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LIETUVOS AUKŠTOSIOS JŪREIVYSTĖS MOKYKLOS STIPENDIJŲ SKYRIMO
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos stipendijų skyrimo nuostatai (toliau –
Nuostatai) reglamentuoja stipendijų fondo sudarymo principus, stipendijų rūšis ir dydžius, skyrimo
tvarką Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje (toliau – LAJM).
2. Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1732 „Dėl Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo valstybinių aukštųjų mokyklų studentams
skatinamosioms stipendijoms, tikslinių skatinamųjų išmokų skyrimo ir paramos studijų kainai
padengti teikimo“ su paskesniais pakeitimais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1
d. nutarimu Nr. 149 patvirtintu Norminių studijų krypties arba studijų programų grupės studijų
kainų apskaičiavimo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų studijų kainai valstybės
finansuojamose studijų vietose apmokėti skyrimo tvarkos aprašu su paskesniais pakeitimais.
3. LAJM studentams gali būti mokamos skatinamosios, socialinės ir studijų stipendijos:
3.1.
skatinamosios stipendijos skiriamos geriausiems studentams, atsižvelgiant į studijų
rezultatus ar kitus akademinius laimėjimus;
3.2.
socialinės stipendijos gali būti mokamos studentams Vyriausybės nustatyta tvarka iš
valstybės biudžeto;
3.3.
studijų stipendijos skiriamos ir mokamos Vyriausybės nustatyta tvarka.
4. Studentai gali gauti privačių fondų ir rėmėjų lėšomis įsteigtas, taip pat ir kitas stipendijas,
skiriamas ne iš valstybės biudžeto.
II SKYRIUS
STIPENDIJŲ FONDAS
5.

Stipendijų fondą sudaro skatinamųjų stipendijų dalis ir tikslinių skatinamųjų išmokų

dalis:
5.1. skatinamųjų stipendijų dalis apskaičiuojama:
5.1.1. valstybės finansuojamų studijų vietų studentų skaičių padauginus iš 2 punkte
nurodytuose teisės aktuose nustatyto dydžio;
5.1.2. 50 % nuolatinių studijų valstybės nefinansuojamų studijų vietų studentų skaičių
padauginus iš 2 punkte nurodytuose teisės aktuose nustatyto dydžio (galioja priimtiems į LAJM nuo
2017 m.);
5.2. tikslinę skatinamųjų išmokų dalį, Jūrų laivavedybos ir Laivų energetinių įrenginių
eksploatavimo studijų programų valstybės finansuojamų studijų vietų studentams, apskaičiuoja ir
skiria Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.
6. Skatinamųjų stipendijų fondas skirstomas taip:
6.1. skatinamosioms stipendijoms skiriama 94 % stipendijų fondo dalies;
6.2. priemokoms skiriama 6 % stipendijų fondo dalies.
7. Skatinamosioms stipendijoms ir tikslinėms skatinamosios išmokoms skirtos lėšos
paskirstomos proporcingai katedroms pagal studijuojančių studentų skaičių. Informaciją apie
katedrai skirtų lėšų dydį, atsižvelgiant į studentų priėmimo į LAJM metus, sausio ir rugsėjo
mėnesiais, teikia vyriausiasis buhalteris.
8. Išmokamų skatinamųjų stipendijų dydis negali viršyti skatinamųjų stipendijų fondo
dydžio.
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9. Stipendijų fondo likutis perskirstomas kalendorinių metų gale.
10. LAJM Studentų atstovybė turi teisę teikti pasiūlymus dėl fondo naudojimo ir gauti
informaciją apie panaudotas lėšas.
III SKYRIUS
SKATINAMŲJŲ STIPENDIJŲ RŪŠYS IR DYDŽIAI
11. Studentai, atitinkantys 3.1. punkte nustatytas sąlygas, pagal studijų rezultatus gali gauti
vieną iš šių skatinamųjų stipendijų:
11.1. direktorato – 2 BSI;
11.2. bazinę – 1 BSI.
12. Skatinamųjų stipendijų dydžiai gali keistis Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei
arba LAJM akademinei tarybai priėmus naujus nutarimus ar pakeitus galiojančius teisės aktus.
IV SKYRIUS
SKATINAMŲJŲ STIPENDIJŲ IR PRIEMOKŲ SKYRIMO TVARKA
13. Skatinamosios stipendijos skirstomos du kartus per studijų metus, vasario ir rugsėjo
mėnesiais ir skiriamos vienam semestrui pagal praėjusios sesijos rezultatus.
14. Skatinamosios stipendijos ir priemokos skiriamos nuolatinės studijų formos geriausiems
studentams:
14.1. studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose;
14.2. studijuojantiems valstybės nefinansuojamose studijų vietose (galioja priimtiems į
LAJM nuo 2017 m.).
15. Bazinė stipendija skiriama kiekvienoje studijų programoje ir kurse atskirai pagal studijų
rezultatus. Pirmo kurso studentams bazinė stipendija skiriama tik po pirmo semestro.
16. Direktorato stipendija gali būti skiriama visų studijų programų studentams, pasiekusiems
puikų pasiekimų lygmenį per paskutinius du semestrus ir dalyvaujantiems studentų mokslinėje ir/ar
meninėje bei LAJM visuomeninėje veikloje. Viename kurse galima skirti tik vieną direktorato
stipendiją.
17. Direktorato ir bazinių stipendijų skaičius nustatomas katedros, kuruojančios studijų
programą, posėdyje. Posėdyje dalyvauja direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai, katedros
vedėjas, karjeros ir komunikacijos skyriaus vedėjas, studijų skyriaus vedėjas ir studentų grupių
seniūnai ar jų atstovai. Katedrų vedėjų teikimu, skatinamųjų stipendijų skyrimo įsakymą tvirtina
LAJM direktorius.
18. Studentams, kuriems skatinamųjų stipendijų skirstymo metu yra pratęsta sesija,
stipendijos skyrimas atidedamas iki sesijos pratęsimo pabaigos. Jei po sesijos pratęsimo studentas
pagal savo studijų rezultatus gali gauti stipendiją, jam stipendija yra išmokama už laikotarpį, per
kurį ji nebuvo mokėta.
19. Už aktyvią veiklą katedrų vedėjų teikimu, LAJM direktoriaus įsakymu, gali būti
skiriamos priemokos:
19.1. už gerą seniūnų pareigų vykdymą – 0,5 BSI per mėnesį;
19.2. už gerą studentų atstovybės prezidento pareigų vykdymą – 1 BSI per mėnesį;
19.3. už mokslinę, meninę, aktyvią sportinę ir visuomeninę veiklą, atstovaujant LAJM –
iki 2 BSI vieną kartą per semestrą.
20. Skatinamoji stipendija neskiriama šiais atvejais:
20.1. kursą kartojantiems studentams;
20.2. turintiems akademinių skolų;
20.3. esantiems akademinėse atostogose;
20.4. ištęstinės studijų formos studentams.

2

V SKYRIUS
TIKSLINIŲ SKATINAMŲJŲ IŠMOKŲ DYDŽIAI IR JŲ SKYRIMO TVARKA
21. Lėšos, skirtos tikslinėms skatinamosioms išmokoms, paskirstomos pagal Jūrų
laivavedybos ir Laivų energetinių įrenginių eksploatavimo studijų programose valstybės
finansuojamose studijų vietose studijuojančių studentų skaičių.
22. Tikslinė skatinamoji išmoka – ne mažesnė kaip 1 BSI.
23. Tikslinės skatinamosios išmokos skirstomos pasibaigus semestrui ir skiriamos vienam
semestrui pagal praėjusios sesijos rezultatus.
24. Tikslinė skatinamoji išmoka skiriama kiekvienoje studijų programoje ir kurse atskirai
pagal studijų rezultatus. Tikslinę skatinamąją išmoką gali gauti Jūrų laivavedybos, Laivų
energetinių įrenginių eksploatavimo ir Laivų elektros įrenginių eksploatavimo studijų programų
valstybės finansuojamų studijų vietų studentai, gaunantys skatinamąsias stipendijas, atsižvelgiant į
jų studijų rezultatus ar kitus akademinius laimėjimus.
25. Tikslinių skatinamųjų išmokų skaičius nustatomas katedros, kuruojančios studijų
programą, posėdyje. Posėdyje dalyvauja direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai, katedros
vedėjas, karjeros ir komunikacijos skyriaus vedėjas, studijų skyriaus vedėjas ir studentų grupių
seniūnai ar jų atstovai.
26. Katedrų vedėjų teikimu, tikslinių skatinamųjų išmokų skyrimo įsakymą tvirtina LAJM
direktorius.
VI SKYRIUS
SKATINAMOSIOS STIPENDIJOS, TIKSLINĖS SKATINAMOSIOS IŠMOKOS
MOKĖJIMO SUSTABDYMO IR NUTRAUKIMO TVARKA
27. Skatinamosios stipendijos, tikslinės skatinamosios išmokos mokėjimas gali būti
nutrauktas arba sustabdytas už šiurkščius LAJM Statuto ir/ ar LAJM studijų nuostatų pažeidimus
katedros vedėjo teikimu, LAJM direktoriaus įsakymu.
28. Pašalinus studentą iš LAJM – skatinamosios stipendijos, tikslinės skatinamosios išmokos
mokėjimas nutraukiamas katedros vedėjo teikimu, LAJM direktoriaus įsakymu ir už einamąjį
mėnesį skatinamoji stipendija, tikslinė skatinamoji išmoka nemokama.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
29. Nuostatus, jų pakeitimus, LAJM Akademinei tarybai pritarus, įsakymu tvirtina LAJM
direktorius.
30. Nuostatai įsigalioja nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.
_____________________
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