
 

   

 

PATVIRTINTA 

Vilniaus universiteto studijų prorektoriaus 

2021 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. R-363 

 

UAB „TELTONIKA IOT GROUP“ VARDINĖS STIPENDIJOS SKYRIMO VILNIAUS 

UNIVERSITETO STUDENTAMS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. UAB „TELTONIKA IoT GROUP“ vardinės stipendijos skyrimo Vilniaus universiteto 

studentams nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja UAB „TELTONIKA IoT GROUP“ vardinės 

stipendijos skyrimo 2021–2022 studijų metais Vilniaus universiteto studentams (toliau – Stipendija) 

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

2. Stipendiją steigia UAB „TELTONIKA TELEMATICS“ (toliau – Steigėjas). Stipendija 

mokama iš Steigėjo lėšų, skiriamų pagal paramos sutartį (toliau – Paramos sutartis).  

3. Nuostatai parengti vadovaujantis Vilniaus universiteto stipendijų nuostatais, patvirtintais 

Universiteto studijų prorektoriaus 2017 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. R-101 „Dėl Vilniaus universiteto 

stipendijų nuostatų patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).  

4. Stipendijos tikslas – skatinti gabiausius 2021 metais į Vilniaus universiteto technologijų 

srities studijų programas priimtus studijuoti studentus bei prisidėti prie naujų technologijų vystymo. 

5. Stipendija einamaisiais studijų metais gali būti skiriama Universiteto pirmosios pakopos 

studijų studentams, kurie einamaisiais studijų metais priimti studijuoti į Universiteto studijų 

programas, nustatytas Paramos sutartyje. Kiekvienos Paramos sutartyje nustatytos studijų programos 

konkretus Stipendiją gaunančių studentų skaičius taip pat nustatomas Paramos sutartyje.  

6. Paramos dydis vienam studentui – 3000 Eur (trys tūkstančiai eurų). Ji mokama lygiomis 

dalimis po 300 Eur (tris šimtus eurų) dešimt pirmųjų studijų metų mėnesių nuo rugsėjo iki birželio 

mėnesio. 

7. Praėjus 1 (vienam) mėnesiui po lėšų pervedimo, Vilniaus universitetas turi pateikti 

Paramos teikėjui ataskaitą apie gautų lėšų panaudojimą (Nuostatų priedas) el. paštais 

stipendija@teltonika.lt ir Paramos teikėjo buhalterijos kontaktais, nurodytais Paramos sutartyje. 

 

II SKYRIUS 

STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA, KANDIDATŲ STIPENDIJAI GAUTI ATRANKOS 

KRITERIJAI IR DOKUMENTŲ STIPENDIJOMS GAUTI PATEIKIMO TVARKA 

  

8. Informacija apie konkursą Stipendijai gauti (toliau – Konkursas) ir kita aktuali informacija 

apie Stipendiją skelbiama stipendijų programos „Ateitis priklauso man!“ puslapyje: 

https://stipendija.teltonika.lt/, taip pat gali būti skelbiama „Teltonikos“ įmonių grupės (UAB 

„TELTONIKA IoT GROUP“, UAB TELTONIKA TELEMATICS, UAB TELTONIKA 

NETWORKS, UAB TELTONIKA TELEMEDIC, UAB „TELTONIKA EMS“, VšĮ TELTONIKA 

HIGH-TECH HILL – toliau „Teltonika“) socialinių tinklų paskyrose, Universiteto interneto 

svetainėje, Universiteto socialinių tinklų paskyrose, Universiteto informaciniuose leidiniuose. Už šios 

informacijos sklaidą Universiteto informaciniuose šaltiniuose atsakingas Universiteto Centrinės 

administracijos Komunikacijos ir rinkodaros skyrius.   

9. Konkurse gali dalyvauti Kandidatai, atitinkantys visas šias sąlygas:  

9.1. yra 2021 m. bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas metu priimti studijuoti 

Universiteto studijų programose, nurodytose Paramos sutartyje; 

9.2. nėra anksčiau įgiję bakalauro ar magistro kvalifikacinio laipsnio. 

10. Studentams, kurie atitinka Nuostatų 8 punkte nustatytus reikalavimus bei kurių priėmimo 

į Vilniaus universitetą balai yra aukščiausi, atsižvelgiant į Paramos sutartyje numatytas kvotas 
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kiekvienai studijų programai, Universiteto Centrinės administracijos Studijų administravimo skyrius 

el. paštu ne vėliau kaip iki spalio 20 d. pasiūlo dalyvauti Stipendijos atrankoje. 

11. Studentas, kuriam Nuostatų 9 punkte nustatyta tvarka buvo pasiūlyta gauti Stipendiją, ne 

vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pasiūlymo gavimo VU studijų informacinėje sistemoje pateikia 

prašymą dėl vardinės stipendijos (toliau – Prašymas).  

12. Studentui, kuriam Nuostatų 9 punkte nustatyta tvarka buvo pasiūlyta gauti Stipendiją, 

atsisakius dalyvauti atrankoje arba neužpildžius Prašymo per 3 darbo dienas nuo pasiūlymo gavimo, 

pasiūlymas yra pateikiamas kitam konkrečioje studijų programoje studijuojančiam aukščiausią 

stojamąjį balą turinčiam ir Nuostatų 8 punkte numatytus reikalavimus atitinkančiam studentui.    

13. Prašyme studentas nurodo savo vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą 

bei sutikimą gauti Stipendiją.   

14. Pateikdamas Prašymą, Kandidatas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi 

vadovaujantis Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus universitete tvarkos aprašu.  

15. Stipendiją gavęs studentas, nutraukęs studijas Universitete, pašalintas iš Universiteto, 

sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, arba gavęs nuobaudą, numatytą Vilniaus 

universiteto studijų nuostatuose, privalo raštu ir (ar) elektroniniu paštu jurgita.alonderyte@cr.vu.lt  

apie tai pranešti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo.  

16. Stipendija skiriama Universiteto rektoriaus ar jo įgalioto prorektoriaus įsakymu. 

 

III SKYRIUS 

STIPENDIJOS MOKĖJIMO TVARKA 

  

17. Stipendija yra pervedama į Universiteto Studijų informacinėje sistemoje užregistruotą 

Stipendijos gavėjo asmeninę banko sąskaitą kas mėnesį iki einamojo mėnesio 27 dienos. 

18. Stipendija neišmokama arba jos mokėjimas yra nutraukiamas Universiteto rektoriaus arba 

jo įgalioto prorektoriaus įsakymu, jeigu Stipendijos gavėjas: 

18.1. nutraukia studijas Universitete;  

18.2. yra pašalinamas iš Universiteto;  

18.3. susistabdo studijas Universitete arba išeina akademinių atostogų;  

18.4. studentui paskirta nuobauda, numatyta Universiteto studijų nuostatuose. 

19. Kandidatas, kuriam paskirta Stipendija, nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitokios 

nacionaliniuose ar Universiteto teisės aktuose numatytos finansinės paramos. 

20. Nutraukus Stipendijos mokėjimą, likusios neišmokėtos piniginės lėšos Paramos teikėjo 

sprendimu gali būti paskiriamos kitiems Nuostatų 8 punkto reikalavimus atitinkantiems studentams. 

 

___________________________ 
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