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PATVIRTINTA 

Klaipėdos valstybinės kolegijos 

Akademinės tarybos 2019 m. rugpjūčio 27 d. 

posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. SV1-05) 

 

STIPENDIJŲ SKYRIMO KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS KOLEGIJOS STUDENTAMS 

NUOSTATAI  

I. BENDROJI DALIS 

1. Stipendijų skyrimo Klaipėdos valstybinės kolegijos (toliau – Kolegija) studentams 

nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja stipendijų skyrimo tvarką ir lėšų, esančių stipendijų 

fonde, panaudojimą. 

2. Stipendijos Kolegijos studentams skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 

1732 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo aukštųjų mokyklų studentų 

skatinamosioms stipendijoms, tikslinių skatinamųjų išmokų skyrimo ir paramos studijų kainai 

padengti teikimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 538 

„Dėl tikslinių stipendijų skyrimo pedagogų rengimo programų studentams“. 

3. Kolegijos studentams gali būti skiriamos ir mokamos šių rūšių stipendijos:  

3.1. Skatinamoji stipendija – stipendija, skiriama geriausiems studentams, neturintiems 

akademinių skolų, studijuojantiems bet kuria studijų forma, nepriklausomai nuo studijų 

finansavimo pobūdžio (galioja įstojusiems į pirmą kursą 2017 m. ir vėliau) ir mokama visą semestrą 

kas mėnesį, pagal studijų pasiekimus.  

3.2. Vienkartinė stipendija – stipendija, skiriama studentams, studijuojantiems bet kuria 

studijų forma, nepriklausomai nuo studijų finansavimo pobūdžio, už aktyvią kultūros, mokslinę, 

visuomeninę, sporto veiklą, informacijos apie instituciją sklaidą, taip pat ir  pirmo  kurso pirmo 

semestro studentams. 

3.3.  Vienkartinė socialinė išmoka  – vienkartinė išmoka, skiriama studentams 

studijuojantiems nuolatine studijų forma, nepriklausomai nuo studijų finansavimo pobūdžio ir 

mokama šeimos narių mirties atveju. 

3.4.  Tikslinė stipendija – stipendija, skiriama studentams studijuojantiems valstybės 

finansuojamose studijų vietose, pagal pedagogikos studijų krypčių programas. 

II. STIPENDIJŲ FONDO SUDARYMAS IR JO PASKIRSTYMAS 

4. Kolegija disponuoja stipendijų fondu, kurį sudaro: 

4.1. lėšos, skiriamos stipendijoms mokėti, įskaičiuotos į norminę studijų kainą arba 

biudžeto lėšos studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti ir metams sudaro 

3,1 bazinės socialinės išmokos (toliau – BSĮ) vienam studentui; 

4.2. studentų, studijuojančių valstybės nefinansuojamose studijų vietose, studijų kainos 

lėšos, kurios sudaro 50 proc. 4.1. nuostatų punkte įvardintos sumos.  

5. Stipendijų fondas paskirstomas: 

5.1. fakultetų stipendijų fondams – 96 proc.; 

5.2. Kolegijos vienkartinėms stipendijoms – 2 proc.; 

5.3. Kolegijos studentų atstovybės stipendijų fondui – 2 proc. 

6. Stipendijų fondo lėšas du kartus per metus rudens ir pavasario semestruose paskirsto 

Kolegijos vyr. buhalteris (fakultetams pagal juose studijuojančių studentų skaičių). 

7. Fakultetų stipendijų fonduose esančios lėšos paskirstomos taip: 

7.1. ne daugiau kaip 30 proc. lėšų skiriama vienkartinėms stipendijoms; 

7.2. likusios lėšos skiriamos skatinamosioms stipendijoms. 
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8. Tikslinės stipendijos mokamos studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų 

vietose pagal pedagoginių studijų krypčių programas skiriamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka. 

9. Likusios nepanaudotos stipendijų fondo lėšos perkeliamos į vienkartinių stipendijų 

fondo dalį. 

III. SKATINAMŲJŲ STIPENDIJŲ RŪŠYS IR DYDŽIAI. JŲ SKYRIMAS, MOKĖJIMAS 

SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS  

10. Skatinamosios stipendijos skiriamos geriausiems studentams, neturintiems akademinių 

skolų, studijuojantiems bet kuria studijų forma, nepriklausomai nuo finansavimo pobūdžio. 

11. Skatinamoji stipendija skiriama studentui pagal praėjusio semestro studijų pasiekimus, 

skaičiuojant semestro studijų rezultatų svertinį vidurkį. 

12. Skatinamosios stipendijos skiriamos du kartus per metus: rudens ir pavasario 

semestrui. 

13. Skatinamoji stipendija skiriama ne mažiau kaip 10 – 12 proc. geriausiai tame pačiame 

kurse ir pagal tą pačią studijų programą studijuojantiems studentams. Likusios fakulteto stipendijų 

fondo lėšos paskirstomos pagal didžiausius svertinius vidurkius fakultete. 

14. Jei kelių studentų semestro rezultatų svertinis vidurkis yra vienodas, skatinamoji 

stipendija skiriama tiems studentams, kurių ankstesnio semestro studijų pasiekimų svertiniai 

vidurkiai buvo aukštesni (po pirmo semestro – atsižvelgiant į konkursinius balus). 

15. Skatinamosios stipendijos skiriamos iš fakulteto stipendijų fondo, Kolegijos 

direktoriaus įsakymu, fakulteto dekano teikimu. 

16. Skatinamoji stipendija neskiriama: 

16.1. studijuojantiems pirmo kurso pirmame semestre; 

16.2. vasaros atostogų metu; 

16.3. akademinių atostogų metu; 

16.4. turintiems akademinių skolų; 

16.5.  turintiems finansinių įsiskolinimų; 

16.6. turintiems drausminių nuobaudų; 

16.7. kartojantiems kursą; 

16.8. studentams, gaunantiems tikslinę stipendiją. 

17. Studentams, grįžusiems po akademinių atostogų, skatinamoji stipendija gali būti 

skiriama praėjus metams nuo akademinių atostogų pradžios pagal paskutinės sesijos studijų 

rezultatus. 

18. Studentams, kurių egzaminų sesija buvo pratęsta dėl pateisinamų priežasčių, stipendija 

skiriama tik po pratęstos sesijos, apskaičiavus studijų rezultatų svertinį vidurkį. Jeigu studijų 

rezultatų svertinis vidurkis tenkina Nuostatuose nurodytus reikalavimus skatinamajai stipendijai 

gauti, jiems paskirta stipendija mokama skaičiuojant nuo einamojo semestro pradžios. 

19. Skatinamosios stipendijos gali būti dviejų rūšių ir dydžių: 

19.1. padidinta –  2 BSĮ. Mokama studentams, kurių paskutinės sesijos rezultatų svertinis 

vidurkis yra ne žemesnis nei 9,0 ir gauti įvertinimai yra tik puikiai, labai gerai ir gerai. 

19.2. bazinė – 1 BSĮ. Mokama studentams, kurių paskutinės sesijos rezultatų svertinis 

vidurkis yra ne mažesnis negu suderintas su fakulteto studentų atstovybe ir fakulteto dekano 

įsakymu nustatytas ribinis svertinis vidurkis bazinei stipendijai gauti. 

20. Skatinamųjų stipendijų dydžiai gali keistis Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei 

arba Kolegijos Akademinei tarybai priėmus naujus nutarimus ar pasikeitus galiojantiems teisės 

aktams. 

21. Skatinamosios stipendijos mokėjimas gali būti nutrauktas arba sustabdytas fakulteto 

dekano arba Kolegijos direktoriaus įsakymu už studentų pareigų nevykdymą. Studentas turi teisę 

atsisakyti skatinamosios stipendijos pateikęs prašymą raštu fakulteto studijų administratoriui.  

22. Teisę siūlyti nutraukti arba stabdyti skatinamosios stipendijos mokėjimą turi Kolegijos 

studentų atstovybė. 
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23. Jei studentas šalinamas iš Kolegijos, einamąjį mėnesį stipendija nemokama. 

24. Jei studentas iš studentų sąrašų išbraukiamas jo paties prašymu arba kaip įvykdęs 

studijų programos reikalavimus iki einamojo mėnesio 15 dienos, už tą mėnesį stipendija jam 

nemokama, jei po einamojo mėnesio 15 dienos – stipendija už einamąjį mėnesį mokama. 

25. Studentams, vykstantiems dalinių studijų pagal Europos Sąjungos mainų programas, 

paskirta skatinamoji stipendija mokama visą studijų / praktikos užsienyje laikotarpį. 

 

IV. VIENKARTINIŲ STIPENDIJŲ DYDŽIAI, JŲ MOKĖJIMAS 

26. Vienkartinės stipendijos gali būti skiriamos ne daugiau kaip kartą per semestrą už 

aktyvią kultūros, mokslinę, visuomeninę, sporto veiklą, informacijos apie instituciją sklaidą. 

27. Vienkartinės stipendijos skiriamos Kolegijos direktoriaus įsakymu fakultetų dekanų, 

padalinių vadovų, trenerių ir kitų asmenų atsakingų už kultūros, mokslinę, visuomeninę, sporto 

veiklą, informacijos apie instituciją sklaidą, teikimu. 

28. Kolegijos Studentų atstovybės nariams mokamos vienkartinės stipendijos iš Kolegijos 

studentų atstovybės fondo pagal „Vienkartinių stipendijų mokėjimo tvarką Klaipėdos valstybinės 

kolegijos studentų atstovybės nariams“ Kolegijos direktoriaus įsakymu studentų atstovybės 

prezidento teikimu. 

29. Kolegijos studentų atstovybės prezidentui už aktyvų Kolegijos studentų atstovybės 

tikslų ir planų įgyvendinimą direktoriaus įsakymu gali būti skiriama vienkartinė stipendija iš 

Kolegijos stipendijų fondo. 

30. Vienkartinė stipendija negali būti skiriama studentams: 

30.1. turėjusiems drausminių nuobaudų per paskutinius dvylika mėnesių; 

30.2. turintiems akademinių skolų; 

30.3. turintiems finansinių įsiskolinimų; 

30.4. kartojantiems kursą. 

31. Paaiškėjus 30 punkte išvardintoms aplinkybėms, studentas privalo grąžinti vienkartinę 

stipendiją Kolegijai. 

V. VIENKARTINIŲ SOCIALINIŲ IŠMOKŲ DYDŽIAI, JŲ MOKĖJIMAS 

32. Studentai, nepriklausomai nuo jų studijų finansavimo pobūdžio ir studijų formos, iš 

fakulteto stipendijų fondo, gali gauti vienkartinę socialinę išmoką. 

33. Vienkartinė socialinė išmoka skiriama šeimos narių (tėvų, vaikų, sutuoktinio) mirties 

atveju ir sudaro 2 BSĮ. 

34. Studentas, norintis gauti vienkartinę socialinę išmoką, fakulteto dekanui pateikia 

prašymą skirti vienkartinę socialinę išmoką ir šeimos nario mirties aplinkybę patvirtinančius 

dokumentus. 

35. Prašymas skirti vienkartinę socialinę išmoką išnagrinėjamas per 3 d. d. ir patvirtinamas 

(tik esant lėšų fakulteto stipendijų fonde) Kolegijos direktoriaus įsakymu fakulteto dekano teikimu. 

36. Vienkartinė socialinė išmoka studentui išmokama per 10 d. d. nuo įsakymo 

patvirtinimo dienos, lėšas pervedant į studento prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą. 

VI. TIKSLINIŲ STIPENDIJŲ DYDŽIAI IR MOKĖJIMAS 

37. Tikslinės stipendijos kas mėnesį mokamos studentams, studijuojantiems valstybės 

finansuojamose studijų vietose pagal pedagogikos krypties koleginių studijų programas, išskyrus 

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nustatytas išimtis. Tikslinės stipendijos dydį 

nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 

38. Tikslinės stipendijos skiriamos studentams, neturintiems akademinių skolų, 

atsižvelgiant į jų semestro studijų rezultatus (pirmąjį semestrą į konkursinį balą). Vasaros ir 

akademinių atostogų metu tikslinės stipendijos nėra mokamos. 
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39. Tikslinės stipendijos skiriamos ne daugiau kaip pusei fakultete studijuojančių 

pedagogikos studijų krypties studentų. Tikslinių stipendijų skaičius nustatomas neviršijant šiam 

tikslui skirtų valstybės biudžeto asignavimų. 

40. Tikslinės stipendijos mokėjimas gali būti nutrauktas arba sustabdytas pagal Nuostatų 

23, 24 punktus. 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

41. Nuostatai tvirtinami ir keičiami Akademinės tarybos nutarimu, suderinus su Kolegijos 

Studentų atstovybe. 

 

 

 

SUDERINTA 

Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybės 2019 birželio 5 d. protokoliniu nutarimu  

(protokolo Nr. 01) 

 


