
 
Profesinio orientavimo projektas „Studentų ugdymas karjerai – studento karjeros sėkmės link“ (Nr. EG-2013-196) 

Ši projektinė veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos 
fondas. 
Ši medžiaga atspindi projekto vykdytojų, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Europos Komisija 
neatsako už šios medžiagos turinį bei už galimą informacijos panaudojimą. 

NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA 

 
PARAMA 
 
Studijuodamas aukštojoje mokykloje Tu gali gauti įvairią finansinę paramą, kurią administruoja 
Valstybinis studijų fondas (http://www.vsf.lt/).  
 

VALSTYBĖS REMIAMA PASKOLA 

Valstybės remiamos paskolos yra: 
1. Paskola studijų kainai sumokėti. Paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už 
einamuosius metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Paskola išmokama į aukštosios mokyklos 
sąskaitą. Jeigu mokslo metų pradžioje skolinamasi iš karto abiem semestrams, tai paskolos dalis už 
pavasario semestrą išmokama nuo vasario 1 d. iki liepos 1 dienos, kai studentas bankui pateikia prašymą, 
pervesti likusią paskolos dalį. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nėra išmokama;  
2. Paskola gyvenimo išlaidoms. Ši paskola (iki 1900 eurų per metus) išmokama lygiomis dalimis kiekvieną 
mėnesį iki liepos 1 dienos (paskutinio kurso studentams - iki studijų pabaigos) į paskolos gavėjo asmeninę 
sąskaitą; 
3. Paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Ši paskola ( iki 2280 eurų per 
metus) išmokama į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą vienu kartu. Studentai, išvykstantys studijuoti pagal 
mainų programas dar neprasidėjus prašymų-anketų priėmimui, turėtų įsitikinti, kad užsienyje turės visus 
reikalingus duomenis, saugiu būdu prisijungti prie Fondo informacinės sistemos (el. bankininkystė, el. 
parašas, asmens tapatybės kortelės sertifikatai). Prašymą-anketą gali pateikti tik pats studentas. Taip pat 
būtina įgalioti kitą asmenį tvarkyti valstybės remiamų paskolų gavimo dokumentus (įgaliojimą patvirtina 
notaras). Šis įgaliojimas bus reikalingas sudarant valstybės remiamos paskolos sutartį su kredito įstaiga. 

 
Studentai gali skolintis iš bankų lengvatinėmis sąlygomis su valstybės garantija.  Bendrosios valstybės remiamų 
paskolų teikimo sąlygos:  

 Kiekvienais mokslo metais studentas gali kreiptis dėl naujos paskolos; 

 Studijų metu  palūkanos už studentą  gali būti apmokamos  iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja 
Fondas. Sustabdžius studijas ar akademinių atostogų metu palūkanas mokėti privalo pats paskolos 
gavėjas; 

 Net ir pasirašęs kredito sutartį, studentas bet kada gali atsisakyti  neišmokėtos paskolos dalies; 

 Paskolos grąžinimo pradžia - metai po studijų baigimo ar nutraukimo; 

 Paskolos grąžinimo trukmė - 15 metų; 

 Paskolos teikiamos kintamomis palūkanomis: EURIBOR (euro tarpbankinės rinkos palūkanų norma, 
apskaičiuota Europos bankų federacijos) + banko marža, nustatyta kredito sutartimi; 

 Paskolos grąžinamos linijiniu metodu. Taikant šį metodą, paskolos palūkanos skaičiuojamos nuo 
išmokėtos ir negrąžintos paskolos sumos. Pvz.: 1) paėmus paskolą gyvenimo išlaidoms, kuri studentui 
išmokama kas mėnesį nustatytomis dalimis, palūkanų suma vis auga; 2) po kiekvienos asmens įmokos, 
grąžinus dalį paskolos, palūkanų suma vis mažėja; 

 Grąžinant paskolą anksčiau laiko netaikomi jokie papildomi mokesčiai ar baudos;  

 Prasidėjus paskolos grąžinimo laikotarpiui leidžiama atidėti paskolos grąžinimą. Paskolos gavėjas 
pirmiausiai privalo tartis su banku. Nepavykus susitarti dėl paskolos grąžinimo atidėjimo su banku, 
paskolos gavėjas, kurio šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui paskutinius 6 mėnesius buvo 
ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį (ne daugiau kaip  183 €, nes 
valstybės remiamų pajamų dydis šiuo metu yra 122 €), gali kreiptis į Fondą. 

 
Plačiau http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/vrpaskolos 
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SOCIALINĖS STIPENDIJOS STUDIJŲ STIPENDIJA 

Socialinę stipendiją, kurios dydis yra 3,25 BSI 
(bazinė socialinė išmoka), t.y., 123,50 € per mėnesį, 
gali gauti visi aukštųjų mokyklų (pirmosios pakopos, 
antrosios pakopos ir vientisųjų studijų) studentai, 
atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų: 

 yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni 
gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba 
gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos 
Respublikos piniginės socialinės paramos 
nepasiturintiems gyventojams įstatymą; 

 turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 
procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba 
sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį; 

 yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki 
pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo 
nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai 
(turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę. 

Kiekvieną semestrą reikia pateikti naują prašymą. 
Prašymai teikiami internetu, prisijungus prie fondo 
informacinės sistemos "Parama" ir užpildžius 
naują prašymą "Socialinė stipendija". Prisijungimo 
metu asmens tapatybė nustatoma elektroninės 
bankininkystės, elektroninio arba mobilaus 
parašo priemonėmis. 
 
Paskirtą socialinę stipendiją Fondas perveda į 
studento nurodytą asmeninę sąskaitą kas mėnesį iki 
27 dienos. 
 
Plačiau http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/soc-stipendijos 

Studijų stipendija - valstybės parama aukščiausiais 
balais įstojusiems į valstybės nefinansuojamas studijų 
vietas. Galimas studijų stipendijų skaičius atskirose 
studijų programose ir aukštosiose mokyklose 
nustatomas kiekvienas metais. Studijų stipendijų 
skaičių pagal studijų sritis ar mokslo kryptis paskirsto 
Švietimo ir mokslo ministerija. Studijų stipendijos yra 
skiriamos tik tų aukštųjų mokyklų studentams, kurios 
priimdamos studentus taiko ne žemesnį nei ŠMM 
nustatytą mažiausią stojamąjį konkursinį balą. 
Konkursas studijų stipendijoms vyksta jau 
bendrojo priėmimo metu. Asmuo, siekiantis gauti 
studijų stipendiją, pildydamas prašymą LAMA BPO 
sistemoje privalo pasirinkti valstybės nefinansuojamą 
studijų vietą su studijų stipendija. 
Studijų stipendijos dydis metams atitinka 
norminės vienų studijų metų studijų kainos dydį. 
Keičiant studijų programą į kitą, kurios metinė kaina 
yra didesnė, paskirtos stipendijos dydis nesikeičia. 
Keičiant studijų programą į kitą, kurios metinė kaina 
yra mažesnė, studijų stipendija atitinkamai sumažėja. 
Studentas, kuriam paskirta studijų stipendija iki 
nustatyto termino privalo pateikti elektroninį 
prašymą. Pildydamas prašymą studentas turi 
nurodyti savo studijų duomenis, kontaktinius 
duomenis ir nurodyti, į kokią sąskaitą nori pervesti 
jam skirtą paramą. Kai studentas prašyme pažymi, 
kad studijų stipendija turėtų būti pervedama mokslo ir 
studijų institucijai - nurodyti mokslo ir studijų 
institucijos sąskaitos nereikia. Nepateikus prašymo iki 
nurodyto termino pabaigos laikoma, kad studentas 
studijų stipendijos atsisakė. 
Studijų stipendija yra išmokama dalimis kas 
mėnesį. Stipendijos pervedamos iki mėnesio 25 
dienos.  
Studijų stipendijas gali gauti: 

 priimti į pirmosios pakopos ar vientisųjų 
studijų valstybės nefinansuojamas studijų 
vietas ir surinkę aukščiausius konkursinius 
balus (teisės aktas); 

 priimti į antros pakopos ar doktorantūros 
studijų valstybės nefinansuojamas studijų 
vietas, jei jų konkursinis balas dešimtbalėje 
sistemoje yra ne mažesnis nei aštuoni. 

 
Plačiau http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/studijust 
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FINANSINĖ PARAMA NEĮGALIESIEMS STUDIJŲ METU 
 

TIKSLINĖS IŠMOKOS specialiesiems poreikiams 
tenkinti ir studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti 

TIKSLINĖS IŠMOKOS 
Projektas „Studijų prieinamumo didinimas“.  

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM, 
vadovaujantis Finansinės pagalbos priemonių teikimo 
neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose 
mokyklose, tvarkos aprašu (su 2011-07-13 pakeitimu), 
nuo 2006 m teikia finansinę pagalbą neįgaliesiems, 
studijuojantiems aukštosiose mokyklose, ir kontroliuoja 
lėšų tikslinį panaudojimą. Finansinę pagalbą gali gauti 
studentai, turintys sunkų arba vidutinį neįgalumo lygį 
arba 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį, pirmą 
kartą studijuojantys pagal neuniversitetinių, I, II ar III 
pakopos arba vientisųjų universitetinių studijų 
programą ir neturintys įsiskolinimų bei drausminių 
nuobaudų. 
Skiriamos šios finansinės pagalbos priemonės: 

 išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti 
– (50 proc. bazinės socialinio draudimo 
pensijos dydžio kas mėnesį – nuo 2019 m. 
sausio 1 d. 82,30 Eur); 

 tikslinės išmokos studijų išlaidoms iš 
dalies padengti (3,2 BSI dydžio per semestrą 
– šiuo metu 121,60 Eur). Šią išmoką gali gauti 
studentai, studijuojantys valstybės 
nefinansuojamoje vietoje.  

 
Jeigu neįgalusis studentas turi įsiskolinimą ar 
drausminių nuobaudų, tada išmokos mokėjimas jam 
sustabdomas, o pratęsiamas tik nuo kito mėnesio, kai 
panaikinamos akademinės skolos ir (arba) nuobaudos. 
Jeigu neįgalusis turi įsiskolinimą ar drausminių 
nuobaudų, tikslinė išmoka už visą studijų semestrą 
nemokama. 
 
Neįgalūs studentai, pageidaujantys gauti tikslinę 
išmoką, turi kreiptis į savo aukštosios mokyklos 
atsakingą asmenį, koordinuojantį tikslinių išmokų 
paraiškų teikimą Neįgaliųjų reikalų departamentui. 
 
Plačiau  

 http://www.ndt.lt/neigaliuju-studentu-remimas/ 

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_i
d=281953&p_query=&p_tr2= - Finansinės pagalbos 
priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems 

aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašas 

Tikslines išmokas (152 Eur per mėnesį) turi teisę 
gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio 
aukštųjų mokyklų filialų studentai, turintys negalią, 
atitinkantys šiuos reikalavimus: 

 Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų 
valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, 
kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją 
vietą Lietuvos Respublikoje; 

 turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 
procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba 
sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (DĖMESIO: 
studentai, turintys negalią, turintys teisę gauti 
tikslines išmokas, gali pretenduoti ir į 
socialinę stipendiją); 

 aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja 
(išskyrus atvejus kai studentas, turintis 
negalią, prieš tai nutraukęs studijas arba 
pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl 
pradeda studijuoti. Šios tikslinės išmokos 
neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo 
mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba 
pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos) 
pagal pirmosios pakopos (profesinio 
bakalauro arba bakalauro) studijų programą 
arba pagal vientisųjų studijų programą; 

 neturi akademinių skolų pagal studijuojamą 
studijų programą ir (arba) aukštosios 
mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų. 

 
Tikslines išmokas gali gauti VISŲ aukštųjų mokyklų 
studentai, nepriklausomai nuo to, ar jų aukštoji 
mokykla yra projekto partnerė. Tikslinės išmokos yra 
skiriamos kas semestrą (įskaitant atostogų laikotarpį). 
Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus 
teikia elektroniniu būdu. Prie informacinės sistemos 
"Parama" studentas jungiasi banko, kurio 
elektroninėmis paslaugomis naudojasi, prisijungimo 
duomenimis, elektroniniu arba mobiliu parašu. 
Prisijungęs turi pasirinkti ir užpildyti formą „Tikslinė 
išmoka". 
 
Plačiau  

 http://vsf.lrv.lt/lt/projektas/tikslines  
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SOCIALINĖ PARAMA (BAIGUS STUDIJAS) 
 
Tik pabaigus studijas kiekvieno siekis yra įsidarbinti pagal specialybę, tačiau ne kiekvienam pasiseka iš 
karto žengti tvirtus žingsnius įsitvirtinant darbo rinkoje, todėl dažnas absolventas, baigęs aukštąją 
mokyklą praveria užimtumo tarnybos duris.  
 
Socialinė parama gali būti dviejų tipų: 
 Nedarbo socialinio draudimo išmoka 
 Piniginė socialinė parama 

 

NEDARBO IŠMOKA PINIGINĖ SOCIALINĖ PARAMA 

Darbo ieškantis asmuo turi teisę į nedarbo 
socialinio draudimo išmoką (NSDI, plačiau žinoma 
kaip bedarbio pašalpa). Šios išmokos priklauso, jeigu 
jūs: 

 buvote draudžiamas nedarbo socialiniu 
draudimu, t.y. Jūs pats ar už Jus buvo 
mokamos nedarbo socialinio draudimo įmokos 
(paskutinis draustumas turi būti Lietuvoje).  

 registravotės Užimtumo tarnyboje; 

 Užimtumo tarnybos sprendimu Jums suteiktas 
bedarbio statusas; 

 Užimtumo tarnyba nepasiūlė Jums tinkamo 
darbo ar aktyvios darbo rinkos politikos 
priemonių; 

 per paskutinius 30 kalendorinių mėnesių iki 
įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos 
turite ne mažesnį kaip 12 mėnesių nedarbo 
draudimo stažą; 

 baigėte privalomąją pradinę karo tarnybą ar 
alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą arba 
esate paleisti iš nuolatinės privalomosios 
pradinės karo tarnybos, kurios metu įgijo 
pirminį karinį parengtumą, ir įsiregistravote 
Užimtumo tarnyboje ne vėliau kaip per 6 
mėnesius nuo paleidimo iš tarnybos. 

 
Nedarbo draudimo išmoką sudaro dvi dalys - pastovi ir 
kintama: 

 Pastovi nedarbo išmokos dalis lygi 129,15 
Eur, t.y. 23,27 proc. minimalios mėnesio algos 
(555 X 23,27 proc. = 129,15 Eur) 

 Kintama dalis priklauso nuo turėtų pajamų. 
Apskaičiuojant kintamą nedarbo išmokos dalį 
įvertinamos pajamos, turėtos per 30 mėnesių, 
praėjusių iki užpraeito kalendorinio mėnesio 
pabaigos nuo bedarbio įsiregistravimo 
Užimtumo tarnyboje dienos. 

 
Nedarbo išmoka pradedama mokėti nuo 8 po 
įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos ir mokama 
9 mėnesius, išskyrus:  

 Kai esate atleisti iš darbo dėl savo kaltės, 
nedarbo išmoka pradedama mokėti praėjus 3 
mėn. nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje 
dienos; 

 Kai esate atleisti iš darbo ir jums priskaičiuota 

Socialinės paramos sistemą galima skirti į dvi dalis: 

 Socialinę paramą – piniginę pagalbą 
nepasiturintiems asmenims (šeimos pašalpos; 
socialinės pašalpos; šildymo išlaidų, išlaidų 
šaltam ir karštam vandeniui kompensavimas ir 
kt.) 

 Socialines paslaugas – pagalbą asmenims 
įvairiomis nepiniginėmis formomis bei globos 
pinigais, siekiant grąžinti sugebėjimą 
pasirūpinti savimi bei integruotis į visuomenę 
(slauga namuose; maitinimo organizavimas; 
karšto maisto pristatymas; aprūpinimas 
būtiniausiais daiktais; senelių, neįgaliųjų 
globos namai ir kt.) 

 
Kokios yra sąlygos siekiant gauti socialinę pašalpą? 

 nuosavybės teise turimo turto vertė turi 
neviršyti turto vertės normatyvo; 

 pajamos vienam asmeniui turi būti mažesnės 
už valstybės remiamų pajamų dydį (122 Eur) 
(toliau – VRP); 

 kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai 
gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo 
arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka 
bent vieną iš šių sąlygų: 

 vyresni kaip 18 metų asmenys dirba ir 
per laikotarpį, už kurį pajamos 
apskaičiuojamos, dirbo ne mažiau kaip 
du trečdalius maksimalios darbo laiko 
trukmės; 

 savarankiškai dirbantys asmenys, kurie 
per laikotarpį, už kurį pajamos 
apskaičiuojamos, iš vykdomos veiklos 
gauna ne mažesnes kaip minimalioji 
mėnesinė alga vidutines pajamas per 
mėnesį; 

 nedirba, nes: 
 mokosi arba studijuoja, įskaitant 

akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, 
kol jiems sukaks 24 metai ir laikotarpiu nuo bendrojo 
ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų 
rugsėjo 1 dienos, bet ne ilgiau, negu jiems sukaks 24 
metai; 

 yra sukakę senatvės pensijos amžių 
arba gaunantys bet kokios rūšies pensiją, pensijų 
išmokas ir (ar) šalpos išmokas, išskyrus pensijas, 
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išeitinė išmoka arba šalių susitarimu 
kompensacija, nedarbo išmoka pradedama 
mokėti ne anksčiau kaip praėjus tiek 
kalendorinių mėnesių po darbo sutarties 
nutraukimo, už kiek mėnesių priskaičiuota 
išeitinė išmoka ar kompensacija; 

 Kai gaunate ligos, profesinės reabilitacijos, 
motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmoką 
ar ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar 
profesinės ligos išmoką, paskirtą iki 
įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos, 
nedarbo išmoka pradedama mokėti ne 
anksčiau nei baigiasi šių išmokų mokėjimo 
laikas. 

 
Nedarbo išmokos mokamos už praėjusį mėnesį ne 
anksčiau kaip mėnesio 20 d. ir vėliau kaip mėnesio 
paskutinę dieną.  
 
Plačiau  

 https://www.renkuosilietuva.lt/lt/nedarbo-ismokos/ 

 https://www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-
gyventojams/ka-daryti-jei-netekau-darbo-3/noriu-gauti-
nedarbo-ismoka 

paskirtas asmenims, kuriems nustatytas 45–55 
procentų darbingumo lygis, našlių ar našlaičių 
pensijas ir už tarnybą paskirtas pareigūnų ir karių 
valstybines pensijas, arba asmenys, kurie kreipėsi dėl 
jų skyrimo; 

 yra įsiregistravę Lietuvos Užimtumo 
tarnyboje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo 
tarnyboje; 

 slaugo ar prižiūri vaiką (įvaikį) arba 
vaiką, kuriam įstatymų nustatyta tvarka nustatyta 
globa ar rūpyba šeimoje, jeigu jiems yra mokamos 
slaugos ar priežiūros išlaidų tikslinės kompensacijos 
arba jeigu jis paskirtas globėju ar rūpintoju; 

 asmuo ne trumpiau kaip vieną mėnesį 
gydosi stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros 
įstaigoje, išskyrus atvejus, kai asmeniui paskirtos 
priverčiamosios medicinos priemonės ar asmeniui 
paskirta auklėjamojo poveikio priemonė – atidavimas į 
specialią auklėjimo įstaigą, arba jam ne trumpiau kaip 
vieną mėnesį išduotas elektroninis nedarbingumo 
pažymėjimas ar medicininė pažyma; 

 yra nėščia moteris, kuriai yra likę ne 
daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos 
gimdymo datos; 

 vienas iš tėvų ar globėjų augina: vaiką 
(įvaikį) iki 3 metų; 

 
Plačiau  

 https://www.renkuosilietuva.lt/lt/socialine-parama-
nepasiturintiems/ 

 https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-
vaikai/socialine-parama-seimoms-ir-vaikams/pinigine-
socialine-parama-nepasiturintiems-gyventojams-socialine-
pasalpa-busto-sildymo-geriamojo-ir-karsto-vandens-
islaidu-kompensacijos 

 


