Patvirtinta:
Senato posėdyje
2018-02-14 Nr .S-1
VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS
STIPENDIJŲ SKYRIMO NUOSTATAI
I. Bendroji dalis
1. Šie nuostatai reglamentuoja stipendijų fondo, sudaryto iš Vilniaus dailės
akademijai (toliau VDA) skirtų biudžetinių asignavimų ir išlaidų sąmatose
stipendijoms mokėti patvirtintų lėšų.
2. Stipendija – tai negrąžinama finansinė parama VDA studentams.
3. Vilniaus dailės akademijos studentams stipendijos skiriamos vadovaujantis
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 75
straipsnio 2 dalimi; Valstybinio studijų fondo nuostatų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 540 (Žin., 1993, Nr.
32-741; 2009, Nr. 102-4256), 7.3 punktu; LR Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d.
nutarimu Nr. 1801 „Dėl socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams
skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; LR Vyriausybės 2009 m.
gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1732 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšų skyrimo valstybinių aukštųjų mokyklų studentų skatinamosioms
stipendijoms, tikslinių skatinamųjų išmokų skyrimo ir paramos studijų kainai
padengti teikimo“.
4. Studentai, gaunantys privačių, visuomeninių ar tarptautinių fondų stipendijas, gali
pretenduoti į valstybės skiriamą stipendiją pagal VDA stipendijų nuostatuose
numatytą tvarką.
II. Stipendijų paskirtis ir rūšys
5. Stipendijų paskirtis – mokėti stipendijas doktorantams skatinti geriausiai
besimokančius pirmos ir antros pakopos studentus, esant galimybei, skirti
vienkartines stipendijas.
6. Stipendijų rūšys yra šios:
a) doktorantų
b) skatinamosios
c) tikslinės
d) vienkartinės stipendijos
III.

Pirmos ir antros pakopos studentams stipendijų skyrimas

7. Nustatyto dydžio stipendijos skiriamos ir jų mokėjimas nutraukiamas fakultetų
dekanų teikimu, įforminama rektoriaus įsakymu.
8. Stipendijos skiriamos du kartus per metus:
a) rudens semestrui (rugsėjo – sausio) mėnesiams, KF (rugpjūčio – gruodžio).
b) pavasario semestrui (vasario – rugpjūčio) mėnesiams, KF (sausio – gegužės)
mėnesiams.
.
9. Baigiamųjų kursų studentams stipendija pavasario semestre skiriama (vasario –
birželio), KF (sausio – gegužės) mėnesiams.
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10. Našlaičio stipendija skiriama ne VDA, o reikia kreiptis į savivaldybės socialinių
reikalų skyrių, pagal gyvenamą vietą.
11. Stipendijų mokėjimas nutrūksta:
a) studentą išbraukus iš sąrašų;
b) suteikus akademines atostogas;
c) pertraukus studijas;
TIKSLINĖ STIPENDIJA PEDAGOGŲ RENGIMO PROGRAMŲ STUDENTAMS
12. Tikslinės stipendijos pedagogų rengimo programų studentams (toliau – tikslinė
stipendija) skyrimo tvarką ir dydį nustato LR Vyriausybė.
13. Tikslinė stipendija skiriama valstybės finansuojamiems , profesinių studijų,
pedagogų rengimo programos studentams vadovaujantis 2017 – 06- 07 Nr. S22600 LR ŠMM raštu, išskyrus LR mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnyje
nurodytus asmenis.
14. Tikslines stipendijas skiria Vilniaus fakulteto stipendijų skyrimo komisija,
vadovaudamasi LR Švietimo ir mokslo ministerijos Tikslinės stipendijos
skiriamos studentams, neturintiems akademinių skolų, atsižvelgiant į jų studijų
rezultatus (pirmąjį semestrą – atsižvelgiant į stojimo rezultatus) ir neviršijant šiam
tikslui skirtų biudžeto asignavimų..

IV.

Pirmos ir antros pakopos studentams skiriamų stipendijų dydžiai

15. Stipendijų dydžiai pateikiami lentelėje. Jie gali keistis Vyriausybei arba Vilniaus
dailės akademijos senatui priėmus naujus nutarimus
Stipendijos

Pirmosios pakopos studijos
(bakalauro)

Antrosios pakopos studijos
(magistrantūros)

skatinamoji
(geriausiai studijuojantiems)
esant lėšų, skiriama katedros
siūlymu

ne didesnę negu
2 BSI – 76 Eur.

ne didesnę negu
2 BSI – 76 Eur.

Vienkartinė
stipendija skiriama

ne didesnę negu
2,5 BSI – 95 Eur

ne didesnę negu
2,5 BSI – 95 Eur.

 BSI – bazinė socialinė išmoka (2015 01 01 BSI = 38 Eur.) gali kisti pagal
Vyriausybės nutarimus.
16. Vienkartinės stipendijos skiriamos neatsižvelgiant: ar studentai yra – valstybės
finansuojami, ar mokantys pilną studijų kainą.
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17. Rezervinis fondas yra skiriamas iš stipendijų fondo, sudaryto iš Vilniaus dailės
akademijai (toliau VDA) skirtų biudžetinių asignavimų ir išlaidų sąmatose
stipendijoms mokėti patvirtintų lėšų, pagal paskirstymą valstybės
finansuojamiems nuosekliųjų nuolatinių studijų formos pirmosios, antrosios
studijų pakopų studentams.
18. Vienkartinės stipendijos iš VDA rezervinio fondo skiriamos pagal studentų
prašymus. Jų skyrimą nustato ir patvirtina rektorius arba prorektorius studijoms,
suderinus su fakulteto dekanu arba studentų atstovybės teikimu, įforminamas
rektoriaus arba prorektoriaus studijoms įsakymu. Tas pats studentas per semestrą
gali gauti vienkartinę stipendiją ne daugiau kaip 2 kartus.
19. Vienkartinės stipendijos yra skiriamos:
 tėvų arba šeimos narių mirties;
 dėl studento ligos;
 stichinės nelaimės;
 turto netekimo;
 už reikšmingus laimėjimus meninėje veikloje, visuomeninėje veikloje, sporte,
saviveikloje, atlikus kitus Akademijai svarbius darbus.
20. Vienkartinės stipendijos dydis negali būti daugiau nei 2,5 BSI. – 95 Eur.
21. Taip pat skiriama VDA studentams (nesvarbu ar tai yra: valstybės finansuojami ar
mokantys pilną studijų kainą studentai) išmokos:
a) studentams, kurie aktyviai dalyvauja VDA kamerinio choro
veikloje pagal pateiktą kamerinio choro vadovo raštą – BSI 0,8;
(šios išmokos yra skiriamos iš rezerviniam fondui skirtų lėšų );
b) padalinių studentų atstovybės atsakingiems nariams – 1 BSI ;
(šios išmokos yra skiriamos iš rezerviniam fondui skirtų lėšų );
c) VDA studentų atstovybės prezidentui – 1, 5 BSI.
(šios išmokos yra skiriamos iš rezerviniam fondui skirtų lėšų );
22. Fakultetuose stipendijos skiriamos katedros vedėjo teikimu, derinant su fakulteto
dekanu ir studentų atstovybe įforminant rektoriaus įsakymu.
23. Studentams, gaunantiems vardines institucijų, rėmimo fondų arba privačių
asmenų įsteigtas stipendijas, gali būti skiriama stipendija ir pagal VDA stipendijų
nuostatus.
24. Į valstybės finansuojamas vietas priimtiems, pirmos, vientisųjų ir antros pakopos
studijų studentams, pirmame semestre skatinamoji stipendija skiriama nuo
antrojo semestro,
25. Stipendijų fondo (fakultete, katedroje) neišnaudotos
vienkartinėms stipendijoms (stipendijų dydžiai žr. 15 p.).

lėšos

skiriamos

26. Studentams, kuriems atidėta sesija, stipendija iki nurodytos atidėjimo datos
mokama pagal praėjusio semestro rezultatus.
27. Stipendijos (įskaitant ir vienkartines stipendijas) mokamos kartą per mėnesį, ne
vėliau kaip kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną.
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28. Įsakymai, susiję su stipendijų mokėjimu, į buhalteriją turi būti pateikti ne vėliau
kaip prieš šešias darbo dienas iki mėnesio pabaigos. Įsakymus į buhalteriją
pateikia dekanatų darbuotojai.
29. Studentams, kuriems studijos pertraukiamos arba suteikiamos akademinės
atostogos:
a) mėnesio pirmoje pusėje (t. y. 1 – 15 dienomis), stipendija už
einamąjį mėnesį nemokama;
b) mėnesio antroje pusėje (t. y. nuo 15 iki mėnesio paskutinės dienos),
stipendija mokama už visą einamąjį mėnesį.

V. Paramos studijoms doktorantams mokėjimo tvarka
27. Visiems Vilniaus dailės akademijos nuolatinės studijų formos mokslo ir
meno doktorantams, kurių doktorantūra apmokama Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto (toliau – biudžetas) lėšomis, kas mėnesį teikiama parama
studijoms (remiantis LR Vyriausybės 2017 m. liepos 26 d. nutarimu
Nr. 604 „Dėl paramos doktorantams ir studentams, studijuojantiems pagal
profesines studijų programas, teikimo ir dėl kai kurių Lietuvos respublikos
vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“). Paramos studijoms
dydis yra toks:
27.1. pirmųjų studijų metų doktorantams – 10,4 bazinės socialinės
išmokos dydžio (BSI – 38 Eur);
27.2. antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų studijų metų doktorantams – 12,0
bazinės socialinės išmokos dydžio (BSI – 38 Eur).
28. Paramai studijoms, nurodytai 27 punkte, skirti Vilniaus dailės akademija
(toliau – Akademija) suformuoja atskirą paramos studijoms fondą iš
Akademijai skirtų biudžetinių asignavimų.
29. Parama studijoms mokama visą doktorantūros laiką, bet ne ilgiau nei teisės
aktuose nustatyta, doktorantūros, kurioje studijuoja doktorantas, trukmė.
Doktorantams, teisės aktų nustatyta tvarka laikinai nutraukusiems studijas, už
šį laiką parama studijoms nemokama.
30. Tais atvejais, kai doktorantui, grįžusiam tęsti studijų po doktorantūros
nutraukimo, jungtinis mokslo krypties ar meno srities doktorantūros komitetas
į bendrą studijų laiką įskaito ne visas studijas iki doktorantūros nutraukimo,
paramos studijoms mokėjimo laikas doktorantui iki doktorantūros nutraukimo
įskaitomas į šios tvarkos 29 punkte nustatytą paramos studijoms mokėjimo
laiką.
31. Doktorantūros komitetui nustačius, kad doktorantas nevykdo doktorantūros
studijų programos reikalavimų p a r a m o s studijoms mokėjimas jam gali
būti sustabdytas (Buhalterijai pateikiamas rektoriaus įsakymas apie paramos
studijoms nutraukimą). Kai doktorantas įvykdo doktorantūros programos
reikalavimus paramos studijoms mokėjimas atnaujinamas doktorantūros
komiteto sprendimu. Už tą laiką, kai paramos studijoms mokėjimas buvo
sustabdytas, ji nekompensuojama.
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31.1. Už aktyvią mokslinę, kūrybinę, pedagoginę veiklą doktorantams gali
būti išmokama paskatinamoji parama studijoms.
32.

Esant neišnaudotam paramos studijoms fondui:
32.1. Doktorantams iki studijų pabaigos pristačiusiems disertacijos
tekstą ar meno projektą ir jungtiniam mokslo krypties ar meno srities
doktorantūros komitetui
nusprendus, kad jis tinkamas ginti,
išmokama papildoma parama studijoms (12,0 bazinės socialinės
išmokos dydžio) su disertacijos ar meno projekto gynimu
susijusioms išlaidoms padengti.

33. Doktorantams parama studijoms išmokama kartą per mėnesį, ne vėliau kaip
kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną.
34. Doktorantui nutraukus, dėl tam tikrų priežasčių, paramos studijoms mokėjimą
mėnesio bėgyje, parama studijoms mokama tik už to mėnesio studijuotas
darbo dienas, paramos studijoms nuraukimo diena laikoma paskutine studijų
diena.
35. Įsakymai susiję su paramos studijoms mokėjimu į buhalteriją turi būti pateikti
ne vėliau kaip prieš šešias darbo dienas iki mėnesio pabaigos. Įsakymus į
buhalteriją turi pateikti doktorantūros skyriaus darbuotojas.
36. Parama studijoms mokama per banką, pervedant paramą į doktorantų
atsiskaitomąsias sąskaitas. Doktorantas turi raštu nurodyti į kokį banką ir į
kokią sąskaitą turi būti pervesta parama studijoms.
37. Kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną yra sudaromas paramos studijoms
priskaitymo žiniaraštis, kurį pasirašo atsakingas už paramos studijoms
skaičiavimą vyresn. buhalteris, patikrina vyr. buhalteris, doktorantūros
skyriaus vedėjas ir tvirtina Rektorius arba jo paskirtas asmuo.
38. Pripažinti netekusius galios VDA Stipendijų skyrimo nuostatus
patvirtintus 2017 11 07
39. Paramos studijoms skyrimo nuostatai įsigalioja nuo 2018 m. vasario 15 d .
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