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Kandidatų į Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro 

Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardines 

stipendijas atrankos aprašas (toliau – Aprašas)  
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
1. Kandidatų į Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio 

Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardines stipendijas (toliau – LR Prezidentų 

vardines stipendijas) atranką organizuoja, vykdo ir siūlymus švietimo, mokslo ir sporto ministrui 

dėl vardinių stipendijų skyrimo teikia Lietuvos mokslų akademija (toliau – LMA)  

2. LMA kandidatų į LR Prezidentų vardines stipendijas atranką organizuoja, vykdo vadovaudamasi 

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, LMA statutu, Lietuvos Respublikos Prezidentų 

Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko 

vardinių stipendijų nuostatais ir šiuo Aprašu.  

3. Vardinės stipendijos skiriamos talentingiems, ypač pasižymintiems studijose, mokslinėje, 

visuomeninėje ir (arba) meninėje veikloje Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios studijų 

pakopų ir vientisųjų studijų studentams. LR Prezidentų vardinių stipendijų nuostatai ir jų skyrimo 

tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 259 „Dėl 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr.149 „Dėl Lietuvos 

Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“.  

4. Iš kiekvienos LR Prezidentų vardinių stipendijų grupės skiriama:  

4.1.  Po vieną stipendiją koleginių studijų studentui;  

4.2.  Po 2 – pirmosios pakopos universitetinių arba vientisųjų studijų (trečiojo arba ketvirtojo 

kursų) studentams;  

4.3.  Po 2 – magistrantūros arba vientisųjų studijų (penktojo arba šeštojo kursų) studentams.  

5. LR Prezidentų vardinės stipendijos pirmosios studijų pakopos studentams skiriamos pradedant 

penktuoju, magistrantūros studijų studentams – trečiuoju studijų semestru. Vientisųjų studijų 

studentams 5 bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį stipendijos skiriamos penktuoju, 7 

bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį stipendijos – devintuoju studijų semestru. 

6. LR Prezidentų vardinių stipendijų atrankai pateiktas paraiškas vertina LMA prezidiumo 

patvirtintos atrankos komisijos (toliau – komisijos), kurių sudėtį siūlo atitinkami LMA mokslų 

skyriai pagal kuruojamas mokslų sritis: 

6.1. Antano Smetonos vardinių stipendijų (humanitarinių mokslų studijų sričiai ir meno studijų 

sričiai) – Humanitarinių, socialinių mokslų skyrius; 

6.2. Aleksandro Stulginskio vardinių stipendijų (matematikos mokslų studijų krypčių grupei, 

informatikos mokslų studijų krypčių grupei, fizinių mokslų studijų krypčių grupei) – 

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius; 

6.3. Kazio Griniaus vardinių stipendijų (gyvybės mokslų studijų krypčių grupei, sveikatos 

mokslų studijų krypčių grupei, veterinarijos mokslų studijų krypčių grupei, žemės ūkio 

mokslų studijų krypčių grupei, sporto studijų krypčių grupei) – Biologijos, medicinos ir 

geomokslų skyrius; 

6.4. Jono Žemaičio vardinių stipendijų (inžinerijos mokslų studijų krypčių grupei ir 

technologijų mokslų studijų krypčių grupei) – Technikos mokslų skyrius; 

6.5.  Algirdo Brazausko vardinių stipendijų (socialinių mokslų studijų krypčių grupei ir 

ugdymo mokslų studijų krypčių grupei, teisės studijų krypčių grupei, verslo ir viešosios 

vadybos studijų krypčių grupei) – Humanitarinių, socialinių mokslų skyrius. 

7. Komisijos susideda ne mažiau kaip iš 5 narių: Komisijos pirmininko, Komisijos pirmininko 

pavaduotojo ir Komisijos narių.  



8. Komisijas ir jų sudėtį tvirtina ir prireikus keičia LMA prezidiumas.  

9. Komisijų sudėtis tvirtinama vieneriems metams. 

10. Kandidatų į LR Prezidentų vardines stipendijas atrankos rezultatus tvirtina LMA prezidiumas. 

 

II. PARAIŠKŲ PATEIKIMO ATRANKAI BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

11. LR Prezidentų vardinėms stipendijoms aukštosios mokyklos privalo pateikti: 

11.1. Kandidatų į vardinę stipendiją sąrašą; 

11.2. Atrinktų kandidatų teikimą, kuriame nurodomi kandidato paskutinių dviejų semestrų 

studijų rezultatai, kandidato studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos įvertinimas, 

kuriuo pažymimi ypač geri studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos rezultatai, 

studento dalyvavimas konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos 

projektuose, visuomeninėje veikloje (pasirašo fakulteto dekanas / katedros 

vedėjas / atsakingas asmuo ir rašoma ant įstaigos blanko kiekvienam studentui atskirai); 

11.3. Kiekviena aukštoji mokykla gali pateikti ne daugiau kaip 4 kandidatus kiekvienai 

stipendijų grupei. 

11.4. Kandidatų į LR Prezidentų vardines stipendijas sąrašus ir dokumentus apie kiekvieną 

kandidatą LMA kasmet visos valstybinės aukštosios mokyklos gali teikti iki gegužės 1 d.  

12.  Aukštosios mokyklos atrinkti kandidatai LMA svetainėje paraiškų registravimo sistemoje 

užpildo paraiškos formą;   

12.1. Prie paraiškos kandidatas pateikia studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos pasiekimus 

pagrindžiančius dokumentus. 

 

III. ATRANKOS KOMISIJŲ DARBO ORGANIZAVIMAS 

13. Komisijai vadovauja pirmininkas, jam nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas. 

14. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. 

15. Komisijos sprendimai įforminami Komisijos posėdžių protokolais. 

16. Komisijos pirmininkas: 

16.1. Planuoja ir organizuoja Komisijos darbą; 

16.2. Šaukia Komisijos posėdžius, jiems pirmininkauja, sudaro posėdžių darbotvarkę; 

16.3. Pasirašo Komisijos posėdžių protokolus, kitus dokumentus, susijusius su jos veikla. 

17. Komisijos posėdžiai uždari. 

18. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Komisijos narių. 

Sprendimas dėl kandidatų laikomas priimtu ne mažiau kaip pusei komisijos narių balsavus „už“. 

19. Komisijos narys, negalintis dalyvauti komisijos posėdyje, privalo apie tai pranešti Komisijos 

pirmininkui. Jei komisijos narys negali dalyvauti posėdyje, jis kiekvienu darbotvarkės klausimu 

iki posėdžio pradžios gali balsuoti elektroninėmis ryšio priemonėmis, nurodydamas „už“, „prieš“ 

ar „susilaiko“ kiekvienu darbotvarkės klausimu. Tokiu atveju laikoma, kad komisijos narys 

dalyvauja posėdyje ir jo balsas įskaitomas į balsavimo rezultatus. 

20. Prireikus gali būti organizuojamas virtualus komisijos posėdis, kuriame sprendimai yra priimami 

elektroninio balsavimo būdu per dvi darbo dienas nuo virtualaus posėdžio paskelbimo. Tokiu 

atveju komisijos nariai balsuoja elektroninėmis ryšio priemonėmis iki skelbime apie komisijos 

posėdį nurodytos datos ir laiko.  

21. Komisija savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais. Komisijos posėdžių 

protokolai yra konfidenciali Komisijos medžiaga. LR Prezidentų vardinių stipendijų atrankos 

dokumentai saugomi LMA archyve. 

 

IV. ATRANKOS KOMISIJŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO PAGRINDINĖS NUOSTATOS 

22. Vertindama LR Prezidentų vardinėms stipendijoms pateiktas paraiškas Komisija turi atsižvelgti į 

kandidato paskutinių dviejų semestrų studijų rezultatus, kandidato studijų, mokslinės ir (arba) 

meninės veiklos įvertinimą, studento dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės 

praktikos projektuose, visuomeninėje veikloje. 

23. LR Prezidentų vardinių stipendijų atrankai aukštųjų mokyklų pateikti dokumentai svarstomi 

Komisijų posėdžiuose. Su gautomis paraiškomis komisijos narius supažindina Komisijos 

pirmininkas ar jo pavedimu Komisijos narys. 



24.  Komisijos sprendimas dėl kandidatų atrankos į LR Prezidentų vardines stipendijas priimamas 

atviru balsavimu baigiamajame Komisijos posėdyje. Sprendimus dėl atrinktų kandidatų į LR 

Prezidentų vardines stipendijas Komisija priima iki birželio 1 d. 

25. Komisijos sprendimus dėl atrinktų kandidatų į LR Prezidentų vardines stipendijas tvirtina LMA 

prezidiumas. 

26. LMA siūlymus dėl atrinktų kandidatų į LR Prezidentų vardines stipendijas kasmet iki birželio 15 d. 

teikia LR švietimo ir mokslo ministrui. 

27. Esant prieštaravimams tarp šio Aprašo ir kitų teisės aktų, taikomas aukštesnę juridinę galią turintis 

teisės aktas.  


