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PATVIRTINTA 

Akademinės tarybos 

2020 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. (2.2.)-3-60 

 

KAUNO KOLEGIJOS STIPENDIJŲ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Kauno kolegijos (toliau – Kolegija) stipendijų nuostatai (toliau – Nuostatai) 

reglamentuoja lėšų paskirstymą Kolegijos studentų stipendijoms, stipendijų rūšis, stipendijų skyrimo 

sąlygas ir tvarką.  

2. Šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos: 

2.1. Akademinis padalinys – Kauno kolegijos struktūrinis vienetas, kurio pagrindinė 

veiklos sritis yra studijos ir (ar) mokslo taikomieji tyrimai. Kauno kolegiją sudaro šie akademiniai 

padaliniai: Technologijų fakultetas Verslo fakultetas, Medicinos fakultetas, Menų ir ugdymo 

fakultetas, Tauragės skyrius. 

2.2. Stipendija – vienkartinė ar daugkartinė išmoka, skiriama Kolegijos studentams pagal 

Lietuvos Respublikos ir (ar) Kolegijos teisės aktuose bei šiuose Nuostatuose nustatytas sąlygas. 

2.3. Skatinamoji stipendija – stipendija, skiriama akademinio padalinio kiekvienoje studijų 

programoje geriausiais studijų rezultatais tame pačiame kurse semestrą baigusiems studentams.  

2.4. Pedagogikos studijų stipendija – stipendija, skiriama pedagogikos studijų studentams, 

studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose, priimtiems į Kolegiją iki 2020 m. birželio 

10 dienos. 

2.5. Vardinė stipendija – stipendija, skiriama studentams už ypatingus pasiekimus ar 

nuopelnus įvairiose studijų, taikomosios mokslo ir (ar) meno veiklos bei kitose srityse, vadovaujantis 

konkrečios Vardinės stipendijos nuostatais. 

2.6. Vienkartinė stipendija – stipendija, skiriama studentams už aktyvią kultūros, 

mokslinę, visuomeninę, sporto veiklą, informacijos apie instituciją sklaidą, taip pat dėl artimųjų 

mirties, ligos, stichinės nelaimės ir (ar) kitais ypatingais atvejais. 

2.7. Tikslinė stipendija – stipendija, skiriama studentams pagal Kolegijos ir kitų šalių 

sudarytos sutarties sąlygas. 

2.8. Lėšos stipendijoms – tai tam tikrų metų Kolegijos valstybės biudžeto asignavimų 

programose, iš Kolegijos gautų įmokų lėšų ir iš kitų Kolegijos lėšų studentų stipendijoms skirtos 

piniginės lėšos.  

3. Teisę į stipendiją turi kiekvienas Kolegijos studentas, jei jis atitinka šiuose Nuostatuose 

nustatytus konkrečios stipendijos skyrimo sąlygas. 

 

II SKYRIUS 

LĖŠOS STIPENDIJOMS IR JŲ PASKIRSTYMAS 

 

4. Stipendijoms gali būti naudojamos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme 

numatytos mokslo ir studijų institucijoms skirtos valstybės biudžeto lėšos studijoms, pajamos, gautos 

kaip apmokėjimas už studijas, taip pat pajamos iš mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros, meno 

veiklos, ūkinės veiklos ir teikiamų paslaugų, tarptautinių ir užsienio fondų ir organizacijų skiriamos 

lėšos, kitos teisėtai gautos lėšos. 

5. Finansavimas stipendijoms iš valstybės biudžeto ir Kolegijos gautų įmokų lėšų 

skiriamas kiekvienais metais Kolegijos tarybai patvirtinus Sąmatą. Finansavimas iš kitų tikslinių 

lėšų ir lėšų gautų iš Lietuvos ir (ar) užsienio juridinių ar fizinių asmenų kaip parama, skiriamas pagal 

Kolegijos ir kitų šalių sudarytų sutarčių sąlygas. 

6. Kolegijos stipendijų biudžetas kalendoriniams metams sudaromas iš:  

6.1. valstybės biudžeto lėšų – stipendijų sąmata iš valstybės biudžeto lėšų apskaičiuojama 
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pagal valstybės finansuojamų studentų skaičių, fiksuotą praėjusių metų rugsėjo 1 d., padaugintą iš 

studentų skatinimui skirtų lėšų ir pagal studentų skaičių, įstojusių einamųjų metų rugsėjo 1 d., 

padaugintą iš studentų skatinimui skirtų lėšų bei lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka pedagogikos studijų studentams, priimtiems studijuoti iki 2020 m. birželio 10 d. 

6.2. gautų įmokų lėšų – stipendijų sąmata iš gautų įmokų lėšų apskaičiuojama pagal 

valstybės nefinansuojamų studentų skaičių, fiksuotą einamųjų metų sausio 1 d., padaugintą iš 

studentų skatinimui skirtų lėšų; 

6.3. kitų Kolegijos lėšų, pagal atskirus vardinių stipendijų nuostatus arba Kolegijos ir kitų 

šalių sudarytose sutartyse numatytas finansavimo sąlygas. 

7. Studentų skatinimui skirtos lėšos skaičiuojamos pagal direktoriaus įsakyme patvirtintą 

išlaidų dydį. 

8. Kolegijos stipendijų biudžetą (6 p.) sudaro Bendrafakultetinių stipendijų sąmata (9 p.) 

ir Akademinių padalinių sąmata (13 p.). 

9. Bendrafakultetinių stipendijų sąmata sudaroma iš: 

9.1. 2 proc. nuo studentų skatinimui valstybės biudžeto finansuojamoje norminėje studijų 

kainoje skirtų lėšų;  

9.2. 5 proc. nuo centralizuotų išteklių fondo lėšų. 

10. Valstybės biudžeto lėšos gali būti skiriamos skatinamosioms stipendijoms, 

vienkartinėms stipendijos, pedagogikos studijų stipendijoms, vardinėms stipendijoms, tikslinėms 

stipendijoms. 

11. Kolegijos gautų įmokų lėšos gali būti skiriamos skatinamosioms stipendijoms, 

vienkartinėms stipendijoms, tikslinėms stipendijoms, vardinėms stipendijoms. 

12. Kitos Kolegijos lėšos gali būti skiriamos vienkartinėms stipendijoms, tikslinėms 

stipendijoms, vardinėms stipendijoms. 

13. Akademinių padalinių stipendijų sąmata kalendoriniams metams sudaroma iš:  

13.1. valstybės biudžeto lėšų – stipendijų sąmata iš valstybės biudžeto lėšų apskaičiuojama 

pagal akademinio padalinio valstybės finansuojamų studentų skaičių, fiksuotą praėjusių metų rugsėjo 

1 d., padaugintą iš studentų skatinimui skirtų lėšų ir pagal studentų skaičių, įstojusių einamųjų metų 

rugsėjo 1 d., padaugintą iš studentų skatinimui skirtų lėšų bei lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka pedagogikos studijų studentams, priimtiems studijuoti iki 2020 m. 

birželio 10 d. 

13.2. gautų įmokų lėšų – stipendijų sąmata iš gautų įmokų lėšų apskaičiuojama pagal 

akademinio padalinio valstybės nefinansuojamų studentų skaičių, fiksuotą einamųjų metų sausio  

1 d., padaugintą iš studentų skatinimui skirtų lėšų; 

13.3. kitų akademinio padalinio lėšų. 

14. Akademinio padalinio skatinamųjų stipendijų sąmata, sudaroma 13 punkte nustatyta 

tvarka ir skirstoma į pavasario ir rudens stipendijų sąmatas: 

14.1. Pavasario skatinamųjų stipendijų sąmata apskaičiuojama taip: akademinio padalinio 

baigiamųjų kursų studentų stipendijoms skirtų lėšų ir kitų kursų studentų stipendijoms skirtų lėšų 

suma, dalinama iš 12 mėnesių ir dauginama iš 8 mėnesių. Iš pavasario stipendijų sąmatos mokamos 

sausio mėnesio stipendijos už praėjusių metų rudens semestrą ir pavasario semestro stipendijos 

vasario-birželio mėnesiais. 

14.2. Rudens skatinamųjų stipendijų sąmata apskaičiuojama taip: akademinio padalinio 

pirmo kurso studentų stipendijoms skirtų lėšų ir kitų kursų studentų stipendijoms skirtų lėšų suma, 

dalinama iš 12 mėnesių ir dauginama iš 4 mėnesių. Iš rudens stipendijų sąmatos mokamos rudens 

semestro stipendijos rugsėjo-gruodžio mėnesiais. 

 

III SKYRIUS 

STIPENDIJŲ RŪŠYS 

 

15. Kolegijoje yra skiriamos šios stipendijų rūšys:  

15.1. pedagogikos studijų stipendija; 
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15.2. skatinamoji stipendija; 

15.3. tikslinė stipendija; 

15.4. vardinė stipendija; 

15.5. vienkartinė stipendija; 

16. Studentai vienu metu gali gauti skatinamąją, vardinę, vienkartinę, pedagoginę ir tikslinę 

stipendiją, jeigu kitaip nenumato Lietuvos Respublikos teisės aktai.  

 

IV SKYRIUS 

SKATINAMOJI STIPENDIJA  

 

17. Skatinamosios stipendijos skiriamos akademinio padalinio kiekvienoje studijų 

programoje geriausiais studijų rezultatais tame pačiame kurse semestrą baigusiems studentams. 

18. Skatinamoji stipendija gali būti skiriama studentams, turintiems nuo 10 iki 8,00 balų 

svertinį vidurkį praėjusiame semestre. 

19. Skatinamosios stipendijos skiriamos ne mažiau kaip 10 proc. geriausiai besimokančių 

studentų. 

20. Skatinamosios stipendijos dydis nustatomas bazinės socialinės išmokos dydžiais (toliau 

– BSI) ir yra 2,3 BSI. 

21. Jei kelių studentų vieno semestro studijų pasiekimų svertinis vidurkis yra vienodas, ir 

skatinamosios stipendijos negali būti skirtos visiems vienodą svertinį vidurkį turintiems studentams, 

skatinamoji stipendija skiriama tiems studentams, kurių ankstesnio semestro studijų pasiekimų 

svertiniai vidurkiai buvo aukštesni (skiriant stipendiją antrą studijų semestrą – aukštesnis konkursinis 

balas stojimo į Kolegiją metu). 

22. Studentui, grįžusiam po dalinių studijų ir (ar) praktikos užsienyje, neturinčiam 

akademinių skolų, studijų rezultatų svertinis vidurkis apskaičiuojamas iš studijų dalykų (modulių) 

įvertinimų, gautų užsienio institucijoje. Jeigu svertinis vidurkis tenkina aukščiau nurodytus 

reikalavimus, studentui skiriama skatinamoji stipendija, kuri skaičiuojama nuo einamojo semestro 

pradžios. 

23. Studentui, kurio egzaminų sesija buvo pratęsta dėl pateisinamų priežasčių, studijų 

rezultatų svertinis vidurkis skaičiuojamas tik po pratęstos sesijos terminio. Jeigu svertinis vidurkis 

tenkina aukščiau nurodytus reikalavimus, studentui skiriama skatinamoji stipendija, kuri 

skaičiuojama nuo einamojo semestro pradžios. 

24. Skatinamoji stipendija skiriama du kartus per metus: pavasario semestre – už vasario - 

birželio mėnesius; rudens semestre – už rugsėjo - sausio mėnesius.  

25. Jeigu studentas nutraukia studijas arba šalinamas iš kolegijos iki einamojo mėnesio  

15 d., skatinamosios stipendijos mokėjimas už tą mėnesį nutraukiamas, jeigu po einamojo mėnesio 

15 d. – stipendijos mokėjimas nutraukiamas nuo kito mėnesio. 

26. Studentui, gaunančiam skatinamąją stipendiją ir išėjusiam į akademines atostogas ar 

studijų pertrauką einamojo semestro metu, skatinamoji stipendija mokama iki einamojo semestro 

pabaigos. 

27. Skatinamosios stipendijos neskiriamos studentams: 

27.1. studijuojantiems I kurso pirmame semestre; 

27.2. atnaujinantiems studijas ar priimtiems iš kitų aukštųjų mokyklų – vieną semestrą nuo 

atnaujinimo ar priėmimo; 

27.3. esantiems akademinėse atostogose ar studijų pertraukos metu; 

27.4. jau gavusiems skatinamąsias stipendijas už tą patį laikotarpį; 

27.5. turintiems akademinių įsiskolinimų; 

27.6. turintiems finansinių įsiskolinimų už ankstesnio(-ių) semestro(-ų) studijas; 

27.7. pažeidusiems Kolegijos statuto, Akademinės etikos kodekso ir kitų studijas Kolegijoje 

reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir turintiems galiojančią nuobaudą; jeigu studentui 

nuobauda buvo paskirta semestro eigoje, stipendijos mokėjimas nutraukiamas nuo įsakymo paskirti 

nuobaudą dienos. 
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27.8. kartojantiems kursą. 

28. Už skatinamųjų stipendijų paskirstymą studentams, vadovaujantis šiame skyriuje 

nustatytomis sąlygomis, atsakingas akademinis padalinys. Akademinio padalinio vadovo arba jo 

įgalioto asmens įsakymu, Studentų atstovybės padaliniui tame akademiniame padalinyje pritarus, gali 

būti numatytos papildomos skatinamųjų stipendijų skyrimo sąlygos. Akademinio padalinio vadovo 

arba jo įgalioto asmens įsakymu nustatytos skatinamųjų stipendijų skyrimo sąlygos negali prieštarauti 

šiems Nuostatams. 

29. Skatinamoji stipendija studentui skiriama direktoriaus įsakymu akademinio padalinio 

vadovo teikimu, pritarus padalinio studentų atstovybės pirmininkui. 

30. Skatinamosios stipendijos mokėjimas studentui nutraukiamas direktoriaus įsakymu, 

akademinio padalinio vadovo teikimu. 

 

V SKYRIUS 

PEDAGOGIKOS STUDIJŲ STIPENDIJA  

 

33. Pedagogikos studijų stipendijos mokamos tik gavus valstybės biudžeto tam skirtas 

lėšas 50 proc. studentų, studijuojančių valstybės finansuojamose studijų vietose pagal pedagogikos 

studijų krypčių programas, skirtas pedagogams rengti, išskyrus Lietuvos Respublikos mokslo ir 

studijų įstatymo 80 straipsnyje nurodytus asmenis. 

34. Pedagogikos studijų stipendijos dydis – 115,85 eurų per mėnesį. 

35. Pedagogikos studijų stipendijos skiriamos studentams, neturintiems akademinių skolų, 

t. y. laiku įvykdžiusiems visus studijų programai keliamus reikalavimus, atsižvelgiant į jų studijų 

pasiekimų lygmenį ir svertinį studijų pasiekimų vidurkį ir neviršijant šiam tikslui skirtų valstybės 

biudžeto asignavimų. 

36.  Pedagogikos studijų stipendija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka 

skiriama pedagogikos studijų studentams, priimtiems studijuoti iki 2020 m. birželio 10 d. 

37. Pedagogikos studijų stipendijos neskiriamos studentams: 

37.1. akademinių atostogų ar studijų pertraukos metu; 

37.2. turintiems finansinių įsiskolinimų už ankstesnio(-ių) semestro(-ų) studijas; 

37.3. turintiems akademinių įsiskolinimų; 

37.4. jau gavusiems pedagogikos studijų stipendijas už tą patį laikotarpį. 

38. Jeigu studentas išleidžiamas akademinių atostogų, sustabdo studijas, įgyja  

akademinę(-ių) skolą(-ų), yra pašalinamas iš Kolegijos arba nutraukia studijas iki einamojo mėnesio 

15 d., pedagogikos studijų stipendija už tą mėnesį nėra mokama.  

39. Pedagogikos studijų stipendija studentui skiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas 

direktoriaus įsakymu akademinio padalinio vadovo teikimu. 

 

VI SKYRIUS 

VIENKARTINĖ STIPENDIJA 

 

40. Vienkartinę stipendiją turi teisę gauti visi studentai, nepriklausomai nuo to, ar yra gavę 

kitą stipendiją. 

41. Vienkartinės stipendijos gali būti skiriamos: 

41.1. už atstovavimą Kolegijai ir (ar) pasiektus gerus rezultatus tarptautiniuose ir 

nacionaliniuose konkursuose, dalyvavimą projektuose, parodose, mokslinėse praktinėse (meninėse) 

konferencijose (skaitant pranešimus, rengiant publikacijas, pateikiant kūrybinius darbus), 

užsakomosios veiklos vykdymą ir kt. 

41.2. už atstovavimą Kolegijai ir (ar) pasiektus gerus rezultatus sportinės, kultūrinės veiklos 

srityse; 

41.3. už atstovavimą Kolegijai ir informacijos apie instituciją sklaidą (susitikimų su 

moksleiviais, studijų parodų, projektų ir pan. iniciatyvų metu); 
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41.4. akademinių grupių seniūnams;  

41.5. šeimos nario (sutuoktinio, vaikų, tėvų / globėjo(-ų)) mirties atveju, stichinės nelaimės 

atveju; 

41.6. kitais objektyviai pagrįstais atvejais.  

42. Vienkartinės stipendijos dydis – ne didesnis kaip 9 BSI.  

43. Vienkartinių stipendijų suma vienam studentui per semestrą negali būti didesnė nei 9 BSI 

už kiekvieną 41.1-41.3 papunkčiuose nurodytą veiklą. 

44. Vienkartinės stipendijos dydis už 41.4. papunktyje nurodytą veiklą yra 1,5 BSI. Stipendija 

gali būti skiriama vieną kartą per semestrą. 

45. Vienkartinės stipendijos dydis 41.5 papunktyje nurodytu atveju 5 BSI. Studentas turi 

pateikti prašymą ir aplinkybes patvirtinančius dokumentus ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo šių 

aplinkybių atsiradimo dienos. 

46. Vienkartinės stipendijos dydis 41.6 papunktyje nurodytu atveju negali būti didesnis nei 

nurodyta Nuostatų 42 punkte. Stipendija gali būti skiriama vieną kartą per semestrą. 

47. Vienkartinė stipendija studentui skiriama direktoriaus įsakymu studentų atstovybės, 

akademinio padalinio ar kitų kolegijos padalinių vadovų teikimu. 

 

VII SKYRIUS 

VARDINĖ STIPENDIJA 

 

48. Vardinės stipendijos skiriamos pažangiausiems studentams pagal tam tikras veiklos sritis 

už ypatingus pasiekimus ar nuopelnus šiose srityse.  

49. Vardinių stipendijų skyrimo pagrindai ir principai įtvirtinami konkrečios vardinės 

stipendijos nuostatuose.  

50. Vardinė stipendija gali būti skiriama iš Kolegijos gautų įmokų lėšų, lėšų gautų iš Lietuvos 

ir (ar) užsienio institucijų ar fizinių asmenų kaip parama, kitų tikslinių lėšų.  

51. Vardinės stipendijos nuostatai, kai stipendija skiriama kelių akademinių padalinių 

studentams, tvirtinami Kolegijos direktoriaus įsakymu arba akademinio padalinio vadovo įsakymu – 

jeigu stipendija skiriama tik to padalinio studentams. 

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

53. Vardinės stipendijos dydis iš Kolegijos gautų įmokų lėšų yra nuo 9 BSI iki 15 BSI.  

54. Vardinė stipendija skiriama direktoriaus įsakymu vardinės stipendijos nuostatuose 

nustatyta tvarka. 

 

VIII SKYRIUS 

TIKSLINĖ STIPENDIJA  
 

55. Tikslinė stipendija skiriama direktoriaus įsakymu pagal Kolegijos su fiziniais ar 

juridiniais asmenimis sudarytų sutarčių sąlygas. 

56. Tikslinė stipendija gali būti skiriama už atliekamą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 

plėtros ir meno veiklą, už aukštus studijų bei praktinės veiklos rezultatus, už tiriamąjį darbą 

projektuose, programose, ar kitus pasiekimus švietimo, studijų ir mokslo srityse bei studijų kainai 

apmokėti. 

57. Tikslinė stipendija gali būti skiriama iš projektų, finansuojamų iš nacionalinių, Europos 

Sąjungos struktūrinių ar tarptautinių fondų, programų ar priemonių lėšų, lėšų gautų iš Lietuvos ir (ar) 

užsienio institucijų ar fizinių asmenų kaip parama, kitų tikslinių lėšų. 

 

IX SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

58. Padalinio atsakingas darbuotojas tarnybinį pranešimą ar įsakymo projektą stipendijoms 

skirti turi pateikti Apskaitos tarnybai dokumentų valdymo sistemos priemonėmis ne vėliau kaip iki 
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einamojo mėnesio 20 d. Jeigu tarnybinis pranešimas ar įsakymo projektas skirti stipendiją 

pateikiamas po einamojo mėnesio 20 d., stipendija išmokama kitą mėnesį.  

59. Stipendijos mokamos į studento prašyme pervesti stipendiją nurodytą asmeninę sąskaitą 

banke. 

60. Studentams, nepateikusiems prašymo pervesti stipendiją į sąskaitą banke iki semestro / 

metų paskutinio mėnesio pirmos dienos, stipendijos mokėjimas gali būti nutrauktas nuo stipendijos 

paskyrimo datos.  

61. Šie Nuostatai tvirtinami ir gali būti keičiami Akademinės tarybos nutarimu. 

62. Nuostatai įsigalioja kitą dieną po paskelbimo Kolegijos vidaus informacinėje sistemoje. 

_______________________________ 

 

 

 

 

SUDERINTA 

Kauno kolegijos studentų atstovybės prezidentė 

Eglė Jurevičiūtė 

2020 m. gruodžio 1 d. 


