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2014 m. kovo 28 d. 

rektoriaus įsakymo Nr. SRT-148 

PRIEDAS 

 

 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO  

UŽSIENIO LIETUVIŲ STIPENDIJŲ 

SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – Universitetas) užsienio lietuvių stipendijų skyrimo tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja stipendijų (toliau – Užsienio lietuvių stipendija) skyrimo ir 

mokėjimo tvarką išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams, 

kurie ne mažiau kaip trejus metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo 

mokytis ne žemesnėje kaip aštuntoje klasėje ir nuo 2013 m. buvo priimti studijuoti į Universiteto 

pirmąją studijų pakopą arba vientisąsias studijas (toliau – Studentas, -ai).  

2. Vienu metu Studentai turi teisę gauti kelių rūšių Universiteto, Lietuvos Respublikos ar privačių 

asmenų, fondų įsteigtas stipendijas, kurios skiriamos ir mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Universiteto stipendijų skyrimo tvarkos aprašu bei kitais Lietuvos 

Respublikos ir Universiteto vidaus teisės aktais, reglamentuojančiais stipendijų skyrimo ir mokėjimo 

tvarką. 

 

II. UŽSIENIO LIETUVIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKA 

 

3. Studentai, atitinkantys šiame Apraše nurodytus kriterijus Užsienio lietuvių stipendijai gauti, 

Universiteto Studentų reikalų tarnybai (toliau – SRT) turi pateikti: 

3.1. rektoriui adresuotą laisvos formos prašymą Užsienio lietuvių stipendijai gauti;  

3.2. dokumentus, patvirtinančius, kad Studentas prieš atvykdamas į Lietuvos Respubliką, ne mažiau 

kaip trejus metus gyveno užsienyje ir Lietuvos Respublikoje pradėjo mokytis ne žemesnėje kaip 

aštunta klasė. 

4. Užsienio lietuvių stipendija skiriama Universiteto rektoriaus arba jo įgalioto prorektoriaus 

įsakymu, atsižvelgiant į SRT tarnybinį pranešimą, kuris turi būti suderintas su Universiteto Studentų 

atstovybe (toliau – SA). 

5. Užsienio lietuvių stipendija yra ne didesnė kaip 4 BSI (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka patvirtintų bazinių socialinių išmokų) dydžio ir mokama iš Universiteto stipendijų 

fondo, kuris sudaromas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Universiteto ir kitų lėšų, skirtų 

Studentų paramai. 

6. Užsienio lietuvių stipendija skiriama nuo kito kalendorinio mėnesio nei buvo nurodyta Studento 

prašyme Užsienio lietuvių stipendijai gauti datos visam studijų laikotarpiui ir mokama: 

6.1. pavasario semestre – nuo vasario 1 d. iki birželio 30 d.; 

6.2. rudens semestre – nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 31 d. 

7. Užsienio lietuvių stipendijos mokėjimas yra sustabdomas arba nutraukiamas tokiais pat atvejais, 

kaip nurodyta Universiteto stipendijų skyrimo tvarkos apraše, ir šiais atvejais: 

7.1. jei Studentas gavo akademinę skolą, Užsienio lietuvių stipendijos mokėjimas sustabdomas nuo 

ateinančio semestro iki bus likviduotos akademinės skolos; 
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7.2. jei Studentui skiriamos Skatinamosios stipendijos dydis yra mažesnis arba lygus Universiteto 

rektoriaus arba jo įgalioto prorektoriaus įsakymu paskirtai Užsienio lietuvių stipendijos dydžiui, 

tuomet vietoj Skatinamosios stipendijos yra mokama Užsienio lietuvių stipendija; 

7.3. jei Studentui skiriama Mainų programų stipendija, Užsienio lietuvių stipendijos mokėjimas 

sustabdomas už tą studijų laikotarpį, už kurį mokama Mainų programų stipendija. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8. Užsienio lietuvių stipendijas administruoja SRT, jų skyrimą derindama su SA. 

9. Šis Aprašas įsigalioja Universiteto rektoriui patvirtinus įsakymu.  

10. Šio Aprašo išimtys taikomos Universiteto rektoriaus įsakymu, suderinus jas su SA. 

 

                                  


