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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO STUDENTŲ ORGANIZACIJŲ 
RĖMIMO IR SKATINIMO NUOSTATAI 

 
1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU, toliau - 

Universiteto) studentų organizacijų rėmimo ir universitetinės bei užuniversitetinės veiklos skatinimo 

tvarką. 

 
I. Studentų organizacijų rėmimas 

 
2. Studentų organizacijos (toliau – Organizacijos) gali būti remiamos iš skiriamų valstybės 

biudžeto asignavimų, pajamų už teikiamas paslaugas bei kitų lėšų šaltinių. Studentų organizacijų 

finansavimą koordinuoja LSMU Studentų atstovybė. 

3. Organizacijos planuoja veiklą ir parengia finansavimo paraiškas pagal patvirtintą formą 

ateinantiems kalendoriniams metams ir pateikia Studentų atstovybei iki einamųjų metų lapkričio 15 

dienos. 

4.  Finansuojamos Organizacijų paraiškų kategorijos: 

4.1. Tikslinis finansavimas renginiams, skirtiems studentų visuomeninės, akademinės, kultūrinės 

ir sportinės veiklos plėtrai. 

4.2. Organizacijų organizacinės ir veiklos išlaidos. 

5. Studentų ir studentų organizacijų finansavimo paraiškose pateikiamas trumpas tikslinių renginių 

ar organizacinių išlaidų aprašas ir sąmata. 

6. Studentų organizacijų paraiškos svarstomos LSMU Studentų atstovybės taryboje ir sudaroma 

apibendrinta preliminari sąmata. Esant neaiškumams ar nepakankamai informacijai gali būti 

konsultuojamasi ir prašoma patikslinimų iš paraiškas pateikusių Organizacijų. 

7. Preliminari apibendrinta studentų organizacijų paraiška teikiama Ekonomikos ir planavimo 

tarnybai iki einamųjų metų gruodžio 1 dienos. Patvirtinus Universiteto strateginį veiklos planą ir pajamų 

ir išlaidų už teikiamas paslaugas sąmatą, Ekonomikos ir planavimo tarnyba per 5 darbo dienas 

informuoja Studentų atstovybę apie skiriamas lėšas. 

8. Įvertinus universiteto skiriamą finansavimą ir remiantis pateiktomis paraiškomis, Studentų 

atstovybės taryba sudaro galutinę studentų organizacijų rėmimo sąmatą, kuri pateikiama universiteto 

Ekonomikos ir planavimo tarnybai per 10 darbo dienų nuo gautos informacijos iš universiteto 

Ekonomikos ir planavimo tarnybos. 

9. Metų eigoje, esant objektyvioms aplinkybėms be atskiro derinimo, galimi finansavimo 

perskirstymai Organizacijos viduje, neviršijantys 10 proc. bendros Organizacijai metams skiriamos 



sumos. Esant didesniam nei 10 proc. bendros Organizacijai metams skiriamos sumos perskirstymui, 

sprendimas patvirtinamas Studentų atstovybės tarybos posėdyje ir informacija pateikiama universiteto 

Ekonomikos ir planavimo tarnybai. 

10. Metų pabaigoje studentų organizacijos pateikia ataskaitą Studentų atstovybei apie įvykdytus 

renginius ir priemones, kuriems buvo skirtas universiteto finansavimas.  

11. Už Universiteto lėšų panaudojimą Studentų atstovybė, per keturis mėnesius nuo Studentų 

atstovybės finansinių metų pabaigos, atsiskaito Universiteto akademinei bendruomenei: duomenis 

pateikia metinei Rektoriaus ataskaitai, pilnai atsiskaito per LSMU Studentų Konferenciją. 

 
II. Studijų bei užuniversitetinės veiklos derinimo principai 

 
12. Studijų bei universitetinės veiklos derinimo tikslas – sudaryti palankias sąlygas studentams 

dalyvauti užuniversitetinėje veikloje, atstovauti Universitetui ir jo studentams bei garsinti Universiteto 

vardą, t.y.: 

12.1. Dalyvavimas būtinuose renginiuose, kai to reikalauja pareigos ar atstovaujama Universitetui 

(Universiteto tarybos, Senato, fakultetų tarybų, Universiteto komisijų posėdžiai arba masiniai renginiai, 

kuriuose reikalingas Universiteto atstovavimas Universitetui, miestui, Lietuvai ar už jos ribų), laikoma 

pateisinama priežastimi, sprendžiant lankomumo ir atsiskaitymų klausimus. Tokiu atveju už praleistus 

darbus ar atsiskaitymus negali būti skiriamos drausminės nuobaudos, yra sudaromos sąlygos programai 

įvykdyti ir/ar per semestrą atsiskaityti. 

12.2. Dalyvavimas Universitetui naudinguose renginiuose (Universiteto vardo garsinimas, 

studentų organizacijų arba akademinės bendruomenės atstovavimas ar kt.), gali būti laikomas 

pateisinama priežastimi ir į tai yra atsižvelgiama sprendžiant lankomumo ir akademinių atsiskaitymų 

klausimus.  

12.3. Studentai arba Organizacijų vadovai, norintys vykti į numatytą renginį, turi savo išvykimą 

suderinti su fakulteto dekanu ir informuoti atitinkamus Universiteto padalinius apie išvykimą ir 

negalėjimą dalyvauti paskaitose, darbuose ar atsiskaitymuose. 
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