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PATVIRTINTA 

KU Tarybos 2021 m. lapkričio 15 d. 

Nutarimu Nr. 9N-90 

PARAMOS STUDENTAMS SPORTININKAMS IR MENO KOLEKTYVŲ NARIAMS 

ATSTOVAUJANTIEMS KLAIPĖDOS UNIVERSITETĄ TVARKA 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Klaipėdos universitetą atstovaujančiųjų sportininkų ir meno kolektyvų narių įmokų už 

studijas mažinimo tarka (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis Klaipėdos universiteto Tarybos 2019 

m. vasario 21 d. nutarimu Nr. 9N-39, Klaipėdos universiteto Senato 2008 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 11-

10 „Dėl studento sportininko statuso pripažinimo tvarkos patvirtinimo“, Klaipėdos universiteto Studijų 

nuostatų 198 punktu.  

2. Klaipėdos universitetas (toliau - Universitetas) svarbus mokslo, meno, kūno kultūros ir 

sporto vertybių bei tradicijų puoselėtojas, skatinantis pagarbą sveikam gyvenimo būdui bei kultūros 

plėtrai ir kultūrinio švietimo stiprinimui.  

3. Parama Universiteto sporto ir meno kolektyvus atstovaujantiems studentams padeda 

didinti studentų studijuojančių Universitete motyvaciją, lemiančią sportininko aktyvumą siekiant 

užsibrėžto tikslo per pratybas ir varžybas atstovaujant universitetą, formuoja palankią aplinką skatinančią 

kelti savo sportinį meistriškumą, meno kolektyvų narių įsitraukimą ir aktyvų dalyvavimą kolektyvų 

veikloje, įgūdžių tobulėjimą meninėje raiškoje ir padeda sėkmingai siekti studijų rezultatų, pagal 

pasirinktą studijų programą. 

4. Universiteto studentai sportininkai aktyviai dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose 

sporto renginiuose (Universiadose, Europos ir pasaulio suaugusiųjų ir jaunimo atskirų sporto šakų 

čempionatuose, nacionalinėse sporto šakų pirmenybėse, Europos ir Lietuvos studentų čempionatų ir 

atskirų studentų sporto lygų varžybose), studentai meno kolektyvų nariai atstovauja Universitetą 

respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose (dainų ir šokių šventėse, sporto renginiuose, festivaliuose 

bei konkursuose) taip paskleisdami žinią apie Universitetą ir garsindami jo vardą. 

5. Ši Tvarka nustato studentų - Universitetą atstovaujančių sportininkų ir meno kolektyvų 

narių, studijuojančių valstybės nefinansuojamose studijų vietose ir neturinčių akademinių įsiskolinimų, 

rėmimo, nustatant mažesnį studijų mokestį, tvarką. 

6. Įmoka už studijas gali būti mažinama studentams atstovaujantiems Lietuvą ar Universitetą 

įvairaus rango sporto varžybose bei meno kolektyvų veikloje, vieną semestrą. 

7. Ši Tvarka galioja studentui pateikus prašymą dėl studijų įmokos mažinimo ir priedą 

(sertifikatai, pažymėjimai ir kt. priedai), kuriame nurodomas dalyvavimas varžybose ar renginiuose ir 

pasiekti rezultatai per paskutinius 2 (du) kalendorinius metus. Pirmo kurso I ir II studijų pakopos 

studentams įmoka už studijas mažinama už vienerių paskutinių metų rezultatus ir pasiekimus.  

8. Prašymas dėl įmokos mažinimo ir priedas teikiami Rektoriaus vardu Kultūros ir sporto 

skyriaus vedėjui. 

9. Mokestis už studijas gali būti mažinamas studentams, kurie atstovaudami Universitetą 

laimėjo prizines vietas. Jiems įmoka gali būti mažinama iki 75 proc. Studentams, prašantiems sumažinti 



įmoką, privaloma pristatyti dokumentus, įrodančius užimamas prizines vietas konkursuose, festivaliuose, 

varžybose ir kituose tarptautiniuose bei nacionaliniuose renginiuose. 

II SKYRIUS 

ĮMOKOS MAŽINIMAS  

10. Sportininkui patyrus traumą ar kitus sveikatos sutrikimus ir pateikus sveikatos sutrikimą 

įrodančius dokumentus, negalėjusiam dalyvauti varžybose, mokestis už studijas mažinamas pagal dviejų 

praėjusių metų rezultatus. 

11. Universiteto studentams sportininkams ir meno kolektyvų nariams studijų kainos 

mažinimas skirstomas į lygius: 

Sportininkai 
Universiteto meno 

kolektyvų nariai 

I lygio iki 75% II lygio iki 50% III lygio iki 40% Iki 50 % 

Olimpinės rinktinės 

nariai ir kandidatai, savo 

sporto šakos pasaulio 

suaugusiųjų ir jaunimo 

čempionai ir prizininkai, 

Europos čempionai ir 

prizininkai, pasaulio 

studentų čempionatų 

nugalėtojai ir 

prizininkai. 

SELL (Pabaltijo studentų 

žaidynių) čempionai ir 

prizininkai, Lietuvos 

studentų čempionai ir 

prizininkai, Olimpinių 

sporto šakų Lietuvos 

suaugusiųjų ir jaunimo 

rinktinių nariai. 

Universiteto 

rinktinių nariai 

Pateikę Universiteto 

meno kolektyvų vadovų 

rekomendaciją 

 

11.1. I lygio – mokestis už studijas gali būti mažinamas studentams sportininkams, jei jie yra 

Olimpinės rinktinės nariai ir kandidatai, savo sporto šakos pasaulio suaugusiųjų ir jaunimo čempionai ir 

prizininkai, Europos čempionai ir prizininkai, pasaulio studentų čempionatų nugalėtojai ir prizininkai. 

11.2. II lygio - mokestis už studijas gali būti mažinamas studentams sportininkams, jei jie yra 

Lietuvos čempionatų, SELL žaidynių (Pabaltijo studentų žaidynių), Lietuvos studentų čempionatų 

nugalėtojai ir prizininkai, Olimpinių sporto šakų Lietuvos suaugusiųjų ir jaunimo rinktinių nariai. 

11.3. III lygio - mokestis už studijas gali būti mažinamas studentams sportininkams, esantiems 

universiteto sporto šakų rinktinėse.  

11.4. Universiteto meno kolektyvų nariams studijų įmoka mažinama pateikus kolektyvo, kurį 

atstovauja, vadovo rekomendaciją. 

12. Sprendimą dėl įmokos už studijas mažinimo ir mažinimo dydžio priima Rektorius, 

atsižvelgiant į Rektoriaus sudarytos komisijos, dėl studijų įmokos mažinimo, rekomendacijas. 

13. Komisiją dėl studijų įmokos mažinimo sudaro Rektorius. 

III SKYRIUS 



BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14. Tvarka esant poreikiui gali būti peržiūrima kas metai. 

15.  Tvarka skelbiama Klaipėdos universiteto svetainėje. 

___________________________________ 


