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PATVIRTINTA  

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos senato  

2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu (protokolo Nr. 9-SE) 

PAKEITIMAI PATVIRTINTI 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos senato  

2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimu (protokolo Nr. 6-SE) 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos senato  

2018 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 19-SN) 

 

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STIPENDIJŲ NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (toliau – Akademija) stipendijų nuostatai (toliau – 

Nuostatai) reglamentuoja stipendijų fondo paskirstymą Akademijos studentų, studijuojančių 

valstybės finansuojamose vietose pagal pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų studijų programas, 

stipendijų skyrimo sąlygas bei nustato stipendijų mokėjimo tvarką. 

 

2. Nuostatuose vartojamos pagrindinės sąvokos: 

2.1. stipendija – tai daugkartinė arba vienkartinė išmoka, skiriama valstybės 

finansuojamiems pirmosios, antrosios ir trečiosios studijų pakopų studentams; 

2.2. stipendijų fondas (toliau – Fondas) – Akademijos valstybės biudžeto asignavimų 

programos studentų stipendijoms skirtos lėšos; 

2.3. studentas – asmuo, sudaręs su Akademija studijų sutartį ir studijuojantis valstybės 

finansuojamoje vietoje pagal pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų studijų programą. 

 

II. STIPENDIJŲ FONDAS 
 

3. Stipendijų fondas sudaromas iš šiam tikslui skirtų biudžeto asignavimų. Valstybės biudžeto 

lėšos skiriamos: 

3.1. skatinti pirmosios ir antrosios studijų pakopų programose valstybės finansuojamose 

studijų vietose studijuojantiems studentams; 

3.2. trečiosios pakopos valstybės finansuojamose studijų vietose studijuojantiems studentams. 

 

4. Pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentams stipendijų fondas yra kintamas ir priklauso 

nuo fakultete valstybės finansuojamų studijų vietose studijuojančių studentų skaičiaus. 

 

5. Trečiosios pakopos studentams stipendijų fondas sudaromas atsižvelgiant į valstybės 

finansuojamose doktorantūros studijų vietose studijuojančių doktorantų skaičių. 

 

III. SKATINAMOJI STIPENDIJA 

 

6. Skatinamoji stipendija skiriama pažangiems valstybės finansuojamiems pirmosios ir 

antrosios studijų pakopų studentams už studijų rezultatus. 

 

7. Skatinamosios stipendijos dydis – 1,5 bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) per mėnesį. 

 

8. Skatinamosios stipendijos už studijų rezultatus skiriamos geriausiai studijuojantiems 

pirmosios ir antrosios pakopos studentams, kurie nustatomi pagal studijų rezultatus, vadovaujantis 

LMTA studentų pažangumo eilės sudarymo ir taikymo tvarkos aprašu. 

 

9. Skatinamąsias stipendijas skiria fakulteto stipendijų skyrimo komisija, kurią sudaro 

Studentų atstovybės deleguotas asmuo, fakulteto administratorius (-iai) ir dekanas. 

 

10. Skatinamosios stipendijos skiriamos du kartus per metus semestro pradžioje ir 

mokamos visą semestrą. Rudens semestre stipendija mokama už einamųjų studijų metų rugpjūčio-
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sausio mėnesius, pavasario semestre – už vasario-liepos mėnesius. Pirmosios ir antrosios studijų 

pakopų diplomantams stipendija mokama už vasario-birželio mėnesius. 

 

11. Fakulteto stipendijų skyrimo komisija, atsižvelgdama į turimą stipendijų fondą ir 

praėjusios sesijos fakulteto studentų bendrąjį pažangumo svertinį vidurkį, gali nustatyti žemutines 

pažangumo svertinio vidurkio ribas stipendijoms gauti už studijų rezultatus atskirose fakultete 

vykdomose programose. Šis stipendijų skirstymo kriterijus negali prieštarauti bendriesiems stipendijų 

skirstymo reikalavimams. 

 

12. Skatinamųjų stipendijų lėšos paskirstomos fakultetams proporcingai juose 

studijuojančių pirmosios ir antrosios pakopos studentų skaičiui.  

 

13. Studentams, išvykusiems dalinėms studijoms pagal tarptautinio judumo programas 

(pavyzdžiui, Erasmus+, Nordplus ir kt.), stipendija skiriama pagal paskutinio semestro Akademijoje 

(studentui prieš išvykstant studijuoti į užsienį) studijų rezultatus. 

 

14. Skatinamųjų stipendijų paskyrimas fakulteto studentams įforminamas rektoriaus 

įsakymu fakulteto stipendijų skyrimo komisijai pateikus stipendijas gaunančių studentų sąrašą. 

 

IV. SKATINAMOJI AKADEMIJOS SENATO STIPENDIJA 

 

15. Skatinamoji Akademijos Senato stipendija skiriama valstybės finansuojamiems 

pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentams už puikius studijų ir meninės, kūrybinės ar 

mokslinės veiklos rezultatus. 

 

16. Fakulteto tarybos teikimu skatinamoji Senato stipendija skiriama vienam fakulteto 

studentui: 

16.1. kurio visų dalykų įvertinimų vidurkis praėjusiais studijų metais buvo 10 balų; 

16.2. kuris aktyviai dalyvavo meninėje/mokslinėje ir visuomeninėje veikloje 

 

17. Skatinamosios Akademijos Senato stipendijos dydis – 2,5 BSI per mėnesį. 

 

18. Skatinamosios Senato stipendijos paskyrimas studentams įforminamas rektoriaus 

įsakymu.  

 

19. Skatinamosios Akademijos Senato stipendijos skiriamos vienam fakulteto studentui 

vieną kartą per visą vienos pakopos studijų laikotarpį. 

 

20. Skatinamosios Akademijos Senato stipendijos skiriamos einamųjų studijų metų rugsėjo 

mėnesį, išmokant jas ir už rugpjūčio mėnesį.  

 

21. Skatinamosios Akademijos Senato stipendijos yra mokamos vienerius studijų metus 

nuo rugpjūčio mėnesio iki liepos mėnesio imtinai. Pirmosios ir antrosios studijų pakopų baigiamųjų 

kursų studentams skatinamosios Akademijos Senato stipendijos mokamos iki birželio mėnesio 

imtinai. 

 

V. SKATINAMOSIOS VARDINĖS STIPENDIJOS 

 

22. Skatinamosios vardinės stipendijos skiriamos valstybės finansuojamiems pirmosios ir 

antrosios studijų pakopų studijų programų studentams, aktyviai dalyvaujantiems meninėje, 

kūrybinėje, mokslinėje ir/ar vadybinėje veikloje bei gerai studijuojantiems. 

 

23. Skatinamosios vardinės stipendijos dydis – 2 BSI per mėnesį. 
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24. Fakulteto tarybos teikimu skatinamosios vardinės stipendijos paskyrimas vienam 

fakulteto studentui įforminamas rektoriaus įsakymu.  

 

25. Vertinant fakultetų tarybų teikimus, prioriteto tvarka yra atsižvelgiama į studento: 

25.1. meninę, kūrybinę, mokslinę ir/ar vadybinę veiklą; 

25.2. praėjusio semestro studijų rezultatus, tai yra:  

25.2.1. ar studijų dalykų vertinimų svertinis vidurkis yra ne mažesnis kaip 8,5; 

25.2.2. ar studentas neturi akademinių skolų. 

 

26. Skatinamosios vardinės stipendijos skiriamos vienam studentui vieną kartą per visą 

vienos pakopos studijų laikotarpį. 

 

27. Skatinamosios vardinės stipendijos skiriamos einamųjų studijų metų rugsėjo mėnesį, 

išmokant jas ir už rugpjūčio mėnesį. Antrosios studijų pakopos pirmo kurso studentams Akademijos 

paskirtos skatinamosios vardinės stipendijos mokamos nuo rugsėjo mėnesio. 

 

28. Skatinamosios vardinės stipendijos mokamos vienerius studijų metus nuo rugpjūčio 

mėnesio iki liepos mėnesio imtinai. Pirmosios ir antrosios studijų pakopų baigiamųjų kursų 

studentams skatinamosios vardinės stipendijos mokamos iki birželio mėnesio imtinai. 

 

SKATINAMOJI DOCENTO ADEODATO TAURAGIO VARDINĖ STIPENDIJA 
 

29. Skatinamoji docento Adeodato Tauragio vardinė stipendija skiriama valstybės 

finansuojamiems pirmosios ir/ar antrosios studijų pakopų šių programų studentams, aktyviai 

dalyvaujantiems mokslinėje ir/ar kūrybinėje veikloje bei gerai studijuojantiems: 

29.1. Meno teorija (specializacijos – etnomuzikologija, muzikologija); 

29.2. Muzikos teorija ir kritika; 

29.3. Muzikinis folkloras; 

29.4. Kompozicija. 

 

30. Teikimus skatinamajai docento Adeodato Tauragio vardinei stipendijai gauti teikia 

Muzikos fakulteto taryba, atsižvelgdama į Muzikos istorijos, Muzikos teorijos, Etnomuzikologijos ir 

Kompozicijos katedrų vedėjų teikimus. 

 

SKATINAMOJI PROFESORIAUS JONO ALEKSOS VARDINĖ STIPENDIJA 
 

31. Skatinamoji profesoriaus Jono Aleksos vardinė stipendija skiriama valstybės 

finansuojamiems pirmosios ir/ar antrosios studijų pakopų šių programų studentams, aktyviai 

dalyvaujantiems meninėje veikloje ir gerai studijuojantiems: 

31.1. Muzikos atlikimas; 

31.2. Atlikimo menas. 

 

32. Teikimus skatinamajai profesoriaus Jono Aleksos vardinei stipendijai gauti teikia:  

32.1. Muzikos fakulteto taryba, atsižvelgdama į Fortepijono, Vargonų ir klavesino, 

Dainavimo, Styginių instrumentų, Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų, Džiazo, Liaudies 

instrumentų ir akordeono, Choro dirigavimo, Dirigavimo, Koncertmeisterio ir Kamerinio ansamblio 

katedrų vedėjų teikimus; 

32.2. Klaipėdos fakulteto taryba, atsižvelgdama į Muzikos katedros vedėjo teikimą. 

 

SKATINAMOJI PROFESORĖS IRENOS VAIŠYTĖS VARDINĖ STIPENDIJA 
 

33. Skatinamoji profesorės Irenos Vaišytės vardinė stipendija skiriama valstybės 

finansuojamiems pirmosios ir/ar antrosios studijų pakopų šių programų studentams, aktyviai 

dalyvaujantiems meninėje, mokslinėje ir/ar vadybinėje veikloje bei gerai studijuojantiems: 

33.1. Teatro menas; 
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33.2. Vaidyba;  

33.3. Teatro režisūra;  

33.4. Dramos režisūra; 

33.5. Lėlių ir objektų teatro režisūra; 

33.6. Režisūra; 

33.7. Vaidyba; 

33.8. Šokis; 

33.9. Choreografija; 

33.10. Šokio menas; 

33.11. Scenos ir kino menų istorija ir kritika;  

33.12. Meno teorija (specializacija – teatrologija); 

33.13. Meno vadyba (specializacija – atlikėjų meno vadyba). 

 

34. Teikimus skatinamajai profesorės Irenos Vaišytės vardinei stipendijai gauti teikia:  

34.1. Teatro ir kino fakulteto taryba, atsižvelgdama į Vaidybos ir režisūros, Šokio ir judesio, 

Meno istorijos ir teorijos katedrų vedėjų bei Meno vadybos skyriaus vedėjo teikimus; 

34.2. Klaipėdos fakulteto taryba, atsižvelgdama į Teatro ir Šokio katedrų vedėjų teikimus. 

 

SKATINAMOJI DOCENTO HENRIKO ŠABLEVIČIAUS VARDINĖ STIPENDIJA 
 

35. Skatinamoji docento Henriko Šablevičiaus vardinė stipendija skiriama valstybės 

finansuojamiems pirmosios ir/ar antrosios studijų pakopų šių programų studentams, aktyviai 

dalyvaujantiems meninėje, mokslinėje ir/ar vadybinėje veikloje bei gerai studijuojantiems: 

35.1. Kino menas; 

35.2. Vaizdo režisūra; 

35.3. Vaizdo operatorius;  

35.4. Garso režisūra;  

35.5. Kino dramaturgija; 

35.6. Scenos ir kino menų istorija ir kritika;  

35.7. Meno teorija (specializacija – kinotyra); 

35.8. Meno vadyba (specializacija –  kino ir medijų prodiusavimas). 

 

36. Teikimus skatinamajai docento Henriko Šablevičiaus vardinei stipendijai gauti teikia 

Teatro ir kino fakulteto taryba, atsižvelgdama į Kino ir televizijos, Meno istorijos ir teorijos katedrų 

vedėjų bei Meno vadybos skyriaus vedėjo teikimus. 

 

VI. SKATINAMOJI VIENKARTINĖ STIPENDIJA 
 

37. Skatinamoji vienkartinė stipendija skiriama valstybės finansuojamiems pirmosios ir 

antrosios studijų pakopų studentams už aktyvią meninę, mokslinę ir/ar visuomeninę veiklą. 

 

38. Skatinamoji vienkartinė stipendija skiriama studentams iš sutaupyto stipendijų fondo 

atskirais atvejais ir leistina: 

38.1. vieną kartą per semestrą padidinti gaunamą skatinamąją stipendiją iki 6 BSI už aktyvią 

meninę, mokslinę ir/ar visuomeninę veiklą; 

38.2. išimties tvarka negaunantiems skatinamosios stipendijos studentams skirti iki 6 BSI 

dydžio skatinamąją vienkartinę stipendiją per semestrą už aktyvią meninę, mokslinę ir/ar 

visuomeninę veiklą, dalyvavimą konkursuose. 

 

39. Skatinamųjų vienkartinių stipendijų skyrimą svarsto fakulteto stipendijų skyrimo 

komisija, atsižvelgdama į katedrų vedėjų, Akademijos padalinių vadovų ar Akademijos studentų 

atstovybės siūlymus. Skatinamosios vienkartinės stipendijos studentams įforminamos rektoriaus 

įsakymu pagal fakulteto stipendijų skyrimo komisijos teikimą.  
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40. Akademijos studentų atstovybės teikimu aktyviems studentų atstovybės nariams 

skiriamos iki 4 BSI dydžio skatinamosios vienkartinės stipendijos per semestrą, išmokant jas 

gruodžio ir birželio mėnesiais. Šių skatinamųjų vienkartinių stipendijų paskyrimas įforminamas 

rektoriaus įsakymu. 

 

VII. TIKSLINĖ STIPENDIJA PEDAGOGŲ RENGIMO PROGRAMŲ STUDENTAMS 

 

41. Tikslinės stipendijos pedagogų rengimo programų studentams (toliau – tikslinė 

stipendija) skyrimo tvarką ir dydį nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 

 

42. Tikslinė stipendija gali būti skiriama valstybės finansuojamiems pirmosios studijų 

pakopos pedagogų rengimo programos studentams. 

 

43. Studentams, gaunantiems tikslines stipendijas, gali būti skiriamos ir skatinamosios 

stipendijos už studijų rezultatus. 

 

VIII. KITOS SKATINAMŲJŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO NUOSTATOS 

 

44. Studentai, nepatenkinti paskirta arba nepaskirta stipendija, gali kreiptis į fakulteto 

stipendijų skyrimo komisiją, atsakingą už konkrečios stipendijos skyrimą.  

 

45. Studentams, gaunantiems skatinamąsias Akademijos Senato arba vardines stipendijas, 

papildomai skatinamosios stipendijos už studijų rezultatus nėra skiriamos. 

 

46. Skatinamosios stipendijos neskiriamos studentams: 

46.1. studijuojantiems pirmosios ir antrosios studijų pakopų pirmajame semestre. Šis punktas 

netaikomas skatinamųjų vardinių stipendijų skyrimo nuostatoms; 

46.2. turintiems akademinių skolų; 

46.3. nustatytu laiku (pagrindinės sesijos metu) neišlaikiusiems įskaitų ir egzaminų be 

pateisinamų priežasčių; 

46.4. kuriems dėl pateisinamų priežasčių įskaitos ir egzaminai atidėti iki nustatyto išlaikymo 

termino (išskyrus grįžusiems pagal tarptautinio judumo programas); 

46.5. papildomai prasitęsusiems studijas pagal tarptautinio judumo programas; 

46.6. grįžusiems studentams iš akademinių atostogų ir jau gavusiems skatinamąsias 

stipendijas už tą patį laikotarpį; 

46.7. pirmąjį semestrą skatinamosios stipendijos neskiriamos studentams: 

46.7.1. priimtiems iš kitų aukštųjų mokyklų; 

46.7.2. perėjusiems studijuoti iš vieno Akademijos fakulteto į kitą. 

 

47. Stipendijų mokėjimas nutraukiamas: 

47.1. studentą išbraukus iš Akademijos studentų sąrašų; 

47.2. studentui suteikus akademines atostogas; 

47.3. studentui sustabdžius studijas. 

 

48. Fakulteto stipendijų skyrimo komisijos teikimu skatinamųjų stipendijų mokėjimą 

galima nutraukti vienam mėnesiui arba visam semestrui rektoriaus įsakymu: 

48.1. už akademinės drausmės (paskaitų, repeticijų nelankymą, mokymosi užduočių 

neatlikimą ir kt.) ir akademinės etikos pažeidimus; 

48.2. už Akademijos ir Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus. 

 

49. Stipendijos mokamos ne vėliau kaip kalendorinio mėnesio 25 dieną. 

 

50. Stipendijų dydis ir kitos jų skyrimo sąlygos gali keistis keičiantis Lietuvos Respublikos 

įstatymams, Vyriausybės nutarimams bei kitiems studentų stipendijas reglamentuojantiems teisės 

aktams. 
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51. Stipendijos trečiosios pakopos studentams skiriamos Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka.  

52. Studentai, studijuojantys valstybės nefinansuojamose vietose pagal pirmosios ir 

antrosios pakopų studijų programas ir pasiekę gerus studijų rezultatus, yra skatinami mažinant studijų 

kainą pagal Senato patvirtintą Įmokų už studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje mokėjimo, 

grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašą. 

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

53. Šiuos Nuostatus ir jų pakeitimus tvirtina Akademijos Senatas.  

54. Šie Nuostatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo Senate datos.  

_____________________________ 

 


