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KAZIMIERO BUTKAUS VARDINĖS STIPENDIJOS SKYRIMO VILNIAUS 

UNIVERSITETO ŠIAULIŲ AKADEMIJOS STUDENTAMS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kazimiero Butkaus vardinės stipendijos skyrimo Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos 

studentams nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Kazimiero Butkaus vardinės stipendijos 

(toliau – Stipendija) skyrimo tvarką ir kandidatų Stipendijai gauti (toliau – Kandidatai) atrankos 

kriterijus. 

2. Stipendija, atsižvelgiant į Kazimiero Butkaus testamentą, mokama iš Steigėjo lėšų, 

pervestų į Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) Šiaulių akademijos (buvęs Šiaulių 

universitetas) atsiskaitomąją sąskaitą kaip parama, pagal oficialų pareiškimą (2016 m. oficialus 

pareiškimas, priesaikų įstatymas 1900, Naujasis Pietų Velsas (Statutory Declaration, NSW OATHS 

ACT 1900)). 

3. Stipendijos tikslas – aktyvinti Šiaurės Lietuvos regiono socioekonominę, kultūrinę pažangą 

remiant regiono potencialą – jaunimą, galintį prisidėti prie spartesnės ir jaunimo lūkesčius 

atliepiančios regiono plėtros.  

4. Stipendijos, kurioms lėšas Universitetas skiria iš Kazimiero Butkaus palikimo, yra 

skiriamos skatinti Universiteto Šiaulių akademijos (toliau – Padalinys) studentus iš Šiaurės Lietuvos 

regiono (Mažeikių, Akmenės, Telšių, Joniškio, Šiaulių, Kelmės, Radviliškio, Pakruojo, Pasvalio, 

Panevėžio, Biržų, Kupiškio, Rokiškio rajonų, Šiaulių ir Panevėžio miesto savivaldybių teritorijos). 

5. Iš Kazimiero Butkaus palikimo Stipendijoms naudojamų lėšų tvarkytoja yra Vilniaus 

universiteto Šiaulių akademijos Kazimiero Butkaus vardo švietimo skatinimo fondo valdyba. 

6. Nuostatai parengti vadovaujantis Universiteto stipendijų nuostatais ir jiems neprieštarauja. 

 

II SKYRIUS 

STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA IR KANDIDATŲ STIPENDIJAI GAUTI ATRANKOS 

KRITERIJAI 

 

7. Kazimiero Butkaus vardo stipendijos studentams iš Šiaurės Lietuvos regiono yra dviejų 

tipų: 

7.1.  stipendija už pasiekimus;  

7.2. stipendija už aktyvią veiklą Padalinyje. 

8. Stipendijos už pasiekimus dydis yra nuo 100 iki 200 eurų. Ši stipendija yra mokama vienus 

studijų metus. Į šią Stipendiją, kuri yra mokama tik I pakopos (bakalauro studijų) pirmo  kurso 

studentams, pretenduoti gali asmuo, tais studijų metais baigęs Šiaurės Lietuvos regiono mokyklą (ne 

vyresnis negu 21 m.). Asmuo, pretenduojantis į Stipendiją už pasiekimus, turi atitikti bent vieną iš 

šių kriterijų: 

8.1. per valstybinius brandos egzaminus (toliau – VBE) laikė ne mažiau trijų VBE ir gavo 

100 balų nors iš vieno VBE. Stipendijos dydis tokiu atveju yra skaičiuojamas taip: kai bent vienas 

VBE yra išlaikytas 100 balų, studentui skiriama 100 eurų Stipendija per mėnesį; kai du VBE yra 

išlaikyti 100 balų, studentui skiriama 150 eurų Stipendija per mėnesį; kai daugiau nei du VBE yra 

išlaikyti 100 balų, studentui skiriama 200 eurų Stipendija per mėnesį; 

8.2. per paskutinius 2 metus mokydamasis mokykloje yra tapęs tarptautinių dalykinių 

olimpiadų ar konkursų nugalėtoju arba prizininku; nacionalinių dalykinių olimpiadų ar konkursų 

nugalėtoju arba prizininku; Šiaurės Lietuvos regiono dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtoju arba 



prizininku. Stipendijos dydis: tarptautinės dalykinės olimpiados ar konkurso nugalėtojui arba 

prizininkui skiriama 200 eurų Stipendija per mėnesį; nacionalinės dalykinės olimpiados nugalėtojui 

arba prizininkui, miesto dalykinių olimpiadų nugalėtojui arba prizininkui 100 eurų Stipendija per 

mėnesį; 150 eurų Stipendija per mėnesį skiriama daugiau nei vienos nacionalinės, miesto olimpiados 

ar konkurso nugalėtojui arba prizininkui;  

8.3. per paskutinius 2 metus mokykloje buvo  Lietuvos olimpinės pamainos sportininkas, 

jaunimo olimpinių žaidynių, Europos taurės varžybų, Europos sporto žaidynių ir Europos jaunimo 

olimpinio festivalio dalyvis, nacionalinės ar jaunimo rinktinės narys. Stipendijos dydis: olimpinės 

komandos nariui arba kandidatui skiriama 200 eurų Stipendija per mėnesį, pasaulio žaidynių 

čempionui ir prizininkui – 100 eurų Stipendija per mėnesį. 

9. Aukštesniuose kursuose studentas gali gauti Stipendiją už aktyvią veiklą Padalinyje 

(dalyvavimas rinkodaros renginiuose, pagalba mokslo ir studijų renginiuose, užsienio studentų 

mentorystė ir kt. veiklos).  

9.1. Ši Stipendija yra vienkartinė ir skiriama du kartus per mokslo metus;  Stipendijos dydis 

100–150 eurų.   

9.2. Studentas šiai Stipendijai ir konkrečiam jos dydžiui yra siūlomas Padalinio akademinių 

ir neakademinių padalinių vadovų teikimu.  

9.3. Studentas, gavęs Universiteto vienkartinę tikslinę stipendiją už panašias veiklas, negali 

būti skatinamas už tas pačias veiklas du kartus, t. y. jam negali būti už tą pačią veiklą skiriama ir 

Kazimiero Butkaus vardo,  ir vienkartinė tikslinė stipendija. 

10. Stipendijai skirti Padalinio vadovo įsakymu sudaroma vertinimo komisija (toliau – 

Komisija). Komisiją sudaro penki nariai iš: Padalinio direktoriaus pavaduotojo studijoms, dviejų 

šakinių akademinių padalinių direktorių,  Studijų skyriaus atstovo, Universiteto studentų atstovybės 

atstovo. Komisijos nariams už darbą vertinimo veikloje nėra papildomai atlyginama. 

11. Stipendijai už pasiekimus gauti konkursas ir dokumentų pateikimo tvarka: 

11.1. dokumentų pateikimas skelbiamas rugsėjo 1–10 d.  Informacija apie konkursą ir kita 

aktuali informacija apie Stipendiją talpinama Universiteto ir Padalinio interneto svetainėje, taip pat 

Padalinio socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje. Informacija taip pat gali būti viešinama 

Universiteto ir Padalinio informaciniuose leidiniuose; 

11.2. kandidatai, pretenduojantys gauti Stipendiją, Padaliniui iki einamųjų metų rugsėjo 20 d. 

Vilniaus universiteto studijų informacinėje sistemoje (VUSIS) pateikia užpildytą laisvos formos 

prašymą, nurodant, į kurią stipendiją už pasiekimus pretenduojama bei dokumentus, įrodančius jo 

atitiktį Stipendijos gavėjui keliamiems reikalavimams: studento bendrojo ugdymo mokyklos brandos 

atestato ir jo priedo kopijas (pretenduojant į Stipendiją, apibrėžtą 8.1 papunktyje); dokumentus, 

įrodančius, kad studentas yra dalykinės olimpiados, konkurso nugalėtojas arba prizininkas, olimpinės 

komandos narys arba kandidatas, pasaulio žaidynių čempionas ar prizininkas (pretenduojant į 

Stipendiją, apibrėžtą Nuostatų 8.2 ir 8.3 papunkčiuose); 

11.3. pretendentas gali Komisijai pateikti kelis prašymus Nuostatų 8.1–8.3 papunkčiuose 

įtvirtintoms stipendijoms gauti. Komisija dėl kiekvieno prašymo sprendimą priima atskirai, skirdama  

tik vieną Stipendija už pasiekimus. Skiriant stipendiją atsižvelgiama į turimas Kazimiero Butkaus 

palikimo lėšas, priimant palankiausią studentui sprendimą; 

11.4. Komisija, gavusi Kandidatų paraiškas, iki einamųjų metų spalio 1 d.  nustato siūlomus 

Stipendijų gavėjus. Komisijos sprendimas priimamas paprasta balsų dauguma ir yra įforminamas 

protokolu, kurį pasirašo visi Kandidatus vertinę Komisijos nariai. 

12. Stipendijai už aktyvią veiklą Padalinyje gauti konkursas ir dokumentų pateikimo tvarka: 

12.1. dokumentų pateikimas skelbiamas du kartus per mokslo metus: gruodžio 1–10 d.  ir 

gegužės 1–10 d. Informacija apie konkursą ir kita aktuali informacija apie Stipendiją talpinama 

Universiteto ir Padalinio interneto svetainėje, taip pat Padalinio socialinio tinklo „Facebook“ 

paskyroje. Informacija taip pat gali būti viešinama Universiteto ir Padalinio informaciniuose 

leidiniuose; 

12.2. kandidatai, pretenduojantys gauti Stipendiją, Padaliniui iki einamųjų metų gruodžio 15 

d. ir gegužės 15 d. Vilniaus universiteto studijų informacinėje sistemoje (VUSIS) pateikia užpildytą 



laisvos formos prašymą skirti Kazimiero Butkaus stipendiją už aktyvią veiklą Padalinyje. Prašyme 

taip pat nurodomą, už kokias veiklas Padalinyje prašoma skirti stipendiją. Prie prašymo pridedama 

Padalinio akademinių ar neakademinių padalinių vadovų, studijų programų komitetų pirmininkų  

rekomendacija (-os); 

12.3. Komisija, gavusi Kandidatų paraiškas, iki einamųjų metų gruodžio 21 d. ir gegužės 21 

d. nustato siūlomus Stipendijų gavėjus. Komisijos sprendimas priimamas paprasta balsų dauguma ir 

yra įforminamas protokolu, kurį pasirašo visi Kandidatus vertinę Komisijos nariai. 

 

III SKYRIUS 

STIPENDIJOS MOKĖJIMO TVARKA 

 

13. Vadovaujantis Komisijos teikimu, Stipendija skiriama studentui Universiteto rektoriaus 

ar jo įgalioto prorektoriaus įsakymu ir yra pervedama į Stipendijos gavėjo asmeninę banko sąskaitą. 

14. Studentas, gaunantis Stipendiją už pasiekimus, pasirašo sutikimą su Kazimiero Butkaus 

stipendijos už pasiekimus gavimo sąlygomis (Nuostatų priedas). 

15. Padalinio direktorius informuoja Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Kazimiero 

Butkaus vardo švietimo skatinimo fondo valdybą apie Stipendijos paskyrimą.  

16. Stipendija už pasiekimus neišmokama arba jos mokėjimas yra nutraukiamas, jeigu 

Stipendijos gavėjas: turi bent vieną skolą / akademinę skolą; nutraukia arba sustabdo studijas; išeina 

akademinių atostogų; atideda baigiamojo darbo gynimą; yra pašalinamas iš Universiteto; studentui 

paskirta nuobauda, numatyta Universiteto studijų nuostatuose; už Universiteto teisės aktų 

pažeidimus. 

17. Studento mobilumo atvejais (dalinės studijos užsienio aukštojoje mokykloje pagal 

mainų programas arba studijuojant pagal jungtinę studijų programą), dėl pateisinamos priežasties 

atsidėjus egzaminų sesiją, stipendijos mokėjimas nenutraukiamas. 

18. Bet kuriuo Nuostatų 16 punkte numatytu atveju Stipendijos skyrimas ar mokėjimas 

nutraukiamas Rektoriaus ar jo įgalioto prorektoriaus įsakymu Padalinio vadovo teikimu. 

19. Studentas, gavęs Stipendiją, nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitokios 

nacionaliniuose ar Universiteto teisės aktuose numatytos stipendijos. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Nuostatai galioja iki Kazimiero Butkaus vardinėms stipendijoms skitų lėšų testamento 

pagrindu pabaigos.  

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kazimiero Butkaus vardinės stipendijos 

skyrimo Vilniaus universiteto Šiaulių 

akademijos studentams nuostatų  

priedas 

 

 

SUTIKIMAS SU KAZIMIERO BUTKAUS VARDINĖS STIPENDIJOS UŽ PASIEKIMUS 

GAVIMO SĄLYGOMIS 

 

........................ 

(data) 

Šiauliai  

 

Aš, žemiau pasirašęs, esu supažindintas su faktu, jog man Kazimiero Butkaus vardo stipendijų 

skirstymo komisija posėdžio metu................(posėdžio data ir protokolo Nr.)  nusprendė skirti 

Kazimiero Butkaus vardo stipendiją už aukštus akademinius / sporto pasiekimus. Stipendija bus 

mokama ................ studijų metų rugsėjo–birželio mėn., stipendijos dydis, priklausomai nuo komisijos 

sprendimo, bus nuo 100 iki 200 eurų per mėnesį. 

Man yra pristatytos ir žinomos šios stipendijos gavimo sąlygos – žinau, kad remiantis 

Kazimiero Butkaus vardinės stipendijos skyrimo Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos 

studentams nuostatų 16 punktu, stipendija bus nemokama arba jos mokėjimas nutraukiamas, jeigu 

Stipendijos gavėjas:  
- turi bent vieną skolą / akademinę skolą;  

- nutraukia arba sustabdo studijas;  

- išeina akademinių atostogų;  

- atideda baigiamojo darbo gynimą;  

- yra pašalinamas iš Universiteto;  

- studentui paskirta nuobauda, numatyta Universiteto studijų nuostatuose; už Universiteto 

teisės aktų pažeidimus. 

Patvirtinu, kad susipažinau su Kazimiero Butkaus vardinės stipendijos skyrimo Vilniaus 

universiteto Šiaulių akademijos studentams nuostatais ir su jais besąlygiškai sutinku: 
 

 

Vardas, Pavardė  

Gaunamas  

stipendijos  

dydis 

 

Parašas 

 

 

 

 

  

 
 


