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MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS STIPENDIJŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS 

 
I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Marijampolės kolegijos (toliau – Kolegijos) stipendijų skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

reglamentuoja stipendijų fondo paskirstymo, stipendijų skyrimo ir mokėjimo Kolegijos studentams tvarką. 

 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos 

Respublikos 2017 m. kovo 1 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 

įgyvendinimo“, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.  
3. Pagrindinės Apraše naudojamos sąvokos:  
3.1. skatinamoji stipendija –stipendija studentams, studijuojantiems nuolatine forma valstybės 

finansuojamose studijų vietose už gerus mokymosi rezultatus.  
3.2. tikslinė stipendija – stipendija studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų 

vietose pagal pedagogikos studijų krypties programą, skirtą pedagogams rengti, priimtiems į Kolegiją ne 

anksčiau kaip 2010 m., neturintiems akademinių įsiskolinimų pagal jų studijų rezultatus.  
3.3. vienkartinė stipendija – vienkartinė išmoka ir premija:  
3.3.1. vienkartinė išmoka - stipendija studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose ir 

nefinansuojamose studijų vietose nuolatine ir ištęstine forma, dėl artimųjų mirties, ligos, stichinės ar kitos 

nelaimės, vaiko gimimo proga ir panašiais atvejais;  
3.3.2. premija - stipendija studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose ir 

nefinansuojamose studijų vietose nuolatine ir ištęstine forma, už aktyvią mokslinę, kultūrinę, ar visuomeninę 

veiklą bei aktyvią veiklą Studentų atstovybėje, pažangiems grupių seniūnams.  
3.4. vardinė stipendija - stipendija steigėjų, rėmėjų nustatyta tvarka skiriama konkursų, projektų, 

mokslinių darbų laimėtojui skatinti studijuoti bei aktyviai dalyvauti mokslinėje, visuomeninėje veikloje. Teisę  
į stipendiją turi kiekvienas Kolegijos studentas, jei jis atitinka šiame Apraše nustatytus konkrečios stipendijos skyrimo 

kriterijus.  
4. Teisę į stipendiją turi kiekvienas Kolegijos studentas, jei jis atitinka šiame Apraše nustatytus 
konkrečios stipendijos skyrimo kriterijus. 

 
II SKYRIUS  

STIPENDIJŲ FONDO PASKIRSTYMAS 

 

5. Stipendijos mokamos iš stipendijų fondo, sudaromo iš valstybės biudžeto tam tikslui skirtų lėšų.  
6. Skatinamųjų stipendijų fondo lėšos paskirstomos fakultetams proporcingai šiuose padaliniuose 

studijuojančių valstybės finansuojamų studentų skaičiui. Finansuojamų studentų skaičius fiksuojamas 

rugsėjo mėn. 15 d. ir vasario mėn. 15 d.  
7. Kolegijoje  stipendijas  skirsto  Kolegijos  stipendijų  skirstymo  komisija  (toliau  –  Komisija),  

vadovaudamasi šiuo Aprašu. Komisija sudaroma direktoriaus įsakymu. Komisijoje turi būti bent vienas 
studentų atstovas. Komisija:  

7.1. paskirsto lėšas fakultetams;  
7.2. sudaro studentų eilę atskirai fakultetams pagal semestro studijų rezultatus skatinamųjų stipendijų 

dydžiams ir gaunančiųjų skaičiui nustatyti;  
7.3. sudaro pedagogikos studijų krypties nuolatinių ir ištęstinių studijų programų studentų eilę 

tikslinėms stipendijoms gauti;  
7.4. kiekvieną mėnesį nagrinėja studentų prašymus vienkartinėms stipendijoms gauti;  
7.5. priima nutarimus dėl stipendijų studentams skyrimo.  
8. Stipendijų fondą, skiriamą vienkartinėms stipendijoms, sudaro iki 3 proc. skatinamųjų stipendijų 

fondo lėšų. Sutaupytos skatinamųjų stipendijų fondo lėšos taip pat panaudojamos vienkartinėms 

stipendijoms skirti. Kitoms Kolegijos reikmėms sutaupytos stipendijų fondo lėšos gali būti paskirstomos tik 

pritarus Studentų atstovybei. 



9. Stipendijos skiriamos direktoriaus įsakymais, remiantis Komisijos nutarimais, įformintais 

protokole. Protokolus saugoja Komisijos pirmininkas. 
 

 

III SKYRIUS  
SKATINAMŲJŲ STIPENDIJŲ DYDŽIAI IR SKYRIMO TVARKA 

 

10. Skatinamosios stipendijos skiriamos geriausiai studijavusiems praeitą semestrą nuolatinės formos  
valstybės finansuojamose studijų vietose studijuojantiems studentams, už gerus studijų rezultatus.  

11.Skatinamųjų stipendijų dydį ir studentų skaičių, kuriems visą semestrą bus mokamos stipendijos,  
nustato Komisija.  

12. Įsakymai skirti skatinamąsias stipendijas Kolegijos Buhalterinės apskaitos ir finansų skyriui 
pateikiami per 20 dienų nuo semestro pradžios.  

13. Skatinamųjų stipendijų dydžiai yra šie:  
13.1. iki 1,2 BSI (Bazinė socialinė išmoka) dydžio stipendijoms skiriama 20 proc. skatinamosioms 

stipendijoms skiriamos sumos;  
13.2. iki 1 BSI dydžio stipendijoms skiriama 40 proc. skatinamosioms stipendijoms skiriamos sumos;  
13.3. iki 0,8 BSI dydžio stipendijoms skiriama 40 proc. skatinamosioms stipendijoms skiriamos  

sumos;  
14. Geriausiai studijavusiųjų studentų sesijos rezultatų svertinis pažangumo vidurkis 

apskaičiuojamas pagal formulę:  

 

V= 

 
 

B1 K1 + B2 K 2 +....+ Bn n  

Ks 
  

Čia: B1, B2,..., Bn – studijų dalykų studijų rezultatų įvertinimo balas;  
K1, K2,..., Kn – studijų dalyko kreditų skaičius;  
Ks – semestro kreditų skaičius.  
Studijų rezultatų vidurkis apskaičiuojamas skaičiaus šimtosios dalies tikslumu.  

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

skatinamoji stipendija mokama iki pratęstos egzaminų sesijos pabaigos, o išlaikius egzaminus, pristačius 

savarankišką (projektinį) darbą, gali būti skiriama pagal semestro studijų rezultatus.  
16. Studentams, grįžusiems tęsti studijų po akademinių atostogų, skatinamoji stipendija skiriama 

pagal paskutinės sesijos rezultatus, juos gretinant su dabartiniu metu studijuojančių studentų rezultatais, bet 

nemokant už tą laikotarpį, už kurį jau buvo išmokėta stipendija prieš išeinant akademinių atostogų.  
17.Studentams, vykstantiems dalinių studijų pagal Europos Sąjungos mainų programas, paskirta 

skatinamoji stipendija mokama ir visą studijų užsienyje laikotarpį.  
18. Skatinamoji stipendija studentui, perkeltam iš valstybės nefinansuojamos studijų vietos į  

valstybės finansuojamą studijų vietą, skiriama pagal praeito semestro studijų rezultatus ir mokama nuo kito 
mėnesio po naujos studijų sutarties su studentu sudarymo ir šio fakto įforminimo direktoriaus įsakymu.  

19. Vasaros atostogų laikotarpiu (liepos ir rugpjūčio mėnesiais) skatinamosios stipendijos 
nemokamos.  

20. Sumažėjus iš valstybės biudžeto skiriamoms lėšoms, skatinamoji stipendija gali būti sumažinta  
Komisijos nutarimu. 

 

IVSKYRIUS  
VIENKARTINIŲ STIPENDIJŲ DYDŽIAI IR SKYRIMO TVARKA 

 

21. Vienkartinės stipendijos skiriamos iš joms skirto fondo ir sutaupytų skatinamųjų stipendijų 
fondo lėšų (8 punktas).  

22. Vienkartinės stipendijos dydį (iki 1,5 BSI) kiekvienu konkrečiu atveju nustato Kolegijos 
direktorius ir/ar Komisija.  

23. Premijos gali būti skiriamos:  
23.1. studentams už aktyvią veiklą Studentų atstovybėje (Studentų atstovybės prezidento teikimu); 

už aktyvią mokslinę, kultūrinę, ar visuomeninę veiklą, pažangiems grupių seniūnams (fakulteto dekano, 

katedrų vedėjų, studijų programų komitetų pirmininkų, Studentų atstovybės prezidento ar kitų kolegijos 

padalinių vadovų teikimu). 



23.1.1. Teikimus svarsto ir sprendimus dėl premijų mokėjimo priima Komisija.  
23.1.2. Studentams, turėjusiems drausminių nuobaudų, einamąjį semestrą premijos neskiriamos;  
23.2. Studentų atstovybės prezidentui už aktyvų Studentų atstovybės tikslų ir planų įgyvendinimą 

Kolegijos direktorato posėdžio protokolo nutarimu. Premijos dydį (iki 3 BSI) nustato Komisija. 

24. Vienkartinės išmokos pagal fakultete pateiktus studentų prašymus ir dokumentus gali būti 
skiriamos dėl sunkios materialinės padėties; materialiesiems nuostoliams, patirtiems dėl ilgalaikės ligos 

(traumos), vagystės arba stichinės nelaimės, iš dalies atlyginti; šeimos narių (tėvų, vaikų, sutuoktinio) mirties 
atveju; vaiko gimimo proga vienam iš tėvų. 

24.1. Studentų prašymus svarsto ir sprendimus dėl vienkartinės išmokos skyrimo priima Komisija.  
24.2. Vienkartines išmokas rekomenduojama skirti ne daugiau kaip vieną kartą per semestrą. 

 

 

V SKYRIUS  
TIKSLINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO TVARKA 

 

25. Tikslinės stipendijos mokamos tik gavus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto tam skirtas 

lėšas studentams, priimtiems į Kolegiją ne anksčiau kaip 2010 metais ir studijuojantiems valstybės 

finansuojamose studijų vietose pagal pedagogikos studijų krypties studijų programas, skirtas pedagogams 

rengti, išskyrus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 80 straipsnyje nurodytus asmenis. 

26. Tikslinės stipendijos dydis – 115,85 Eur per mėnesį. 

27. Tikslinės stipendijos skiriamos studentams, neturintiems akademinių skolų, atsižvelgiant į jų 

studijų rezultatus (pirmąjį studijų semestrą - atsižvelgiant į stojimo rezultatus) ir neviršijant šiam tikslui 

skirtų valstybės biudžeto asignavimų. 

28. Tikslinę stipendiją gali gauti tiek studentų, kokiam skaičiui skiriami asignavimai. 

29. Visų pedagogus rengiančių studijų programų studentai pagal stojimo metus surikiuojami į bendrą 

nuolatinės ir ištęstinės studijų formos eilę pagal svertinį pažangumo vidurkį arba pagal stojimo konkursinį 

balą: 

29.1. pirmo semestro studentai: pagal konkursinį stojimo į kolegiją balą, o esant vienodiems balams  
- nuoseklumo tvarka atsižvelgiama į didžiausią svertinę reikšmę turinčių konkursinių mokomųjų dalykų ar 
brandos egzaminų įvertinimus; 

29.2. vėlesnių studijų semestrų studentai: pagal semestro svertinį pažangumo vidurkį, o esant 

vienodiems vidurkiams nuoseklumo tvarka atsižvelgiama į studijų dalykų, kurių galutinis vertinimas yra 
egzaminas, įvertinimų svertinį vidurkį; padarytą studijų pažangą palyginus su praėjusio semestro rezultatais. 

30. Studentui, gaunančiam tikslinę stipendiją, skatinamoji stipendija už studijų rezultatus neskiriama 
(išskyrus tuos atvejus, kai biudžeto asignavimai tikslinėms stipendijoms skiriami atgaline data, tada iki 

asignavimų skyrimo išmokėta skatinamoji stipendija studentams paliekama). Kai iš valstybės biudžeto 
tikslinėms stipendijoms asignavimai neskiriami, skatinamosios stipendijos už studijų rezultatus mokamos 

bendra tvarka. 

 

VI SKYRIUS  
VARDINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO TVARKA 

 

31.Vardinės stipendijos skiriamos steigėjų, rėmėjų, ir/ar Kolegijos nustatyta tvarka skatinti studentus 

siekti geriausių studijų rezultatų, plėtoti taikomąją mokslinę, kūrybinę, kultūrinę veiklą, puoselėti Kolegijos 

ir savo krašto vertybes bei tradicijas. 

32. Vardinių stipendijų skyrimo tvarka įtvirtinama konkrečios vardinės stipendijos nuostatuose ir / ar 

paramos sutartyje. 

33. Studentai, gaunantys vardinę stipendiją, turi teisę gauti ir kitų rūšių stipendijas. 

 

VII SKYRIUS  
STIPENDIJOS MOKĖJIMO NUTRAUKIMAS 

 

34. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas: 

34.1. studentui baigus studijas anksčiau, negu numatyta studijų baigimo data, nutraukus studijas ar 

pašalinus studentą iš Kolegijos; 

34.2.studentui suteikus akademines atostogas;



34.3. studentui išlaikius pratęstą egzaminų sesiją ir jo studijų rezultatai neatitinka kriterijų, pagal 

kuriuos studentams buvo skirtos stipendijos einamajame semestre; 

34.4. studentui mirus. 
35. Teisę siūlyti nutraukti arba sustabdyti stipendijos mokėjimą turi ir Studentų atstovybė. 

36. Studentams už vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, akademinės etikos nesilaikymą ir studento 
pareigų nevykdymą direktoriaus įsakymu gali būti nutrauktas skatinamosios stipendijos mokėjimas 

37. Jei studentas iš studentų sąrašų išbraukiamas jo paties prašymu iki einamojo mėnesio 15 dienos, 
tai už šį mėnesį stipendija jam nemokama, jei po 15 einamojo mėnesio dienos - stipendijos mokėjimas 

nutraukiamas nuo kito mėnesio.  
38. Stipendijų negauna šie studentai:  

38.1. turintys akademinių įsiskolinimų pasibaigus semestrui ar pratęstai egzaminų sesijai – 

skatinamųjų ir tikslinių stipendijų. Semestro eigoje atsiskaičius akademinius įsiskolinimus 

stipendija mokėti nepradedama;  
38.2.  studentai, kartojantys studijų kursą - skatinamosios stipendijos;  
38.3.  pirmo kurso pirmojo semestro studentai - skatinamosios stipendijos;  
38.4.  studentai, priimti iš kitų aukštųjų mokyklų, vieną semestrą – skatinamosios stipendijos. 

 

V SKYRIUS 

NUOSTATŲ GALIOJIMAS 
 

Aprašas įsigalioja kitą dieną po jų patvirtinimo Akademinėje taryboje. 
 
 
 
 
 

 

SUDERINTA  
Su Kolegijos studentų atstovybe  
2022 m. balandžio 7 d. 


