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STUDENTŲ IŠVYKŲ Į OLIMPIADAS IR KONKURSUS PATIRTŲ IŠLAIDŲ 

KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

1. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto studentų išvykų į olimpiadas ir 

konkursus patirtų išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Vilniaus 

universiteto (toliau – Universitetas) Matematikos ir informatikos fakulteto (toliau – Fakultetas) fondo, 

skirto Fakulteto pirmosios ir antrosios pakopos studentų (toliau – Pareiškėjai) išvykų į dalykines 

olimpiadas ir konkursus patirtoms išlaidoms kompensuoti (toliau – Fondas), lėšų sudarymo ir 

skyrimo tvarką.  

2. Fondui lėšas skiria Fakulteto taryba Fakulteto dekano teikimu. 

3. Fondas gali būti finansuojamas iš: 

3.1. Fakultetui skirtų valstybės biudžeto asignavimų pirmosios ir antrosios pakopos 

studijoms finansuoti; 

3.2. Kitų Fakulteto teisėtai įgytų lėšų.  

4. Fondo lėšos skiriamos konkurso tvarka. 

5. Pareiškėjai Fakulteto Studijų skyriui teikia: 

5.1. laisvos formos prašymą Fondo lėšoms gauti, kurioje nurodytas prašomų skirti Fondo 

lėšų panaudojimo tikslas, trumpa prašymo motyvacija ir argumentai, prašoma Fondo 

lėšų suma, kiti numatomi ir (ar) turimi finansavimo šaltiniai; 

5.2. papildomus dokumentus (kvietimas, renginio pavadinimas ir kt.); 

5.3. kitus numatomus ir (ar) turimus finansavimo šaltinių įrodymus.  

6. Paraiška Fondo lėšoms gauti turi būti pasirašyta pareiškėjo ir vizuota Fakulteto Studijų 

prodekano ir Fakulteto instituto direktoriaus. 

7. Fondo lėšos skiriamos Fakulteto Tarybos Finansų ir strategijos komiteto (toliau – 

Komitetas) sprendimu. 

8. Fondas gali skirti lėšas tik tokioms studentų išvykoms, kurios tiesiogiai susiję su 

Universiteto ir Fakulteto atstovavimu dalykinėje olimpiadoje ar konkurse.   

9. Paraiškos teikiamos nuolat. Komitetas svarsto paraiškas ne dažniau kaip kartą per mėnesį ir 

ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. 

10. Fondo lėšų apskaitą vykdo Fakulteto dekano paskirtas Fakulteto administracijos 

darbuotojas. 

11. Už Fondo lėšų skirstymą ir naudojimą atsako Komitetas. 

12. Už skirtų Fondo lėšų naudojimą pagal paskirtį atsako Fondo lėšų gavėjas. 

13. Komitetas kasmet teikia Fakulteto tarybai Fondo lėšų panaudojimo ataskaitą. 

 


