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UTENOS KOLEGIJOS STIPENDIJŲ SKYRIMO NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Utenos kolegijos (toliau – kolegija) stipendijų skyrimo nuostatai (toliau – Nuostatai) 

reglamentuoja stipendijų fondo sudarymo, stipendijų  mokėjimo sąlygas ir tvarką Kolegijoje.  

2. Šie nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 

įstatymu  (TAR, 2016-07-14, Nr. 20555),  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio  23 

d. nutarimu Nr. 1732 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo aukštųjų mokyklų 

studentų skatinamosios stipendijoms, tikslinių skatinamųjų išmokų skyrimo ir paramos studijų 

kainai padengti teikimo“ (Žin., 2009, Nr. 157-7087), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. 

gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 „Dėl socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo 

ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo"  (Žin., 2009, Nr. 158-7187;  TAR, 2014-12-18, Nr. 

19984), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 595 „Dėl studijų 

stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 62-3121),  Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 538 „Dėl tikslinių stipendijų skyrimo 

pedagogų rengimo programų studentams“ (TAR, 2014-09-29, Nr. 13066 su vėlesniais pakeitimais 

ir papildymais). 

3. Pagrindinės šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos: 

3.1. Stipendija – vienkartinė ar daugkartinė išmoka, skiriama asmeniškai Kolegijos 

studentams pagal Lietuvos Respublikos ir / ar Kolegijos teisės aktuose bei Nuostatuose nustatytus 

kriterijus 

3.2. Skatinamoji stipendija – stipendija geriausiems studentams, neatsižvelgiant į jų 

studijų finansavimo pobūdį, skiriamos iš valstybės biudžeto ar kitų lėšų, atsižvelgiant į studijų 

rezultatus ar kitus akademinius laimėjimus.  

3.3. Socialinė stipendija – stipendija, kurią gali gauti Kolegijos studentai, atitinkantys 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus kriterijus. 

3.4. Studijų stipendija – stipendija studentams, kurie su aukščiausiais balais įstoja į 

valstybės nefinansuojamas studijų vietas, skiriama iš valstybės biudžeto lėšų studijų laikotarpiui. 

3.5. Tikslinė stipendija - stipendija skiriama studentams, studijuojantiems valstybės 

finansuojamose studijų vietose pagal pedagogikos krypties koleginių studijų programą. 

3.6. Vienkartinė stipendija – stipendija, skiriama studentams iš Kolegijos ar kitų 

lėšų, dėl sunkios finansinės padėties, artimųjų mirties, ligos, už aktyvią mokslinę, kultūrinę, 

sportinę, visuomeninę veiklą, garsinant Kolegijos vardą ir kitais atvejais. 

 4. Kitos sąvokos Nuostatuose vartojamos taip, kaip apibrėžtos Kolegijos statute, 

Kolegijos studijų nuostatuose ir kituose Kolegijos teisės aktuose.  

 

II SKYRIUS  

STIPENDIJŲ FONDO SUDARYMAS IR PASKIRSTYMAS 

 

5. Kolegija disponuoja stipendijų fondu, kurį sudaro: 

5.1. lėšos, skiriamos studentams, priimtiems ir studijuojantiems studijų vietose, į 

kurias priimtų studentų studijos visiškai apmokamos valstybės biudžeto lėšomis, skatinamosioms 
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stipendijoms mokėti, apskaičiuojama šių studentų skaičių padauginus iš LR Vyriausybės nustatytos 

bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžio;  
5.2. Kolegijos lėšų;  

5.3. kitų tikslinių lėšų, gautų iš Lietuvos ir / ar užsienio institucijų ar fizinių asmenų. 

6. Sutaupytos stipendijų fondo lėšos, Stipendijų skyrimo komisijos nutarimu, pritarus 

Studentų atstovybei, šių nuostatų nustatyta tvarka gali būti perkeliamos į kitus išlaidų sąmatos 

straipsnius ir panaudojamos studentų reikmėms. 

7. Iš stipendijų fondo, iki 10 proc. valstybės biudžeto asignavimų, skirtų 

skatinamosioms stipendijoms, studentams, nepriklausomai nuo studijų finansavimo pobūdžio ir 

studijų formos gali būti teikiama kita parama - vienkartinės stipendijos.  

8. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka studentai gali 

gauti socialines, studijų, tikslines ir rėmėjų stipendijas.  

9. Stipendijų skyrimo komisiją sudaro Kolegijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

akademinei veiklai, Studijų skyriaus vedėjas, Buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vyriausiasis 

buhalteris, fakultetų dekanai, Studentų atstovybės atstovas. 

 

III SKYRIUS  

SKATINAMOSIOS STIPENDIJOS IR JŲ SKYRIMO TVARKA  

 

10. Skatinamosios stipendijos gali būti skiriamos studentams, laiku įvykdžiusiems 

visus studijų programai keliamus reikalavimus, studijuojantiems valstybės finansuojamose ir 

valstybės nefinansuojamose studijų vietose (toliau – studentai), atsižvelgus į jų studijų pasiekimų 

lygmenį ir svertinį studijų rezultatų vidurkį. Vidurkio dydis kiekvieną semestrą nustatomas 

Stipendijų skyrimo komisijos nutarimu. 

11. Skatinamosios stipendijos (toliau – stipendijos) pagal studentų praeito semestro 

studijų pasiekimų lygmenį ir svertinį studijų rezultatų vidurkį skiriamos vienam semestrui. 

12. Stipendijos, Stipendijų skyrimo komisijos nutarimu (išskyrus nurodytas Nuostatų 7 

- 9 p.), skiriamos Kolegijos direktoriaus įsakymu. Įsakymas skirti stipendijas nuo einamojo mėnesio 

pradžios Kolegijos Buhalterinės apskaitos ir finansų skyriui pateikiamas iki einamojo mėnesio 20 

dienos.  

13. Skatinamųjų stipendijų dydžius ir jas gaunančių studentų skaičių du kartus per 

metus nustato Stipendijų skyrimo komisija, Studijų skyriaus ir Buhalterinės apskaitos ir finansų 

skyriaus teikimu, atsižvelgdama į turimas stipendijų fondo lėšas. 

14. Stipendijai gauti studentai atrenkami pagal konkursines eiles, kurios sudaromos 

pagal Kolegijos Studentų konkursinės eilės sudarymo tvarką.  

15. Studentams, kurių egzaminų sesija buvo pratęsta dėl pateisinamų priežasčių, 

stipendija skiriama tik po pratęstos sesijos, nustačius jo studijų pasiekimų lygmenį ir svertinį studijų 

rezultatų vidurkį. Jeigu studijų pasiekimų lygmuo ir svertinis studijų rezultatų vidurkis tenkina 

aukščiau nurodytus reikalavimus skatinamajai stipendijai gauti, jiems paskiriama stipendija, kuri 

mokama skaičiuojant nuo einamojo semestro pradžios. 

16. Stipendijos nemokamos pirmąjį studijų semestrą, akademinių atostogų laikotarpiu. 

Vasaros atostogų metu stipendijos gali būti mokamos. 

17. Studentams, grįžusiems tęsti studijų po akademinių atostogų (priežastys apibrėžtos 

Studijų nuostatuose), stipendiją galima skirti praėjus metams nuo akademinių atostogų pradžios 

pagal paskutinės sesijos rezultatus. 

18. Studentams, vykstantiems studijuoti / stažuotis į užsienį pagal ERASMUS+ 

programas, paskirta stipendija mokama ir visą studijų / stažuotės užsienyje laiką. 

19. Stipendijos mokėjimas gali būti sustabdytas arba nutrauktas fakulteto dekano 

teikimu Kolegijos direktoriaus įsakymu už studento pareigų nevykdymą. 

20. Teisę siūlyti nutraukti arba stabdyti skatinamosios stipendijos mokėjimą turi ir 

Studentų atstovybė. 
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21. Jei studentas iš studentų sąrašų braukiamas iki einamojo mėnesio 15 dienos, tai už 

einamąjį mėnesį jam stipendija nemokama. 

 

 

 

IV SKYRIUS 

VIENKARTINĖS STIPENDIJOS 

 

22. Vienkartinės stipendijos vieną kartą per studijų metus gali būti skiriamos 

studentams, studijuojantiems nuolatine ir ištęstine studijų forma, nepriklausomai nuo studijų 

finansavimo pobūdžio. Vienkartinių stipendijų dydis negali viršyti 3 BSI dydžio. Kiekvienam 

semestrui vienkartinės stipendijos dydį nustato Stipendijų skyrimo komisija protokoliniu nutarimu. 

23. Vienkartines stipendijas, suderinus su Studentų atstovybe, dekanais ir Buhalterinės 

apskaitos ir finansų skyriumi, skiria Kolegijos direktorius įsakymu. 

24. Vienkartinės stipendijos – pateikus reikiamus dokumentus, gali būti skiriamos šiais 

atvejais: 

24.1. tėvų arba šeimos narių mirties; 

24.2. ilgalaikės ligos (traumos); 

24.3. sukūrus šeimą (mokama tik vieną kartą); 

24.4. gimus kūdikiui; 

24.5. kitais atvejais, jei yra motyvuotas studento prašymas ir pateikti tai patvirtinantys 

dokumentai. 

25. Studentų atstovybės, fakulteto dekano ar kito studijas aptarnaujančio padalinio 

siūlymu gali būti skiriamos vienkartinės stipendijos studentams už aktyvią mokslinę, kultūrinę, 

sportinę, visuomeninę veiklą, garsinant Kolegijos vardą. 

 

V SKYRIUS 

SOCIALINĖS STIPENDIJOS 

 

26. Socialines stipendijas gali gauti Kolegijos studentai, atitinkantys Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nustatytus kriterijus. Socialines stipendijas skiria ir administruoja 

Valstybinis studijų fondas.  

27. Studentas, gaunantis socialinę stipendiją, turi teisę gauti ir kitas stipendijas šių 

Nuostatų nustatyta tvarka.  

 

VI SKYRIUS 

STUDIJŲ STIPENDIJOS 

 

28. Studijų stipendija yra valstybės parama studentams, kurie su aukščiausiais balais 

įstoja į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.   

29. Aukščiausius konkursinius balus pagal stojančiųjų į pirmosios pakopos valstybės 

finansuojamas studijų vietas konkursinę eilę surinkusiems asmenims, priimtiems į valstybės 

nefinansuojamas vietas Kolegijoje, kurių nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas ne 

žemesnis negu Švietimo ir mokslo ministro nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas, iš 

valstybės biudžeto lėšų studijų laikotarpiui skiriama norminės studijų kainos dydžio (tuo atveju, kai 

už studijas mokama metinė studijų kaina mažesnė už norminę studijų kainą, – studijų kainos 

dydžio) studijų stipendija. 

30. Studijų stipendijos neturi teisės gauti asmenys: 

30.1. priimti į valstybės finansuojamas studijų vietas; 

30.2. neturintys teisės užimti valstybės finansuojamų studijų vietų ar gauti studijų 

kainos kompensacijos pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 80 straipsnio 2 dalį; 
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30.3. pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų 

programą, jeigu daugiau nei pusę tų studijų laikotarpio gavo studijų stipendiją. 

31. Studijų stipendijos mokėjimas nutraukiamas: 

31.1. jeigu, pasibaigus studijų metams, studentas laiku neįvykdo visų studijų 

programai keliamų reikalavimų ir jo studijų pasiekimų lygmuo ir svertinis studijų rezultatų vidurkis 

neatitinka nustatytų reikalavimų; 

31.2. kai studentas nutraukia studijas arba yra pašalinamas iš Kolegijos nustatyta 

tvarka; 

31.3. atsiradus ar paaiškėjus Nuostatų 30 punkte numatytoms aplinkybėms. 

32. Studijų stipendijos mokėjimas sustabdomas, kai studentas išeina akademinių 

atostogų. Studentui grįžus iš akademinių atostogų, studijų stipendijos mokėjimas atnaujinamas. 

33. Studijų stipendijas administruoja Valstybinis studijų fondas.  

 

VII SKYRIUS 

TIKSLINĖS STIPENDIJOS 

 

34. Tikslinės stipendijos skiriamos studentams, studijuojantiems valstybės 

finansuojamose studijų vietose pagal pedagogikos krypties koleginių studijų programas, skirtas 

pedagogams rengti, išskyrus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 80 straipsnyje 

nurodytus asmenis, iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Tikslinės stipendijos dydį 

nustato Vyriausybė. 

35. Tikslinės stipendijos skiriamos studentams, laiku įvykdžiusiems visus studijų 

programai keliamus reikalavimus, atsižvelgiant į jų studijų pasiekimų lygmenį ir svertinį studijų 

rezultatų vidurkį (pirmąjį studijų semestrą – atsižvelgiant į stojimo rezultatus) ir neviršijant šiam 

tikslui skirtų valstybės biudžeto asignavimų. 

36. Jeigu dviejų ar daugiau studentų, semestro studijų pasiekimų lygmuo ir svertinis 

studijų rezultatų vidurkis yra vienodas, tuomet stipendijos skiriamos atsižvelgiant į tų studentų 

praėjusio semestro rezultatus (po pirmo semestro - atsižvelgiant į konkursinius balus). 

37. Tikslinės stipendijos skiriamos ne daugiau kaip pusei pedagogikos krypties 

koleginių studijų programą studijuojančių studentų. 

38. Studentui, gaunančiam tikslinę stipendiją, šių Nuostatų nustatyta tvarka gali būti 

skiriama ir skatinamoji stipendija. 

39. Akademinių atostogų metu tikslinės stipendijos nemokamos.  

40. Vasaros atostogų metu tikslinės stipendijos gali būti mokamos, priklausomai nuo 

skirtų valstybės biudžeto asignavimų. 

41. Tikslinės stipendijos mokėjimas sustabdomas ar nutraukiamas šių Nuostatų III 

skyriaus nustatyta tvarka.  

 

VIII SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

42. Šie Nuostatai, jų pakeitimai ir papildymai tvirtinami Kolegijos Akademinės 

tarybos sprendimu. 

43. Nuostatai įsigalioja nuo Kolegijos Akademinės tarybos sprendimo priėmimo datos, 

jei sprendime nenumatyta kitaip.  

_____________________________ 
 


