PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto studijų prorektoriaus
2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. R-307
(Vilniaus universiteto studijų prorektoriaus
2021 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. R-196
redakcija)
VILNIAUS UNIVERSITETO 450 METŲ SUKAKTIES PROGINĖS STIPENDIJOS
SKYRIMO NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus universiteto 450 metų sukakties proginės stipendijos skyrimo nuostatai (toliau –
Nuostatai) reglamentuoja Vilniaus universiteto 450 metų sukakties proginės stipendijos (toliau –
Stipendija) skyrimo tvarką ir kandidatų Stipendijai gauti (toliau – Kandidatai) atrankos kriterijus.
2. Stipendiją steigia savo iniciatyva Vilniaus universitetas (toliau – Universitetas). Ji mokama
iš Universiteto lėšų.
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 – didinti universitetinių studijų prieinamumą ir padėti prisitaikyti
naujoje aplinkoje jautrių socialinių grupių studentams, priimtiems studijuoti Universiteto pirmosios
pakopos ir vientisųjų studijų programose.
5. Stipendija einamaisiais studijų metais gali būti skiriama Universiteto pirmosios pakopos ir
vientisųjų studijų studentams, kurie tais einamaisiais metais priimti studijuoti į Universiteto studijų
programas per bendrąjį priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas.
6. Stipendija kiekvienais studijų metais skiriama vienam šimtui studentų, jos dydis vienam
studentui yra 2000,00 EUR (du tūkstančiai eurų ir 00 ct), ji mokama lygiomis dalimis po 200,00 EUR
(du šimtus eurų ir 00 ct) kiekvieną mėnesį pirmuosius studijų metus nuo rugsėjo iki birželio.
Stipendininkų skaičius, Stipendijos dydis ir mokėjimo periodiškumas skirtingais studijų metais gali
būti keičiamas Universiteto studijų prorektoriaus įsakymu atsižvelgiant į Universiteto tarybos
einamųjų metų pajamų ir išlaidų sąmatoje Stipendijos mokėjimui skirtas lėšas.
II SKYRIUS
STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA, KANDIDATŲ STIPENDIJAI GAUTI ATRANKOS
KRITERIJAI IR DOKUMENTŲ STIPENDIJOMS GAUTI PATEIKIMO TVARKA
7. Informacija apie konkursą Stipendijai gauti (toliau – Konkursas) ir kita aktuali informacija
apie Stipendiją skelbiama Universiteto ir Universiteto kamieninių akademinių padalinių interneto
svetainėse, taip pat socialinio tinklo „Facebook“ paskyrose. Ši informacija taip pat gali būti viešinama
Universiteto informaciniuose leidiniuose. Už šios informacijos sklaidą atsakingas Universiteto
Centrinės administracijos Komunikacijos ir rinkodaros skyrius.
8. Konkurse gali dalyvauti Kandidatai, atitinkantys visas šias sąlygas:
8.1. dalyvauja einamųjų studijų metų bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas
pirmajame etape bei teikdami prašymą jame dalyvauti, Universiteto studijų programą nurodo pirmu
pageidavimu;
8.2. nėra anksčiau įgiję bakalauro ar magistro kvalifikacinio laipsnio;
8.3. nėra anksčiau gavę šios Stipendijos ar Universiteto 440-ojo gimtadienio proginės
stipendijos;

2
8.4. Kandidato ir Kandidato šeimos narių paskutinių trijų mėnesių, skaičiuojant nuo paraiškos
Stipendijai gauti (toliau – Paraiška) pateikimo Universitetui dienos, pajamų vidurkis nesiekia 350 Eur
(trijų šimtų penkiasdešimties eurų) per mėnesį vienam asmeniui.
9. Asmuo, norėdamas pretenduoti gauti Stipendiją, turi iki bendrojo priėmimo į Lietuvos
aukštąsias mokyklas registracijos pabaigos Universiteto interneto svetainėje esančioje platformoje
užpildyti ir elektroniniu būdu pateikti Paraišką Universiteto rektoriaus arba jo įgalioto prorektoriaus
įsakymu sudaromai Paraiškų vertinimo komisijai (toliau – Komisija).
10. Paraiškoje Kandidatas nurodo savo vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu kodo nėra – gimimo
metus, mėnesį, dieną ir lytį), telefono numerį, elektroninio pašto adresą, Universiteto studijų
programą, kurioje pretenduoja studijuoti bei kriterijų (-us), nurodytą (-us) Nuostatų 11.1–11.5
papunkčiuose.
11. Kandidatas, turintis teisę dalyvauti Konkurse pagal Nuostatų 8 punktą, pateikdamas
Paraišką, pasirenka Stipendijai gauti tinkamą (-us) kriterijų (-us):
11.1. asmuo, turintis finansinių sunkumų šeimoje;
11.2. asmuo yra ne vyresnis kaip 29 metų ir jam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka
buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jo abu tėvai yra mirę;
11.3. asmuo yra ne vyresnis kaip 29 metų ir vienas iš jo tėvų yra miręs;
11.4. asmuo, auginantis nepilnamečius vaikus;
11.5. asmuo yra iš gausios šeimos (3 ir daugiau vaikų);
11.6. asmuo yra turintis negalią (nustatytas darbingumas viršija 45%);
11.7. asmuo yra turintis negalią (nustatytas darbingumas neviršija 45%).
12. Kandidatas, turintis teisę dalyvauti Konkurse pagal Nuostatų 8 punktą, pateikdamas
Paraišką ir pasirinkęs Nuostatų 11 punkte minimą (-us) tinkantį (-čius) kriterijų (-us), taip pat
informuoja Komisiją, jei yra pirmasis šeimoje (įskaitant Kandidato tėvus, globėjus, senelius, brolius,
seseris) siekiantis bakalauro kvalifikacinio laipsnio
13. Kandidatas, pateikdamas Paraišką, patvirtina, kad yra susipažinęs su Nuostatuose
nustatytais reikalavimais, ir patvirtina, jog visi jo pateikti duomenys yra teisingi.
14. Pateikdamas Paraišką, Kandidatas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi
vadovaujantis Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus universitete tvarkos aprašu.
15. Paraišką pateikę Kandidatai ir Stipendiją gaunantys studentai įsipareigoja tikrinti gautus
Komisijos pranešimus savo elektroninio pašto dėžutėje, kurią nurodo Paraiškoje.
16. Stipendijai skirti Universiteto rektoriaus arba jo įgalioto prorektoriaus įsakymu sudaroma
Komisija. Komisija sudaroma iš 7 asmenų: trys iš jų yra studentų atstovai, skiriami Universiteto
Studentų atstovybės nustatyta tvarka (vienas iš jų atlieka Komisijos sekretoriaus funkciją), vienas
Universiteto Centrinės administracijos Studijų kokybės ir plėtros skyriaus Studentų priėmimo
poskyrio atstovas, du Universiteto Centrinės administracijos Studijų administravimo skyriaus atstovai
ir vienas Universiteto Centrinės administracijos Bendruomenės vystymo skyriaus atstovas. Komisijos
pirmininkas ir Komisijos pirmininko pavaduotojas skiriami Universiteto rektoriaus ar jo įgalioto
asmens įsakymu iš Universiteto Centrinės administracijos Studijų administravimo skyriaus atstovų.
17. Komisijos posėdžiai teisėti, jei juose dalyvauja daugiau nei pusė Komisijos narių.
Komisijos sprendimas priimamas paprasta posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma.
Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia posėdžiui pirmininkaujančio Komisijos nario
balsas. Sprendimas yra įforminamas protokolu, kurį pasirašo Komisijos posėdžiui pirmininkaujantis
Komisijos narys ir Komisijos sekretorius.
18. Komisija, gavusi Kandidatų Paraiškas, nustato siūlomus Stipendijų gavėjus. Konkursinė
eilė yra sudaroma atsižvelgiant į:
18.1. Kandidatų stojimo į Universitetą konkursinius balus. Vertinimo metu atsižvelgiama į tos
studijų programos, su kuria Kandidatas sudarė studijų sutartį, stojamąjį balą;
18.2. Nuostatų 8 punkte numatytas sąlygas;
18.3. Nuostatų 11 punkte numatytus kriterijus. Stipendijų kiekis vienai Nuostatų 11 punkto
kriterijuose numatytai socialinei grupei negali viršyti 35 proc. visų Stipendijų, išskyrus atvejus, kai
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nėra Kandidatų pagal tam tikrus socialinei grupei numatytus kriterijus, tuomet stipendijos
perskirstomos po lygiai kitus socialinius kriterijus atitinkantiems Kandidatams;
18.4. Nuostatų 12 punkte nurodytą kriterijų;
18.5. Kamieninius akademinius padalinius, kuriuose vykdomos studijų programos, kuriose
studijuoti Kandidatai sudarė studijų sutartį. Stipendijų kiekis vienam kamieniniam akademiniam
padaliniui yra nustatomas atsižvelgiant į priimtųjų studijuoti tame kamieniniame akademiniame
padalinyje skaičių;
18.6. Kandidatų pasirinkimą studijuoti tikslines studijų programas. Šių programų sąrašą
Universiteto Centrinės administracijos Studijų kokybės ir plėtros skyriaus Studentų priėmimo
poskyrio vadovo teikimu tvirtina Komisija.
19. Įvertinusi Kandidatų Paraiškas ir paskyrusi Stipendijas, Komisija ne vėliau nei pirmąją
studijų sutarčių su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis dieną elektroniniu paštu informuoja
Kandidatus, ar jiems yra skiriama Stipendija. Už Kandidatų informavimą elektroniniu paštu yra
atsakingas sekretoriaus funkciją atliekantis Komisijos narys.
20. Kandidatai, elektroniniu paštu gavę patvirtinimą, kad jiems skiriama Stipendija, turi per
elektroniniame laiške nustatytą laiką elektroniniame laiške nurodytame interneto tinklapyje užpildyti
anketą ir pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SoDra) išduotą (-as) pažymą (-as) apie Kandidato, jo tėvų
/ globėjų ir kitų pilnamečių šeimos narių iki 24 metų amžiaus, gautas pajamas per paskutinius tris
mėnesius arba nedarbą bei Kandidato šeimos narių sudėtį liudijantį dokumentą (pažyma apie tėvus,
globėjus, brolius, seseris, vaikus, įvaikius, sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo bendrai gyvena
neįregistravę santuokos) bei dokumentus patvirtinančius, kad atitinka Nuostatų 11.2, 11.3 ir (ar) 11.5
papunkčiuose nurodytus kriterijus:
20.1. pažymėjus Nuostatų 11.2 ar 11.3 papunktyje nurodytą kriterijų – Kandidato gimimo
liudijimo kopiją ir dokumento, liudijančio Kandidato tėvo ir (arba) motinos mirties faktą kopiją, arba
teismo sprendimo globai ir rūpybai kopiją;
20.2. pažymėjus Nuostatų 11.3 papunktyje nurodytą kriterijų – Kandidato vaikų gimimo
liudijimo (-ų) kopiją (-as) ir (arba) dokumentus, patvirtinančius apie įvaikinimą, nepilnamečių globą
ar rūpybą;
20.3. pažymėjus Nuostatų 11.5 ar 11.6 papunktyje nurodytą kriterijų – negalią patvirtinančio
pažymėjimo kopiją.
21. Stipendiją gali gauti tik Kandidatas, pateikęs Nuostatų 20 punkte nurodytus dokumentus ir
sudaręs studijų sutartį su Universitetu pirmojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas etapo metu.
22. Kandidatui, kuriam buvo paskirta Stipendija, sudarius studijų sutartį su Universitetu ir
dalyvaujant tolimesniuose bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas etapuose ar
tiesioginiame priėmime į Universitetą bei sudarius kitą studijų sutartį su Universitetu, Stipendija yra
paliekama, išskyrus atvejus, kai Kandidatas sudaro studijų sutartį su kita Lietuvos ar užsienio aukštąja
mokykla.
23. Stipendiją gavęs Kandidatas, nutraukęs studijas Universitete, pašalintas iš Universiteto,
sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, privalo raštu ir (ar) elektroniniu paštu
Komisija450@vu.lt apie tai pranešti Komisijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių
atsiradimo ar paaiškėjimo.
24. Paaiškėjus, jog Stipendijos gavėjas teikdamas Paraišką pateikė neteisingus duomenis ar
neinformavo Komisijos apie Nuostatų 23 punkte numatytus atvejus per 3 darbo dienas, Komisijos
sprendimu Stipendijos gavėjas privalo Universitetui grąžinti gautas Stipendijos išmokas.
25. Pasibaigus pirmajam Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas etapui, per šį
etapą nepaskirtos Stipendijos arba Stipendijos, kurios buvo grąžintos dėl kitų Nuostatuose numatytų
priežasčių ir paaiškėjusių aplinkybių, Komisijos sprendimu gali būti paskirstytos Kandidatams,
dalyvavusiems ir antrajame bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas etape.
26. Sprendimus dėl Nuostatuose nenumatytų Stipendijos skyrimo atvejų priima Komisija.
27. Komisijos nariams už Komisijos nario veiklą nėra papildomai atlyginama.
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28. Vadovaujantis Komisijos sprendimu, Stipendija skiriama Universiteto rektoriaus ar jo
įgalioto prorektoriaus įsakymu.
III SKYRIUS
STIPENDIJOS MOKĖJIMO TVARKA
29. Stipendija yra pervedama į Universiteto Studijų informacinėje sistemoje užregistruotą
Stipendijos gavėjo asmeninę banko sąskaitą kas mėnesį iki einamojo mėnesio 27 dienos.
30. Stipendija neišmokama arba jos mokėjimas yra nutraukiamas Universiteto rektoriaus arba
jo įgalioto prorektoriaus įsakymu, jeigu Stipendijos gavėjas:
30.1. nutraukia studijas Universitete;
30.2. yra pašalinamas iš Universiteto;
30.3. susistabdo studijas Universitete arba išeina akademinių atostogų;
30.4. studentui paskirta nuobauda, numatyta Universiteto studijų nuostatuose.
31. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 20 punktu, Kandidatas, kuriam paskirta Stipendija,
nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitokios nacionaliniuose ar Universiteto teisės aktuose
numatytos finansinės paramos, išskyrus asmenis, pakartotinai studijuojančius pagal tos pačios ar
žemesnės pakopos studijų programas ir laipsnio nesuteikiančių studijų programas, jeigu daugiau kaip
pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis.
32. Nutraukus Stipendijos mokėjimą, likusios neišmokėtos piniginės lėšos yra grąžinamos į
Universiteto biudžetą.
___________________________

