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„JUPOJOS TECHNIKA“ VARDINĖS STIPENDIJOS SKYRIMO VILNIAUS 

UNIVERSITETO ŠIAULIŲ AKADEMIJOS STUDENTAMS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. „Jupojos technika“ vardinės stipendijos skyrimo Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos 

studentams nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja UAB „Jupojos technika“ vardinės 

stipendijos (toliau – Stipendija) skyrimo tvarką ir kandidatų Stipendijai gauti (toliau – Kandidatai) 

atrankos kriterijus. 

2. Stipendiją, atsižvelgiant į UAB „Jupojos technika“ ir Vilniaus universiteto (toliau – 

Universitetas) bendradarbiavimą pagal 2021 m. gegužės 12 d. paramos sutartį Nr. (1.82) SU-1461 

(toliau – Paramos sutartis), steigia savo iniciatyva UAB „Jupojos technika“ (toliau – Steigėjas). 

Stipendija mokama iš Steigėjo lėšų, pervestų Universitetui į atsiskaitomąją sąskaitą kaip paramą, 

pagal Paramos sutartį.  

3. Nuostatai parengti vadovaujantis Universiteto stipendijų nuostatais ir jiems neprieštarauja. 

4. Stipendijos tikslas – skatinti pirmo kurso (2021 m. stojimo) Universiteto Šiaulių 

akademijos (toliau – Šiaulių akademija) Regionų plėtros instituto (toliau – Padalinys) studentus, 

studijuojančius ekonomikos bakalauro programoje už aukštus mokymosi gimnazijoje rezultatus, 

vertinant LAMA BPO įstojimo konkursinį balą. 

5. Stipendija yra vienkartinė, jos dydis – 300 EUR (trys šimtai EUR). Skiriamos dvi 

vienkartinės stipendijos po 300 EUR (bendra Steigėjo paramos suma – 600 EUR). Ji skiriama dviem 

Padalinio studentams po pirmojo studijų semestro pabaigos (per 2022 m. vasario mėn.).   

 

II SKYRIUS 

STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA IR KANDIDATŲ STIPENDIJAI GAUTI ATRANKOS 

KRITERIJAI 

 

6. Konkursas Stipendijai gauti (toliau – Konkursas) skelbiamas nuo 2021 m. birželio 1 d. – 

iki 2021 m. Rugpjūčio 31 d. LAMA BPO Priėmimo į pirmos pakopos studijas pradžia. Informacija 

apie Konkursą ir kita aktuali informacija apie Stipendiją talpinama Šiaulių akademijos interneto 

svetainėje, taip pat Universiteto Šiaulių akademijos socialinio tinklo „Facebook“ paskyrose. 

Informacija taip pat gali būti viešinama Universiteto ir (ar) Šiaulių akademijos informaciniuose 

leidiniuose. 

7. Konkurse gali dalyvauti studentai, atitinkantys šiuos kriterijus: 

7.1. 2021 m. per LAMA BPO įstoję į Šiaulių akademijos ekonomikos bakalauro studijų 

programą (pirmo kurso studentas (-ė));  

7.2. turintys aukščiausius LAMA BPO konkursinius balus Šiaulių akademijos ekonomikos 

bakalauro studijų programos įstojusiųjų sąraše;  

7.3. 2022 m. vasario  mėn. pabaigoje, išrenkami du studentai užimantys aukščiausio LAMA 

BPO konkursinio priėmimo balo pozicijas Šiaulių akademijos ekonomikos studijų programos 

studentų priėmimo sąrašuose. Jei priėmimo balo eilėje antrojo ir trečiojo studentų priėmimo balas yra 

vienodas – Stipendija bus skiriama studentui, kurio pirmojo semestro sesijos dalykų vidurkis bus 

aukštesnis. Jei studentų  vidurkis bus vienodas, tokiu atveju Stipendija būtų atitinkamai paskirstyta 

keliems studentams. 

https://avilys.vu.lt/dhs/actDHSDocumentShow?docOid=075d9ef0b32511eba47deea2bd6b0e15


8. Kandidatai yra visi pirmo kurso studentai, 2021 m. per LAMA BPO įstoję į Šiaulių 

akademijos ekonomikos bakalauro studijų programą, be atskiro prašymo pateikimo.  

9. Stipendijai skirti Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos vadovo įsakymu sudaroma 

vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisija sudaroma iš keturių narių: Šiaulių akademijos 

Regionų plėtros instituto direktoriaus (Komisijos pirmininkas), Šiaulių akademijos Ekonomikos 

studijų programos pirmininko, Universiteto studentų atstovybės deleguoto atstovo ir  Steigėjo 

atstovo.  

10. Komisijos nariams už darbą Komisijoje nėra papildomai atlyginama. 

11. Komisija, gavusi LAMA BPO stojimo į Šiaulių akademijos ekonomikos bakalauro 

studijų programos pirmo kurso studentų sąrašus su stojimo balais, nustato du studentus, kuriems 

skiriama Stipendija pagal šiuos kriterijus:  

11.1. 2021 m. per LAMA BPO įstoję į Šiaulių akademijos ekonomikos bakalauro studijų 

programą (pirmo kurso studentas (-ė));  

11.2. turintys aukščiausius LAMA BPO konkursinius balus Šiaulių akademijos ekonomikos 

bakalauro studijų programos įstojusiųjų sąraše.  

11.3. esant keliems lygiaverčiams pagal kriterijus Kandidatams, Stipendija skiriama tam 

studentui, kurio pirmojo semestro studijų rezultatų svertinis vidurkis yra aukštesnis. Jei studentų  

vidurkis bus vienodas, tokiu atveju Stipendija būtų atitinkamai paskirstyta keliems studentams. 

12. Komisijos sprendimas priimamas paprasta balsų dauguma ir yra įforminamas 

protokolu, kurį pasirašo visi Kandidatus vertinę Komisijos nariai. Balsams pasiskirsčius po lygiai, 

Komisijos sprendimą lemia Komisijos pirmininko balsas. 

 

III SKYRIUS 

STIPENDIJOS MOKĖJIMO TVARKA 

 

13. Vadovaujantis Komisijos teikimu, Stipendija skiriama studentui Rektoriaus ar jo 

įgalioto prorektoriaus įsakymu ir yra pervedama į Stipendijos gavėjo asmeninę banko sąskaitą. 

14. Universitetas informuoja Steigėją apie Stipendijos paskyrimą. 

15. Stipendija neišmokama arba jos mokėjimas yra nutraukiamas, jeigu Stipendijos 

gavėjas: nutraukia arba sustabdo studijas; išeina akademinių atostogų; yra pašalinamas iš 

Universiteto; studentui paskirta nuobauda, numatyta Universiteto studijų nuostatuose, už Universiteto 

teisės aktų pažeidimus.  

16. Bet kuriuo Nuostatų 15 punkte numatytu atveju Stipendijos skyrimas ar mokėjimas 

nutraukiamas Rektoriaus ar jo įgalioto prorektoriaus įsakymu Šiaulių akademijos vadovo teikimu. 

17. Nutraukus Stipendijos mokėjimą, likusių neišmokėtų piniginių lėšų panaudojimo 

klausimas sprendžiamas Steigėjo ir Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos atskiru susitarimu. 

18. Stipendijos gavėjams gali būti iškilmingai įteikiamos Stipendijos gavimą 

patvirtinančios pažymos, kurias rengia Šiaulių akademijos direktorės padėjėjas. 

19. Studentas, gavęs Stipendiją, nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitokios 

nacionaliniuose ar Universiteto teisės aktuose numatytos stipendijos. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Nuostatai galioja iki Paramos sutarties galiojimo pabaigos. 


