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Patvirtinta: 

VDA Senato 2021 m. vasario 24 d.  

nutarimu Nr. S-2021-2/9; 

Atnaujinta: 

VDA Senato 2022 m. balandžio 27 d. 

nutarimu Nr. S-2022-3/10 

VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS  

STIPENDIJŲ SKYRIMO STUDENTAMS  

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus dailės akademijos stipendijų skyrimo studentams nuostatai (toliau – Nuostatai) 

reglamentuoja Vilniaus dailės akademijos (toliau – Akademija) stipendijų fondo sudarymo, stipendijų 

skyrimo tvarką, kriterijus bei stipendijų dydį. 

2. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 

įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, Vilniaus dailės akademijos Studijų reglamente 

(toliau – VDA Studijų reglamentas) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

3. Stipendija – tai negrąžinama finansinė parama Akademijos pirmosios, antrosios, trečiosios 

pakopos ir vientisųjų studijų studentams, skirta jiems skatinti arba paremti.  

4. Nuostatuose nustatyta tvarka studentams gali būti skiriamos šios stipendijos: 

4.1. Doktorantų; 

4.2. Skatinamosios; 

4.3. Tikslinės; 

4.4. Vardinės. 

5. Teisę į stipendiją turi kiekvienas Akademijos studentas (neatsižvelgiant į jo studijų 

finansavimo pobūdį), atitinkantis Nuostatuose nustatytus konkrečios stipendijos skyrimo kriterijus. 

6. Akademijos studentui vienu metu gali būti skiriamos kelių rūšių stipendijos.  

 

II. AKADEMIJOS STIPENDIJŲ FONDO SUDARYMAS IR FONDO LĖŠŲ SKIRSTYMAS 

 

7. Akademijos stipendijų fondas formuojamas iš: 

7.1.  Valstybės biudžeto lėšų, skirtų studentams skatinti, įskaičiuotų į norminę studijų kainą; 

7.2. Valstybės biudžeto lėšų, skirtų nuolatinių studijų formos mokslo ir meno doktorantams, kurių 

doktorantūros studijos apmokamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, „Paramos studijoms 

teikimo doktorantams ir studentams, studijuojantiems pagal profesines studijų programas, tvarkos aprašo“, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 337, nustatyta tvarka; 
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7.3.  Nuosavų Akademijos lėšų, skirtų studentų mokslinės, tiriamosios, kūrybinės veiklos ir parodų 

projektams paremti; 

8. Vardinės stipendijos skiriamos iš paramos ir/arba tikslinių lėšų, gautų iš juridinių ar fizinių 

asmenų.  

9. Akademijos stipendijų fondas atskirų rūšių stipendijoms skirstomas: 

9.1.  doktorantų stipendijoms – fondo lėšų dalis sudaroma atsižvelgiant į doktorantūroje valstybės 

finansuojamose vietose studijuojančių doktorantų skaičių; 

9.2.  skatinamosioms stipendijoms – 90 proc. stipendijų fondo dalies, kuri sudaroma atsižvelgiant 

į pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentų, kurių studijoms finansuoti einamaisiais metais 

skiriamos valstybės biudžeto lėšos, skaičių (fiksuojama rugsėjo 1 d. (tikslinama gali būti kovo 1 d.); 

9.3.  tikslinėms stipendijoms – rezerviniam Rektoriaus stipendijų fondui – 10 proc. stipendijų 

fondo dalies, kuri sudaroma atsižvelgiant į pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentų, kurių 

studijoms einamaisiais metais skiriamos valstybės biudžeto lėšos bei tikslinių Akademijos lėšų, skirtų 

studentų mokslinės, tiriamosios, kūrybinės veiklos ir parodų projektams paremti, skaičių (fiksuojama 

rugsėjo 1 d. (tikslinama gali būti kovo 1 d.); 

10. Lėšų, skirtų vardinėms stipendijoms dydis priklauso nuo tikslinių ir/ar paramos lėšų, gautų iš 

juridinių ir fizinių asmenų, dydžio.  

11. Akademijos stipendijų fondo lėšų dydis ir fondo lėšų paskirstymas atskirų rūšių stipendijoms 

kiekvienais metais tvirtinamas kartu su metiniu Akademijos biudžetu. Finansavimas iš Lietuvos ir/arba 

užsienio juridinių ar fizinių asmenų kaip parama, skiriamas pagal sutartis arba susitarimus su paramos 

teikėju. 

12. Kiekvienam fakultetui skiriama stipendijų fondo biudžeto lėšų dalis nustatoma atsižvelgiant į 

fakultete studijuojančių pirmosios, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų skaičių, kurių studijoms 

einamaisiais metais skiriamos valstybės biudžeto lėšos. Stipendijų fondo biudžeto lėšų paskirstymą 

fakultetams atlieka Studijų tarnyba. 

 

III. DOKTORANTŲ STIPENDIJOS 

 

13. Visiems Akademijos nuolatinės studijų formos mokslo ir meno doktorantams nustatyta tvarka 

kas mėnesį teikiama parama studijoms. 

14. Doktorantų stipendijų dydis yra: 

14.1. pirmųjų studijų metų doktorantams – 19,0 BSI (BSI – bazinė socialinė išmoka); 

14.2. antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų studijų metų doktorantams – 22,0 BSI. 

15. Stipendijos mokamos iš Akademijos stipendijų fondo dalies, skirtos doktorantų stipendijoms. 
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16. Stipendija mokama visą doktorantūros laiką, bet ne ilgiau nei teisės aktuose nustatyta 

doktorantūros, kurioje studijuoja doktorantas, trukmė. 

17.  Doktorantams, teisės aktų nustatyta tvarka, išėjusiems akademinių atostogų, už šį laikotarpį 

stipendija nėra mokama. 

18. Tais atvejais, kai doktorantui, grįžusiam tęsti studijų po akademinių atostogų, jungtinis mokslo 

krypties ar meno srities doktorantūros komitetas į bendrą studijų laiką įskaito ne visą studijų iki 

doktorantūros pertraukimo laikotarpį, stipendijos mokėjimo laikas doktorantui iki doktorantūros 

pertraukimo įskaitomas į Nuostatų 19 punkte nustatytą stipendijos mokėjimo laiką. 

19. Doktorantūros komitetui nustačius, kad doktorantas nevykdo doktorantūros studijų programos 

reikalavimų, stipendijos mokėjimas jam gali būti sustabdytas (tokiu atveju Doktorantūros komiteto teikimu 

priimamas Rektoriaus įsakymas apie stipendijos nutraukimo arba sustabdymo ir pateikiamas Buhalterijai). 

Kai doktorantas įvykdo doktorantūros programos reikalavimus, stipendijos mokėjimas atnaujinamas 

Doktorantūros komiteto teikimu Rektoriui priėmus įsakymą dėl stipendijos mokėjimo atnaujinimo. 

Stipendijos mokėjimą atnaujinus, už laikotarpį, kai stipendijos mokėjimas buvo sustabdytas, stipendija nėra 

kompensuojama. 

20. Už aktyvią mokslinę, kūrybinę, pedagoginę veiklą doktorantams gali būti išmokama 

papildoma skatinamoji stipendija. 

21. Esant doktorantų stipendijoms nepanaudotų stipendijų fondo dalies lėšų, 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 22 BSI dydžio papildoma 

doktoranto stipendija su disertacijos ar meno projekto gynimu susijusioms išlaidoms padengti. 

22. Doktorantams stipendija išmokama kartą per mėnesį, ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 

paskutinę darbo dieną. 

23. Nutraukus arba sustabdžius stipendijos mokėjimą mėnesio viduryje, stipendija išmokama tik 

už tą mėnesį studijuotas darbo dienas. Sprendimo nutraukti arba sustabdyti stipendijos mokėjimą diena 

laikoma paskutinė studijų diena. 

24. Rektoriaus įsakymus skirti stipendijas bei sustabdyti ar nutraukti jų mokėjimą rengia 

Doktorantūros skyrius. 

25. Kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną yra sudaromas stipendijų priskaitymo žiniaraštis, 

kurį pasirašo atsakingas už paramos studijoms skaičiavimą Buhalterijos buhalteris, patikrina Buhalterijos 

vyr. buhalteris ir tvirtina Rektorius arba jo paskirtas asmuo. 
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IV. SKATINAMOSIOS STIPENDIJOS 

 

26. Skatinamosios stipendijos bakalauro, vientisųjų ir magistro nuosekliųjų studijų studentams 

Rektoriaus įsakymu iš Akademijos stipendijų fondo lėšų, skirtų fakultetams, skiriamos už geriausius 

mokymosi rezultatus kiekviename fakultete nustatytus įvertinant tos pačios studijų programos to paties 

kurso studentų studijų rezultatus. 

27. Skatinamosios stipendijos nėra skiriamos: 

27.1. studentams, turintiems akademinių skolų; 

27.2. pirmo kurso studentams studijuojantiems pirmame semestre; 

27.3. vasaros atostogų metu; 

27.4. akademinių atostogų metu; 

27.5. studentams, atnaujinusiems studijas, grįžusiems po akademinių atostogų arba priimtiems 

studijuoti iš kitų aukštųjų mokyklų, pirmąjį semestrą po studijų atnaujinimo, grįžimo po akademinių 

atostogų arba priėmimo iš kitos aukštosios mokyklos. 

28. Skiriant skatinamąsias stipendijas vertinamas paskutiniojo semestro svertinis įvertinimų 

vidurkis, kuris apskaičiuojamas pagal formulę: 

𝑉𝑠𝑣 = 
𝑉1∙𝑘1+𝑉2∙𝑘2+…+𝑉𝑛∙𝑘𝑛 

𝑘𝑠 

- 𝑉1, 𝑉2 ... 𝑉𝑛 – dalyko (modulio) studijų rezultatų įvertinimas (balas); 

- 𝑘1, 𝑘2 ... 𝑘𝑛 – dalyko (modulio) kreditų skaičius; 

- 𝑘𝑠 – semestro kreditų skaičius. 

29. Jei kelių studentų semestro svertinis įvertinimų vidurkis yra vienodas, ir skatinamosios 

stipendijos negali būti skirtos visiems vienodą studijų vidurkį turintiems studentams, skatinamoji stipendija 

skiriama tiems studentams, kurių ankstesnio semestro studijų vidurkiai buvo aukštesni. 

30. Katedrų vedėjų arba studijų programų komitetų vadovų teikimu, skatinamosios stipendijos 

skiriamos viso semestro laikotarpiui (5 mėnesiams), atsižvelgiant į numatytų stipendijų fondo lėšų dalį, 

skirtą studijas vykdančiam padaliniui. Jeigu susidaro padalinio lėšų, skirtų stipendijoms likutis, jis gali būti 

panaudotas skiriant vienkartines stipendijas vertinant studentų studijų rezultatus. Tam pačiam studentui 

vienkartinė skatinamoji stipendija negali būti paskirta daugiau kaip 2 kartus per tą patį semestrą. 

31. Skatinamosios stipendijos dydis yra 2 BSI. Jeigu skiriama vienkartinė skatinamoji stipendija, 

ji negali būti mažesnė negu 1 BSI. 

32. Skatinamosios stipendijos (tiek semestrui, tiek vienkartinės) skiriamos: 

32.1. Rudens semestre – einamųjų mokslo metų rugsėjo–sausio mėn., atsižvelgiant į pavasario 

semestro svertinį įvertinimų vidurkį. 
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32.2. Pavasario semestre – vasario–birželio mėn., atsižvelgiant į rudens semestro svertinį 

įvertinimų vidurkį. Baigiamųjų kursų studentams už paskutinį studijų mėnesį mokama visa stipendija, 

nepriklausomai nuo to, kurią mėnesio dieną baigėsi studijos. 

33. Studentams, vykstantiems studijuoti į užsienį pagal studijų mainų programas, paskirta 

skatinamoji stipendija mokama ir studijų užsienyje metu Nuostatų 32 punkte nustatyta tvarka. 

34. Studentams, grįžusiems po studijų užsienyje pagal mainų programas, skatinamosios 

stipendijos gali būtų skiriamos atsižvelgiant į paskutinio studijų semestro užsienyje studijų rezultatus. 

35. Skatinamosios stipendijos mokėjimas nutraukiamas: 

35.1. studentui nutraukus studijas arba studentą pašalinus iš Akademijos; 

35.2. studentui išėjus akademinių atostogų; 

35.3. studentui, kuriam VDA Studijų reglamento nustatyta tvarka, paskiriama nuobauda, 

stipendijos mokėjimas nutraukiamas nuo įsakymo skirti nuobaudą datos: 

35.3.1. gavus pastabą – 1 mėn.; 

35.3.2. gavus papeikimą arba griežtą papeikimą – visam semestrui. 

36. Jei studentui studijos nutraukiamos arba akademinės atostogos jam suteikiamos iki einamojo 

mėnesio 15 dienos, tą mėnesį paskirta stipendija nemokama. Kitais atvejais, stipendijos mokėjimas 

nutraukiamas nuo kito mėnesio pirmos dienos. 

 

V. TIKSLINĖS STIPENDIJOS 

 

37. Tikslinės stipendijos bakalauro, vientisųjų ir magistro nuosekliųjų studijų studentams 

Rektoriaus įsakymu iš rezervinio Rektoriaus stipendijų fondo gali būti skiriamos semestro laikotarpiui (5 

mėnesiams) arba vienkartinės. 

38. Tikslinė stipendija semestrui skiriama: 

38.1. Akademijos studentų atstovybės prezidentui – 2 BSI dydžio per mėnesį; 

38.2. studentų atstovybės atsakingiems nariams fakultetuose – 1,5 BSI dydžio per mėnesį – 

Akademijos Studentų atstovybės prezidento teikimu; 

38.3. studentams, aktyviai dalyvaujantiems Akademijos kamerinio choro veikloje 1 BSI dydžio 

per mėnesį – choro vadovo teikimu; 

38.4. už dalyvavimą mentorystės programoje su užsienio valstybių studentais (ERASMUS ir 

pan.) 1 BSI dydžio per mėnesį – Tarptautinių ryšių skyriaus teikimu. 

39.  Tikslinė stipendija semestro laikotarpiui neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas: 

39.1. studentui nutraukus studijas arba studentą pašalinus iš Akademijos; 

39.2. studentui išėjus akademinių atostogų; 
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39.3. vasaros atostogų metu; 

39.4. VDA Studijų reglamento numatyta tvarka studentui paskyrus nuobaudą. 

40. Tikslinė vienkartinė 2,5 BSI dydžio stipendija skiriama šiais atvejais: 

40.1. už išskirtinius studijų ir mokslinės veiklos rezultatus; 

40.2. už reikšmingus laimėjimus meninėje veikloje; 

40.3. už atstovavimą Akademijai tarptautiniuose projektuose, mokslinėse konferencijose, 

konkursuose, parodose, visuomeninėje ar sporto veikloje; 

40.4. šeimos nario (tėvų/globėjų, vaikų, sutuoktinio) mirties atveju (kreiptis dėl stipendijos 

galima ne vėliau kaip praėjus vieneriems metams po artimojo mirties; būtina pateikti faktą patvirtinantį 

dokumentą); 

40.5. gimus vaikui (kreiptis dėl stipendijos galima iki vaikui sueina 3 metai; būtina pateikti 

vaiko gimimą patvirtinantį dokumentą); 

40.6. dėl ilgalaikės ligos (būtina pateikti tai įrodantį dokumentą); 

40.7. dėl sunkios finansinės padėties (būtina pateikti tai įrodantį dokumentą); 

40.8. kitais kritiniais atvejais, jei yra pateiktas motyvuotas studento prašymas ir tai 

patvirtinantys dokumentai. 

41.  Studentas, pretenduojantis gauti vienkartinę tikslinę stipendiją, iki einamojo mėnesio 15 d. 

Studijų tarnybai turi pateikti prašymą patvirtintą studijų programos komiteto vadovo arba katedros vedėjo 

parašu (prašymo forma – Nuostatų priedas Nr. 1) ir prašymo skirti stipendiją atvejį / priežastį patvirtinančius 

dokumentus.  

42. Nuostatų 40 punkte numatytais atvejais, dėl tos pačios priežasties ar to paties nuopelno 

vienkartinė tikslinė stipendija skiriama tik vieną kartą per vienos pakopos (bakalauro ar magistro) studijų 

laikotarpį. 

43. Tikslinė vienkartinė 5 BSI dydžio stipendija gali būti skiriama studentų mokslinės, 

tiriamosios, kūrybinės veiklos ir parodų projektams paremti. 

44. Prašymai skirti tikslinę vienkartinę stipendiją studentų mokslinės, tiriamosios, kūrybinės 

veiklos ir parodų projektams paremti (Nuostatų priedas Nr. 1) Studijų tarnybai gali būti teikiami 2 kartus 

per semestrą (rudens semestre – nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d. ir nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 1 d., 

pavasario semestre – nuo vasario 1 d. iki kovo 15 d. ir nuo balandžio 1 d. iki gegužės 1 d.). Kartu su prašymu 

būtina pateikti katedros vedėjo arba studijų programos komiteto vadovo arba dalyko dėstytojo 

rekomendaciją. 

45. Sprendimą dėl tikslinės vienkartinės stipendijos studentų mokslinės, tiriamosios, kūrybinės 

veiklos ir parodų projektams paremti skyrimo priima Rektoriaus įsakymu sudaryta vertinimo komisija. 



7 
 

46. Studentas, siekiantis gauti tikslinę stipendiją, atsako už pateiktos informacijos, 

pagrindžiančios jos skyrimo priežastį, teisingumą. Paaiškėjus, kad stipendija buvo skirta nepagrįstai 

(studentas pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją / dokumentus ar dėl kitų priežasčių), stipendijos 

mokėjimas atšaukiamas ir studentas privalo nedelsiant grąžinti jam išmokėtą stipendiją. 

47. Tam pačiam studentui vienkartinės tikslinės stipendijos, numatytos 40 ir 43 šių nuostatų 

punktuose, gali būti paskirta ne daugiau kaip 2 kartus per semestrą. 

 

VI. VARDINĖS STIPENDIJOS 

 

48. Studentams gali būti skiriamos įvairių institucijų, įstaigų, rėmimo fondų, kitų juridinių arba 

fizinių asmenų įsteigtos vardinės stipendijos. 

49. Vardinė stipendija mokama iš Lietuvos ir/arba užsienio valstybių juridinių ar fizinių asmenų 

skirtų lėšų. 

50. Vardinės stipendijos skiriamos pažangiems studentams už ypatingus pasiekimus ar nuopelnus 

tam tikrose srityse. 

51. Vardinių stipendijų skyrimo pagrindai ir principai numatyti konkrečios vardinės stipendijos 

skyrimo nuostatuose ir/ar reikalavimuose. 

 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

52. Rektoriaus įsakymai dėl stipendijų skyrimo turi būti pateikiami Buhalterijai iki einamojo 

mėnesio 21 dienos. 

53. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, studentai gali gauti studijų, 

socialines stipendijas bei tikslines išmokas, kurių skyrimą administruoja Valstybinis studijų fondas, taip pat 

juridinių ar fizinių asmenų skiriamas stipendijas, kurių lėšos neįtrauktos į Akademijos biudžetą. 

54. Nuostatai ir jų pakeitimai derinami su Studentų atstovybe ir tvirtinami Senate. 
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Priedas Nr. 1 

 

(vardas, pavardė)  

 

(mob. tel., el. paštas) 

 

(studijų programa, pakopa, kursas, fakultetas)  

 

Sąskaitos numeris, į kurią turėtų būti pervesta stipendija (nurodyti būtina) 

 

 

 

 

P R A Š Y M A S V D A R E K T O R I U I 

DĖL TIKSLINĖS VIENKARTINĖS STIPENDIJOS 

 

______m. ____________mėn._____d. 

 

Prašau man skirti vienkartinę stipendiją .................. m. m. ........................................ semestre dėl šių 

priežasčių: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

(parašas) (vardas, pavardė) 

 

Pridedu dokumentus: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………… 

 


