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ŠIAULIŲ UNIVERSITETO VIENKARTINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO
KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiaulių universiteto Vienkartinių stipendijų skyrimo komisijos (toliau – Komisija) darbo
reglamentas nustato Vienkartinių stipendijų skyrimo komisijos funkcijas, teises, pareigas ir
atsakomybę, darbo organizavimo tvarką.
2. Komisija skirsto vienkartines skatinamąsias ir vienkartines socialines stipendijas.
3. Komisija vadovaujasi LR Mokslo ir studijų įstatymu, LR Vyriausyb÷s ir Valstybinio studijų
fondo nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais ir ŠU Pirmosios ir antrosios studijų
pakopų studentų stipendijų skyrimo nuostatais.

II. KOMISIJOS SUDARYMO TVARKA IR DARBO
ORGANIZAVIMAS
4. Komisiją sudaro Rektorius, Mokslo ir meno prorektorius, Studijų prorektorius, Studentų
reikalų tarnybos direktorius ir trys Universiteto studentų atstovyb÷s deleguoti nariai.
5. Komisijos pos÷dis yra laikomas teis÷tu, o jo metu priimti sprendimai galiojančiais, jei
pos÷dyje dalyvauja daugiau kaip pus÷ visų komisijos narių.
6. Komisijos pos÷džiams vadovauja pirmininkas - Rektorius, o jam nesant – pavaduojantis
prorektorius.
7. Komisijos pos÷džius protokoluoja techninis darbuotojas (sekretorius) – Studentų reikalų
tarnybos koordinatorius. Sekretorius neturi balso teis÷s.
8. Komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo supažindina Komisijos narius su darbotvarke ir
parengtais sprendimų projektais.
9. Dokumentus d÷l vienkartinių stipendijų skyrimo renka ir Komisijai kasmet iki birželio 10 d. ir
gruodžio 10 d. pateikia Studentų reikalų tarnybos koordinatorius. Prieš pateikiant dokumentus

Komisijai, juos patikrina ir rekomendacijas Komisijai teikia Studentų reikalų tarnybos
direktorius ir Studentų atstovyb÷s prezidentas.
10. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma atviru balsavimu. Jei balsai pasiskirsto po
lygiai, lemia pirmininko balsas.
11. Sprendimai įforminami protokolais, kuriuos pasirašo pirmininkas ir sekretorius. Protokolų
pagrindu rengiami Rektoriaus įsakymai, kurie pateikiami Ekonomikos ir finansų tarnybai iki
birželio 20 d. ar gruodžio 20 d.
12. Pos÷džiai vyksta birželio ir gruodžio m÷nesiais. Esant būtinybei, gali būti rengiami
papildomi pos÷džiai.

III. KOMISIJOS FUNKCIJOS, TEISöS, PAREIGOS
IR ATSAKOMYBö

13. Komisija už Universiteto garsinimą, išskirtinius rezultatus ir aktyvią veiklą skiria
vienkartines skatinamąsias stipendijas.
14. Išimtiniais atvejais Komisija skiria vienkartines socialines stipendijas.
15. Komisija privalo vykdyti jai priskirtas funkcijas, laiku ir sąžiningai išnagrin÷ti prašymus ir
skirti vienkartines stipendijas.
16. Komisija savo sprendimus priima laikydamasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir
skaidrumo principų.
17. Kiekvienas Komisijos narys asmeniškai atsako už neteis÷tų sprendimų pri÷mimą.
Nesąžiningi Komisijos nariai gali būti šalinami iš Komisijos.
18. D÷l prašymo nepagrįstumo ir turimų l÷šų semestrui trūkumo Komisija turi teisę netenkinti
prašymo.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Komisijos sprendimai, prieštaraujantys 3 punkte išvardintiems dokumentams, laikomi
negaliojančiais.
20. Komisijos reglamentas tvirtinamas Rektoriaus įsakymu ir įsigalioja nuo įsakymo pasirašymo
datos.
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