


Fondo veiklos tikslas – administruoti valstybės
finansinę paramą studentams, įgyvendinti kitas
aukštojo mokslo kokybei ir prieinamumui užtikrinti
skirtas priemones.
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Valstybės remiamos paskolos

Kiekvienais mokslo metais per kredito įstaigas (bankus) 

studentams teikiamos valstybės remiamos paskolos:

 studijų kainai sumokėti rudens ir pavasario semestrą (ne 

daugiau nei aukštosios mokyklos nustatyta metinė studijų 

kaina);

 gyvenimo išlaidoms – 1 900 Eur rudens semestrą, 950 

Eur pavasario semestrą;

 dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) 

sutartis – 2 280 Eur rudens ir pavasarios semestrą.

Studijų metu iš viso galima pasiskolinti 14 630 Eur.



Valstybė studentams leidžia skolintis lengvatinėmis

sąlygomis!



Socialinės stipendijos

Skiriamos aukštųjų mokyklų studentams (išskyrus 
rezidentus):

 gaunantiems socialinę pašalpą pagal Lietuvos 
Respublikos piniginės socialinės paramos 
nepasiturintiems gyventojams įstatymą,

 esant nustatytam 45 procentų ar mažesniam darbingumo, 
sunkiam ar vidutiniam neįgalumo lygiams,

 ne vyresniems 25 metų, kuriems iki pilnametystės įstatymų 
nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba arba kurių 
abu tėvai mirę.

Socialinės stipendijos dydis - 123,50 Eur.



Studijų stipendijos

 Skiriamos aukščiausiais balais įstojusiems į valstybės 
nefinansuojamas studijų vietas.

 Studijų stipendijos dydis metams atitinka norminės 
vienerių studijų metų studijų kainos dydį.

 Jeigu aukštosios mokyklos nustatyta metinė studijų 
kaina yra mažesnė už norminę studijų kainą, stipendijos 
dydis atitinka aukštosios mokyklos nustatytos studijų 
kainos dydį.

 Studijų stipendija kas mėnesį pervedama į studento 
asmeninę arba aukštosios mokyklos banko sąskaitą.



Valstybės parama užsienio lietuvių studijoms

 Tai socialinė išmoka ir stipendija už studijų rezultatus, 
dėl kurios galima kreiptis du kartus per metus.

 Vienkartinės socialinės išmokos dydis – nuo 203 iki 319 
Eur.

 Stipendijos už studijų rezultatus dydis – 123,50 Eur per 
mėnesį. Stipendija skiriama kas semestrą.



Studijų kainos kompensavimas

 Geriausių studijų rezultatų pasiekusiems studentams 
gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina.

 Aukštosios mokyklos savo nustatyta tvarka sudaro ir 
pateikia Valstybiniam studijų fondui sąrašą asmenų, 
kurie turi teisę į už studijas sumokėtos kainos 
kompensaciją.



Studijų kainos kompensavimas atlikusiems 

nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą arba 

baigusiems bazinius karinius mokymus 

Studijų kainos dalis (ne daugiau kaip 50 proc.) gali būti 

kompensuojama studentams, nuolatinę privalomąją 

pradinę karo tarnybą arba bazinius karinius mokymus 

pradėjusiems iki 2015 m. balandžio 21 d.           



Studijų krepšelio grąžinimas

Pareiga grąžinti lėšas į valstybės biudžetą, atsirandanti:

 studentui, nutraukusiam valstybės finansuojamas 
studijas ar iš jų pašalintam,

 neįvykdžiusiam kitų studijų ar tikslinio finansavimo 
sutarties sąlygų ir numatytų įsipareigojimų.

Studentai, atitinkantys tam tikrus teisės akte numatytus 
kriterijus, atleidžiami nuo lėšų grąžinimo į valstybės 
biudžetą.



Projekto tikslas – didinti studijų prieinamumą 

Lietuvos aukštosiose mokyklose studentams, turintiems 
specialiųjų poreikių.



Projekto „Studijų prieinamumo didinimas“ 
uždaviniai ir veikla

Sukurti palankias studentų specialiuosius poreikius 
atitinkančias studijų sąlygas:

 tikslinių išmokų teikimas (152 Eur per mėn.),

 informacinės ir fizinės aplinkos pritaikymas,

 studijų prieinamumo galimybių sklaida.

Gerinti studijų kokybę stiprinant aukštųjų mokyklų 
specialistų dalykines bei socialines kompetencijas:

 aukštųjų mokyklų darbuotojų mokymai.



vsf.lrv.lt

www.studijuoktobulek.lt


