali būti mažinama iki 50 proc. 

6.4. Iki 40 proc. pirmosios pakopos Treniravimo sistemos studijų programos studentams, 

pasirašiusiems Lietuvos sporto universiteto sportininko sutartis (įstojusiems nuo 2015 m. 

rugsėjo mėn) ir laisviesiems klausytojams, iki 50 proc. pirmosios pakopos Treniravimo 

sistemos studijų programos studentams, pasirašiusiems Lietuvos sporto universiteto 

sportininko sutartis ir laisviesiems klausytojams (įstojusiems iki 2015 m. rugsėjo mėn.). 

7. Studijų kaina arba įmoka už gyvenimo paslaugas bendrabutyje gali būti mažinama našlaičiams, 

neturintiems abiejų tėvų iki 100 proc.  

 

III. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS 

 

8. Pirmosios ir antrosios studijų pakopos studentai, norintys, kad jiems būtų sumažinta studijų kaina 

arba įmoka už gyvenimo paslaugas bendrabutyje, privalo Studijų departamentui kiekvieno 

semestro pradžioje (rudens semestre – iki rugsėjo 20 d., pavasario semestre – iki vasario 20 d.), 

trečiosios pakopos studentai mokslo prorektoriui kiekvieno semestro pradžioje (rudens semestre - 

iki spalio 5 d., pavasario semestre - iki sausio 5 d.) pateikti šiuos dokumentus:  

8.1. Prašymą sumažinti studijų kainą arba įmoką už gyvenimo paslaugas bendrabutyje (prašyme 

turi būti nurodyta dėl kokių priežasčių prašoma sumažinti studijų kainą arba įmoką už 

gyvenimo paslaugas bendrabutyje ir kokia suma (procentais)); 

8.2. Prie prašymo pridedami sumažinimo priežastį pagrindžiantys dokumentai: našlaičio statusą 

patvirtinantis dokumentas, neįgaliojo pažymėjimas arba pažyma, patvirtinanti neįgalumą ar 

darbingumą, pažymos apie gaunamas visų rūšių (darbo, pašalpų, stipendijų) pajamas už 3 

mėnesius, pažyma apie studento šeimos sudėtį, pažymos, įrodančios mokslo, sporto, meno ar 

visuomeninės veiklos rezultatus, padalinio, kuriame dirba Universiteto darbuotojas – 

studentas, vadovo pasirašyta pažyma ir kt. 



9. Rektoriaus įgaliotas darbuotojas pagal LSU plėtros ir sporto komisijos pateiktus atrinktų studentų 

– didelio meistriškumo sportininkų, kuriems siūloma mažinti studijų kainą arba įmoką už 

gyvenimo paslaugas bendrabutyje – sąrašus, įvertinęs Universiteto finansines galimybes kiekvieno 

semestro pradžioje (atitinkamai iki rugsėjo 25 d. ir iki vasario 25 d.) rektoriui pateikia pirmosios ir 

antrosios pakopų studentų, kuriems siūloma mažinti studijų kainą arba įmoką už gyvenimo 

paslaugas bendrabutyje, sąrašą. Mokslo prorektorius, įvertinęs Universiteto finansines galimybes 

kiekvieno semestro pradžioje (atitinkamai iki spalio 10 d. ir iki sausio 10 d.) rektoriui pateikia 

trečiosios pakopos studentų, kuriems siūloma mažinti studijų kainą, sąrašą. 

10. Studijų kainos ir įmokos už gyvenimo paslaugas bendrabutyje mažinimas svarstomas 

artimiausiame Universiteto rektorato posėdyje, kuriame, atsižvelgiant į Tvarkoje patvirtintus 

kriterijus ir Universiteto finansines galimybes, svarstomas studijų kainos ar įmokos už gyvenimo 

paslaugas bendrabutyje sumažinimas. 

11. Sprendimas dėl studijų kainos ar įmokos už gyvenimo paslaugas bendrabutyje mažinimo 

pirmosios ir antrosios studijų pakopos studentams priimamas rudens semestrui – iki spalio 2 d. 

(rudens semestrui) ir iki kovo 2 d. (pavasario semestrui). Trečiosios studijų pakopos studentams - 

iki spalio 20 d. (rudens semestrui) ir iki sausio 20 d. (pavasario semestrui). 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Visų studijų kainų ir įmokų už gyvenimo paslaugas bendrabutyje mažinimo atvejai turi būti 

įforminti Universiteto rektoriaus įsakymu. 

13. Rektorius, šioje Tvarkoje nenumatytais atvejais ir terminais, įvertinęs studento prašyme nurodytas 

aplinkybes bei jų įrodymus, ir atsižvelgdamas į Universiteto finansines galimybes, gali priimti 

sprendimą mažinti studijų kainą ar įmoką už gyvenimo paslaugas bendrabutyje. 

 

 

Senato pirmininko pavaduotojas   Gediminas Mamkus 

 

Senato sekretorė    Kristina Bradauskienė 


