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DR. IGNO KONČIAUS VARDINĖS STIPENDIJOS SKYRIMO NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Dr. Igno Končiaus vardinės stipendijos skyrimo Vilniaus universiteto studentams 

nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja dr. Igno Končiaus vardinės stipendijos 

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

atrankos kriterijus. 

2. Stipendiją, atsižvelgiant į Vydūno jaunimo fondo (toliau – Fondo) ir Vilniaus 

universiteto (toliau – Universitetas) bendradarbiavimą, steigia savo iniciatyva Vydūno 

jaunimo fondas (toliau – Steigėjas). Ji pervedama iš Steigėjo lėšų Universitetui į 

atsiskaitomąją sąskaitą kaip parama pagal paramos sutartį. 

3. Nuostatai parengti vadovaujantis Universiteto stipendijų nuostatais ir jiems 

neprieštarauja. 

4. Stipendijos tikslas – paremti ir paskatinti pilietiškus (t.y. aktyviai dalyvaujančius 

visuomeninėje, socialinėje studentų organizacijų ar kultūrinėje veikloje), darbščius ir 

pasiekusius aukštų akademinių rezultatų  fizikos fakulteto bakalauro studijų studentus. 

5. Stipendija yra vienkartinė, jos dydis – 1000 Eur (vienas tūkstantis eurų). Kiekvienų 

metų pavasario semestre skiriama viena stipendija. Tam pačiam studentui stipendija gali 

būti skiriama tik vieną kartą. 

 

II SKYRIUS 

STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA IR KANDIDATŲ STIPENDIJAI GAUTI 

ATRANKOS KRITERIJAI 

 

6. Konkursas Stipendijai gauti (toliau – Konkursas) skelbiamas kiekvienų metų kovo 

mėnesį. Informacija apie Konkursą ir kita aktuali informacija apie Stipendiją talpinama 

Fizikos fakulteto interneto svetainėje, taip pat Fizikos fakulteto socialinio tinklo 

„Facebook“ paskyroje. Informacija taip pat gali būti viešinama Universiteto ir Fizikos 

fakulteto  informaciniuose leidiniuose. 

7. Konkurse gali dalyvauti studentai, atitinkantys šiuos kriterijus: 

7.1 bakalauro studijų 2-4 kursų studentai; 

7.2 pasižymėję pilietiškumu ir aktyviai dalyvaujantys visuomeninėje veikloje (2 

priedas); 

7.3 pasiekę aukštų akademinių rezultatų pagal studijų svertinių įvertinimų vidurkį ne 

mažesnį kaip 8,00. 

8. Kandidatai iki kovo 31 dienos el. p. adresu ff@ff.vu.lt atsiunčia prašymą (1 priedas) 

skirti Stipendiją, pažymą apie mokymosi rezultatus, gyvenimo ir  visuomeninės veiklos 

aprašymus, dėstytojo ir nevyriausybinės nepelno siekiančios organizacijos atstovo 

rekomendacijas. 

9. Stipendijai skirti Fizikos fakulteto dekano įsakymu sudaroma vertinimo komisija 

(toliau – Komisija) ir skiriamas jos pirmininkas. Komisija sudaroma iš penkių  narių, 

tarp kurių turi būti Steigėjo deleguotas atstovas bei vienas Fakulteto studentų atstovas. 

10. Komisijos nariams už darbą vertinimo veikloje nėra papildomai atlyginama. 

mailto:ff@ff.vu.lt


11. Komisija, gavusi Kandidatų paraiškas, nustato siūlomą Stipendijos gavėją pagal šiuos 

kriterijus: 

11.1 pagal Kandidatų aktyvumą visuomeninėje veikloje; 

11.2 pagal Kandidatų studijų vidurkį ir pasiekimus mokslinėje veikloje. 

12. Komisijos sprendimas priimamas paprasta balsų dauguma ir yra įforminamas 

protokolu, kurį pasirašo visi Kandidatus vertinę Komisijos nariai. 

13. Komisijos protokolo ir kandidatų dokumentų kopijos (skenuotos) siunčiamos Steigėjui 

iki balandžio 15 d. 

 

III SKYRIUS 

STIPENDIJOS MOKĖJIMO TVARKA 

 

14. Vadovaujantis Komisijos protokolu, Stipendija yra skiriama Rektoriaus ar jo įgalioto 

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

15. Universitetas informuoja visuomenę apie Stipendijos paskyrimą ir ją gavusį studentą 

Fizikos fakulteto interneto svetainėje, taip pat Fizikos fakulteto socialinio tinklo 

„Facebook“ paskyroje. Informacija taip pat gali būti viešinama Universiteto ir Fizikos 

fakulteto  informaciniuose leidiniuose. 

16. Stipendija neišmokama, jeigu Stipendijos gavėjui paskiriama nuobauda, numatyta 

Universiteto studijų nuostatuose, už Universiteto teisės aktų pažeidimus. 

17. Nuostatų 16 punkte numatytu atveju Stipendijos skyrimas ar mokėjimas nutraukiamas 

Rektoriaus ar jo įgalioto prorektoriaus įsakymu Padalinio vadovo teikimu. 

18. Stipendijos gavėjams gali būti iškilmingai įteikiamos Stipendijos gavimą 

patvirtinančios pažymos, kurias rengia Steigėjas. 

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

nacionaliniuose ar Universiteto teisės aktuose numatytų stipendijų. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Nuostatai įsigalioja patvirtinus juos Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka. 

21. Nuostatai galioja iki Paramos sutarties galiojimo pabaigos, išskyrus atvejus, kai 

Nuostatuose numatyta kita galiojimo trukmė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 priedas 

 

 
(studento vardas ir pavardė ) 

Fizikos fakultetas 

Bakalauro nuolatinių studijų 

                                                                                                                    programa 
(studijų programos pavadinimas) 

 

 

Stipendijos skyrimo komisijai 

 

PRAŠYMAS 

SKIRTI VARDINĘ DR. IGNO KONČIAUS STIPENDIJĄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(data) 

 
(parašas) 



                                                                                  
 2 priedas 

 

VISUOMENINĖS IR VISUOMENEI NAUDINGOS VEIKLOS APRAŠAS 

 

Visuomeninei veiklai ir visuomenei naudingai veiklai Vydūno jaunimo Fondas priskiria šias 

veiklas: 

1) Aktyvi veikla nevyriausybinių ir nepelno siekiančių organizacijų (NVO) veikloje. Pagal 

Lietuvos įstatyminę bazę NVO – tai nacionalinės arba regioninės piliečių bendrų interesų 

pagrindu sukurtos organizacijos, registruotos pagal asociacijų įstatymą, pvz.: Studentų 

atstovybės; skautų, ateitininkų, Šaulių ar kitos jaunimo ugdymo organizacijos, jaunimo 

organizacijų apskritieji stalai savivaldybėse, neįgaliųjų ar jų teises ginančios organizacijos, 

vietos bendruomenės ir kitos narystės asociacijos. Aktyvi veikla NVO veikloje reiškia, kad: a) 

kandidatas ėjo/eina pareigas organizacijoje, pvz., buvo organizacijos ar jos padalinio vadovas, 

valdybos, tarybos, kontrolės komisijos ar kitų valdymo organų narys; b) prisidėjo prie 

organizacijos veiklų organizavimo, pvz., savanoriškais pagrindais organizavo renginius, tokius 

kaip stovyklos, seminarai, plenerai , sąskrydžiai, minėjimai ir pan. užtikrino nuolatinę, tęstinę 

organizacijos ar jos padalinio veiklą, priklausomai nuo organizacijos veiklos pobūdžio ir formų; 

c) rengė ir įgyvendino organizacijos ilgalaikius ir/ar trumpalaikius projektus. 

2) Savanorystė socialinės, švietimo, kultūros, gamtos apsaugos, sveikatos apsaugos srityse 

veikiančiose nevyriausybinėse nepelno siekiančiose organizacijose. Tokios organizacijos gali 

būti registruotos, kaip asociacijos ar viešosios įstaigos. Savanorystė – tai altruistinė, 

nepriverstinė veikla, kai dalis savo laiko, energijos, žinių ir asmeninės patirties atiduodama 

dirbant visuomenei naudingą darbą, padedant kitiems (ne giminėms ir ne draugams) ir 

negaunant už tai piniginio atlygio. Savanoris nėra organizacijos narys, darbuotojas, pameistrys, 

mokinys ar praktikantas. 

Visuomenei naudingų veiklų sričiai negali būti priskiriamos tokios asmeninius pomėgius, 

polinkius išreiškiančios bei profesinės raidos poreikius tenkinančios veiklos, kaip: 

1) Pranešimų rengimas ir skaitymas mokslinėse – praktinėse konferencijose; 

2) Dalyvavimas dainų, šokių kolektyvuose, sporto komandose; 

3) Dalyvavimas olimpiadose, turnyruose, varžybose, čempionatuose; 

4) Dalyvavimas kitų organizuotose vasaros mokyklose, jaunimo mainuose ir kt. neformaliojo 

švietimo/ugdymo veiklose. 

 

 

 


