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PATVIRTINTA: 

2012 m. kovo 30 d. 

rektoriaus įsakymu Nr. SRT-105 

 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO  

STUDENTŲ SKATINIMO, RĖMIMO IR LENGVATŲ SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vytauto Didžiojo universiteto studentų skatinimo, rėmimo ir lengvatų teikimo tvarkos aprašas 

(toliau – Aprašas) nustato Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – universiteto) studentų rėmimo, 

lengvatų suteikimo ir skatinimo sistemą. 

2. Apraše vartojami sutrumpinimai: 

Universiteto sporto centras – SC; 

Universiteto menų centras –  MC; 

Universiteto tarptautinių ryšių tarnyba – TRT; 

Universiteto Studentų reikalų tarnyba –  SRT; 

Universiteto mokslo tarnyba – MT; 

Universiteto studentų atstovybė –  SA; 

Universiteto personalo tarnyba – PT; 

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos –  NRD; 

Valstybinis studijų fondas – VSF. 

3. Studentų skatinimas, rėmimas ir lengvatų skyrimas turi būti suderintas su SA prezidentu ir SRT 

direktoriumi, išskyrus tuos atvejus, kai parama skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais. 

4. Kiekvienais finansiniais metais universitetas metinio biudžeto plane numato tikslinių lėšų 

dalį, tokiu būdu sudarydamas studentų paramos ir stipendijų fondus, taip pat skiria kitas, savo 

turimas ar iš kitų finansinių šaltinių gaunamas, lėšas, kurių pagalba yra realizuojama šiame Apraše 

aprašyta studentų skatinimo, rėmimo ir lengvatų teikimo sistema. 

 

II. STUDENTŲ SKATINIMO SISTEMA 

 

5. Už gerus mokymosi rezultatus studentai yra skatinami paskiriant jiems skatinamąsias stipendijas, 

kurios skiriamos ir mokamos vadovaujantis Universiteto stipendijų skyrimo tvarkos aprašu (toliau – 

Stipendijų skyrimo aprašas). 

6. Studentams, išvykstantiems studijuoti į užsienio universitetus pagal studijų mainų programas, 

konkurso tvarka skiriamos mainų programų stipendijos, vadovaujantis universiteto Mainų 

programų stipendijų skyrimo tvarkos aprašu. 

7. Studentams, ypač pasižymėjusiems mokslinėje, meninėje, kūrybinėje, sportinėje ir (ar) visuomeninėje 

veikloje, skiriamos universiteto vardo garbės stipendijos, vadovaujantis Universiteto vardo garbės 

stipendijos skyrimo nuostatais. 

8. Studentams už pasiekimus mokslinėje, meninėje, kūrybinėje, sportinėje srityse ir (ar) aktyvų 

dalyvavimą visuomeninėje universiteto veikloje skiriamos vienkartinės papildomos stipendijos: 

8.1. stipendijos skiriamos ir mokamos vadovaujantis Stipendijų skyrimo aprašu;  

8.2. stipendija skiriama vadovaujantis motyvuotais SC, MC, SRT, MT vadovų arba SA prezidento 

prašymais. 
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9. Studentams, kurie aktyviai dalyvauja mokslo, meno, kūrybos, sporto ir (ar) visuomeninėje universiteto 

veikloje, taip pat studentams atvykstantiems studijuoti iš užsienio, vadovaujantis Universiteto bendrabučių 

suteikimo ir valdymo tvarkos aprašu, gyvenamosios vietos bendrabutyje skiriamos ne konkurso būdu: 

9.1. gyvenamosios vietos bendrabučiuose rezervuojamos vadovaujantis MT, TRT, SC, MC, SRT 

vadovų ir SA prezidento prašymais;  

9.2. ne konkurso būdu gyvenamosios vietos bendrabutyje gali būti rezervuotos, bet ne daugiau kaip 25 

procentai visų universiteto bendrabučių gyvenamųjų vietų skaičiaus. 

10. Studentams už pasiekimus mokslinėje, meninėje, kūrybinėje, sportinėje veikloje ir (ar) aktyvų 

dalyvavimą visuomeninėje universiteto veikloje skiriamos mokestinės lengvatos: 

10.1. studentams, neturintiems akademinių skolų, gali būti skiriama mokesčio už studijas lengvata; 

10.2. studentams, sudariusiems su universitetu Ilgalaikę apgyvendinimo bendrabutyje sutartį, gali būti 

sumažintas apgyvendinimo bendrabutyje mokestis iki 100 procentų; 

10.3. mokestinės lengvatos yra skiriamos vadovaujantis motyvuotais MT, SC, MC, SRT vadovų arba 

SA prezidento prašymais; 

11. Studentams, neturintiems akademinių skolų, kurių pagrindinė darbovietė yra universitetas, 

atsižvelgiant į motyvuotą darbuotojo prašymą, vizuotą atitinkamo padalinio vadovo ir atsakingo PT 

darbuotojo, gali būti skiriamos mokesčio už studijas lengvatos. 

 

III. STUDENTŲ RĖMIMO SISTEMA 

 

12. NRD neįgaliems studentams, kurių darbingumo lygis mažesnis nei 45 procentai, teikia šias 

finansinės pagalbos priemones: 

12.1. specialiesiems poreikiams tenkinti; 

12.2. tikslines išmokas už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti; 

12.3. kitas priemones.  

13. VSF studentams konkurso būdu teikia: 

13.1. valstybės remiamas paskolas studijų kainai kompensuoti; 

13.2. valstybės paskolas studijų įmokai mokėti; 

13.3. paramą lietuvių kilmės užsieniečių ir išeivijos (tiems, kurie užsienio šalyje gyveno ne mažiau kaip 

trejus metus ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau kaip į aštuntą klasę) vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams, 

studijuojantiems universitete;  

13.4. už studijas sumokėtos kainos kompensaciją pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų studentams, 

pasiekusiems geriausių studijų rezultatų; 

13.5. finansinę paramą, skiriant socialines stipendijas; 

13.6. kitas paslaugas. 

14. Universitetas, vadovaujantis Stipendijų skyrimo aprašu, gali skirti papildomas vienkartines 

stipendijas studentams:  

14.1. vieno iš tėvų (globėjų) netekties atveju, skiriama pateikus šiuos dokumentus: 

14.1.1. prašymą, kuris pateikiamas ne vėliau kaip 1 metai po vieno iš tėvų (globėjų) mirties datos; 

14.1.2. tėvų (globėjų) mirties liudijimo kopiją; 

14.1.3. studento gimimo liudijimo kopiją. 

14.2. įvykus nelaimei ir (ar) pasikeitus socialinei šeimos padėčiai, skiriama pateikus šiuos 

dokumentus: 

14.2.1. šeimos sudėties pažymą; 

14.2.2. dokumentus apie šeimos narių gaunamas pajamas; 

14.2.3. kitus dokumentus, turinčius įtaką stipendijos skyrimui. 
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14.3. kitais Stipendijų skyrimo apraše nenumatytais atvejais, skiriama vadovaujantis motyvuotu 

studentų prašymu, tarpininkaujant atitinkamų akademinių arba neakademinių padalinių vadovams. 

 

 

IV. STUDENTAMS TEIKIAMŲ MOKESTINIŲ LENGVATŲ SISTEMA 

 

15. Mokestinės lengvatos studentams skiriamos rektoriaus įsakymu ar jo įgalioto asmens potvarkiu, 

vadovaujantis SRT prašymu, suderintu su SA. 

16. Kiekvieno studijų semestro pradžioje SRT bendru sutarimu su SA nustato studentų paramos fondo 

lėšų kvotas mokestinių lengvatų rūšims.  

17. SRT tarnybiniu pranešimu rektoratui pateikia sąrašą studentų, kuriems pagal konkurso rezultatus 

siūloma skirti mokesčio už studijas lengvatas. Šios lengvatos tvirtinamos rektoriaus įsakymu, vadovaujantis 

rektorato nutarimu. 

18. Vadovaujantis SRT tarnybiniu pranešimu, apgyvendinimo bendrabutyje mokesčio lengvata 

tvirtinama rektoriaus įsakymu ar jo įgalioto asmens potvarkiu. 

19. Studentams, kurie studijuoja valstybės nefinansuojamoje vietoje, gali būti sumažintas mokestis už 

studijas  iki 100 procentų. 

19.1. Mokesčio už studijas lengvata gali būti skiriama studentams, pateikusiems šiuos dokumentus: 

19.1.1. motyvuotą prašymą, vizuotą atitinkamo akademinio padalinio vadovo, kuris yra pateikiamas 

kiekvieno semestro pradžioje, per SRT ir SA nustatytą terminą; 

19.1.2. šeimos sudėties pažymą; 

19.1.3. dokumentus apie šeimos narių gaunamas pajamas; 

19.1.4. kitus dokumentus, turinčius įtaką mokesčio už studijas lengvatai gauti. 

19.2. Mokesčio už studijas lengvata gali būti skiriama neįgaliems studentams, atsižvelgiant į jų 

akademinius įvertinimus ir esamą darbingumo lygį. 

19.3. Mokesčio už studijas lengvata skiriama studentams, neturintiems akademinių skolų prioriteto 

tvarka:  

19.3.1. studentams, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa 

(rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę; 

19.3.2. studentams iš daugiavaikių šeimų; 

19.3.3. studentams, kurių šeimos pajamos vienam asmeniui yra ne didesnės už tas, kurios bendru 

sutarimu yra nustatytos SRT ir SA tarnybiniame pranešime, adresuotame rektoratui. 

20. Studentams, sudariusiems su universitetu Ilgalaikę apgyvendinimo bendrabutyje sutartį, gali būti 

sumažintas apgyvendinimo bendrabutyje mokestis iki 100 procentų. 

20.1. Apgyvendinimo bendrabutyje mokesčio lengvata gali būti skiriama studentams, pateikusiems šiuos 

dokumentus: 

20.1.1.  motyvuotą prašymą, kuris pateikiamas kiekvieno semestro pradžioje per SRT ir SA nustatytą 

terminą; 

20.1.2.  šeimos sudėties pažymą; 

20.1.3.  dokumentus apie šeimos narių gaunamas pajamas; 

20.1.4.  kitus dokumentus, turinčius įtakos apgyvendinimo mokesčio lengvatai gauti. 

20.2. Apgyvendinimo bendrabutyje mokesčio lengvata skiriama atsižvelgiant į mokesčio dydį 

prioriteto tvarka:  

20.2.1.  neįgaliems studentams; 

20.2.2.  studentams, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa 

(rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę; 

20.2.3.  studentams iš daugiavaikių šeimų; 
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20.2.4. studentams, kurių šeimos pajamos vienam asmeniui yra ne didesnės už tas, kurios bendru 

sutarimu yra nustatytos SRT ir SA tarnybiniame pranešime, adresuotame rektoriui arba jo 

įgaliotam asmeniui. 

 

VI. STUDENTAMS TEIKIAMOS PAPILDOMOS PARAMOS SISTEMA 

 

21. Studentams iš universiteto akademinių ir (ar)  neakademinių padalinių lėšų, vykdomų projektų 

ar kitų lėšų šaltinių gali būti suteikiama papildoma parama: 

21.1. skiriamos skatinamosios ir (ar) vienkartinės papildomos stipendijos, kurių dydis ir mokėjimo 

periodiškumas turi atitikti Stipendijų skyrimo aprašą; 

21.2. taikomos mokestinės lengvatos; 

21.3. kompensuotos patirtos išlaidos pagal pateiktus dokumentus. 

22. Universiteto akademinis ir (ar) neakademinis padalinys gali studentams suteiki papildomą 

paramą įvardydamas studentus ir nurodydamas jiems skiriamos paramos rūšį, lėšų šaltinį, dydį bei 

mokėjimo periodiškumą: 

22.1. tarnybiniu pranešimu SRT; 

22.2. tarpininkaujant motyvuotam studento prašymui. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. SRT administruoja visą universiteto studentų rėmimo, lengvatų suteikimo ir skatinimo sistemą. 

24. Studentai gali gauti kelias teikiamų lengvatų ar paramos rūšis vienu metu, atsižvelgiant į visą 

jiems skirtą paramą, rėmimą ir lengvatų teikimą.  

25. Šis Aprašas įsigalioja universiteto rektoriui patvirtinus įsakymu. 

26. Aprašas galioja tiek, kiek jis neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, universiteto 

Statutui, kitiems Lietuvos Respublikos ir universiteto vidaus teisės aktams. 

27. Aprašo išimtys taikomos universiteto rektoriaus arba jo įgalioto asmens sprendimu. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRT vyr. administratorė Daiva Gluoksnienė tel. 327977 (3007), el. p. d.gluoksniene@srtr.vdu.lt 


