PATVIRTINTA
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įsakymu Nr. V - 25

STUDIJŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO, ADMINISTRAVIMO IR MOKĖJIMO
TVARKOS APRAŠAS
1. Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas reglamentuoja Lietuvos aukštojoje jūreivystės
mokykloje (toliau - LAJM) studijų stipendijų skyrimo, administravimo ir lėšų mokėjimo tvarką.
2. Studijų stipendija skiriama remiantis Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašu

(toliau – Aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d.
nutarimu Nr. 595 (Žin., 2012, Nr. 62-3121) bei Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais
(toliau - Nuostatai), patvirtintais Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. liepos 27 d.
nutarimu Nr. VI-49 (Žin., 2012, Nr. 138-7096).
3.

Studijų stipendija gali būti skiriama asmenims, priimamiems į pirmosios pakopos programų

valstybės nefinansuojamas studijų vietas.
4.

Sąlygos taikomos studentams, priimtiems į LAJM nuo 2012 m. rugsėjo 1 d.

5.

Studentai, pretenduojantys gauti studijų stipendiją, pasirašę studijų sutartį su LAJM, pildo

Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondo) direktoriaus patvirtintos formos prašymą (toliau – Prašymas) ir
teikia Fondui ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 20 dienos;
6.

Studentai, pildydami prašymą dėl studijų stipendijos skyrimo, prašyme pažymi, kad prašo pervesti

studijų stipendiją į LAJM sąskaitą už studijas mokamai kainai padengti.
7.

Studentai užpildytą ir pasirašytą Prašymą studijų stipendijai gauti, teikia Fondui paštu arba gali

atvykti į Fondą, užpildyti ir pasirašyti Prašymą studijų stipendijai gauti.
8.

Studentai, tinkamai ir laiku užpildę Prašymo formą studijų stipendijai gauti, pasirašo ir sutinka, kad

susipažino su Nuostatais, Aprašu ir šiomis sąlygomis, taip pat patvirtina sutikimą dėl jo asmens duomenų
tvarkymo studijų stipendijų skyrimo ir administravimo tikslu.
9.

Studentas patvirtina, jog visa Prašyme pateikta informacija yra teisinga.

10. Studijų stipendijos neturi teisės gauti studentai:
10.1. priimti į valstybės finansuojamas studijų vietas;
10.2. neturintys teisės užimti valstybės finansuojamų studijų vietų ar gauti studijų kainos kompensacijos
pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnio 1 dalį;
10.3. pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą jeigu daugiau
nei pusę tų studijų laikotarpio gavo studijų stipendiją.
11. Studijų stipendijos skiriamos visam studijų laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai stipendijų mokėjimas
nutraukiamas arba sustabdomas.
12. Studijų stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

:į bylą, SS, BAS, LEK, NK, UEK, DPAV
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12.1 jeigu, pasibaigus studijų metams, studento svertinis studijų rezultatų vidurkis mažesnis negu LAJM
atitinkamos studijų programos ir formos to paties kurso studentų svertinis studijų rezultatų vidurkis, kuris
paskaičiuojamas kiekvienų metų rugpjūčio 31 d. pagal ankstesnių studijų metų studijų dalykų įvertinimų,
atsižvelgus į kreditų skaičių
12.2. kai studentas nutraukia studijas arba yra pašalinamas iš LAJM jos nustatyta tvarka.
13. Studijų stipendijos mokėjimas sustabdomas, kai studentas išeina akademinių atostogų.
14. Studentui grįžus iš akademinių atostogų, studijų stipendijos mokėjimas atnaujinamas.
15. Fondas, studentui skirtą studijų stipendiją, perveda į jo Prašyme nurodytą LAJM sąskaitą, už studijas
mokamai kainai padengti, kas mėnesį lygiomis dalimis iki einamojo mėnesio 25 dienos.
15. Nuostatų nustatyta tvarka, už pirmąjį rudens semestro mėnesį, studijų stipendija studentams gali būti
pervedama iki rudens semestro antrojo mėnesio 25 dienos.
16. Studentas, pateikęs Prašymą studijų stipendijai gauti, įsipareigoja:
16.1. laikytis šių sąlygų;
16.2. teikti apie save teisingus duomenis ir teisėtus dokumentus;
16.3. nuolat tikrinti gautus pranešimus savo nurodytoje elektroninio pašto dėžutėje;
16.4. per 5 darbo dienas raštu pranešti Fondui pakeitus vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, elektroninio
pašto adresą ir kitus Prašyme nurodytus duomenis;
16.5. netekus studijų stipendijos, išėjus akademinių atostogų, pakeitus studijų programą per 5 darbo
dienas raštu informuoti Fondą.
17.

Laiku nepranešus apie vieną iš 16.5. punkte paminėtų aplinkybių ar dėl kitų priežasčių Fondo

studentui permokėtas studijų stipendijų lėšas, studentas grąžina Fondui per 30 kalendorinių dienų.
18. Studentas, kuriam skirta studijų stipendija, neturi teisės pretenduoti į už studijas sumokėtos studijų
kainos kompensavimą pagal Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1504 (Žin., 2010, Nr. 125-6426), už
tuos studijų laikotarpius, už kuriuos jis gavo studijų stipendiją.
19. Studentai, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu
daugiau nei pusę tų studijų laikotarpio gavo studijų stipendiją, neturi teisės pretenduoti į valstybės
finansuojamą studijų vietą.
20. Negrąžinus permokėtų studijų stipendijų lėšų, skola iš skolininko išieškoma Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka pagal Lietuvos teisę.
21.

Kai studentą atstovauja įgaliotas asmuo, pastarasis Fondui turi pateikti asmens tapatybę

patvirtinantį dokumentą ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.
22. Fondas, Prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu, įsipareigoja informuoti studentus apie paskirtas
studijų stipendijas per 3 darbo dienas nuo Aprašo 18 ir 22 punktuose nustatytų galutinio, studentų
gausiančių studijų stipendijas, sąrašo patvirtinimo terminų pabaigos.
23. Fondas apie paskirtas studijų stipendijas studentus, LAJM informuoja per 3 darbo dienas nuo
Aprašo 18 punkte įtvirtinto galutinio Sąrašo patvirtinimo termino pabaigos. LAJM informuojama raštu ir
(ar) elektroniniu būdu, studentai informuojami Prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu.
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24. LAJM Direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo teikia informaciją, kurios reikia studijų
stipendijoms administruoti, Fondui.

