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

Ši projektin÷ 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/).  
 
Valstyb÷s paskola Valstyb÷s remiama paskola 
Valstyb÷s paskola yra paskola studijų įmokai mok÷ti. 
Ji teikiama iš valstyb÷s l÷šų Valstyb÷s paskolų ir 
valstyb÷s remiamų paskolų suteikimo, 
administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo (tolia- 
Aprašas) nustatyta tvarka.  
Šios paskolos suma per semestrą negali viršyti 
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 94 
straipsnio 4 dalyje nustatyto studijų įmokos dydžio už 
semestrą. 
Teisę gauti valstyb÷s paskolą turi Lietuvos 
valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, 
vientisųjų studijų ir antrosios pakopos studijų 
studentai, kurie moka Lietuvos Respublikos mokslo ir 
studijų įstatymo 94 straipsnio 4 dalyje nustatyto 
dydžio studijų įmoką (studijuoja valstyb÷s 
nefinansuojamoje vietoje). 
Valstyb÷s paskola gali būti skiriama studentui kas 
semestrą. Valstyb÷s paskola teikiama 2 kartus per 
metus, pavasario ir rudens semestruose, laikantis 
Paskolų teikimo studentams nuostatų. 
Valstyb÷s paskola turi būti prad÷ta grąžinti pra÷jus 
ne daugiau kaip 2 metams nuo studijų, kurioms buvo 
gauta paskola, baigimo, nutraukimo ar paskolos 
gav÷jo išbraukimo iš studentų sąrašų. 
 
Plačiau https://www.vsf.lt/lt/valstybes-paskolos 

Valstyb÷s remiamos paskolos yra: 
1. paskola studijų kainai - maksimali suma už 
vienerius metus mokama studijų kaina, išmokama į 
aukštosios mokyklos sąskaitą pagal pateiktą 
prašymą rudens semestre ir pavasario semestre iki 
liepos 1 dienos; 
2. paskola gyvenimo išlaidoms 6500 lt. Ši paskola 
išmokama lygiomis dalimis kiekvieną m÷nesį iki 
liepos 1 dienos (paskutinio kurso studentams 
išmokama iki studijų pabaigos) į paskolos gav÷jo 
asmeninę sąskaitą; 
3. paskola dalin÷ms studijoms pagal tarptautines 
(tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos maksimali 
suma yra 7800 lt, paskola išmokama visa iš karto į 
paskolos gav÷jo asmeninę sąskaitą. 
Kiekvienais mokslo metais studentas gali kreiptis d÷l 
naujos paskolos. 
� Paskolos grąžinimo pradžia - metai po studijų 

baigimo ar nutraukimo 
� Paskolos grąžinimo trukm÷ - 15 metų 
� Palūkanos pradedamos mok÷ti iš karto po 

pirmosios paskolos dalies išmok÷jimo, 
mokamos nuo išmok÷tos ir negrąžintos 
paskolos sumos 

� Prasid÷jus paskolos grąžinimo laikotarpiui 
galimi atid÷jimai (paskolos gav÷jas pirmiausiai 
privalo tartis su banku) 

� Sustabdęs studijas, paskolos gav÷jas 
palūkanas moka bankui savo l÷šomis. 

 
Plačiau https://www.vsf.lt/lt/valstybes-remiamos-
paskolos 

 
Socialin÷s stipendijos Studijų stipendija 
Socialines stipendijas gali gauti aukštųjų mokyklų 
pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios 
pakopos studijų studentai ir studentai, studijuojantys 
pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas 
(išskyrus rezidentūrą), studijuojantys tiek 
valstyb÷s finansuojamose vietose, tiek už 
studijas mokantys savo l÷šomis, išskyrus 
studentus, kurie: 
� neturi teis÷s į valstyb÷s finansuojamą studijų 

vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal 
Mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį; 

� yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje 
mokykloje arba yra akademin÷se atostogose; 

� aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi 
daugiau kaip 1 akademinę skolą. 

Studijų stipendija yra valstyb÷s parama 
studentams, kurie su aukščiausiais balais įstoja į 
valstyb÷s nefinansuojamas studijų vietas.  
Studijų stipendijos dydis per metus yra lygus tos 
programos, į kurią įstojo studentas normin÷s kainos 
dydžiui. Jeigu aukštosios mokyklos nustatyta metin÷ 
studijų kaina yra mažesn÷ už norminę studijų kainą, 
stipendijos dydis atitinka aukštosios mokyklos 
nustatytos studijų kainos dydį. 
Studijų stipendijas gali gauti asmenys nuo2012-2013 
studijų metų įstoję į valstyb÷s nefinansuojamas 
studijų vietas su teise į studijų stipendiją ir 
pasirašę studijų sutartis su mokslo ir studijų 
institucija: 
� pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų 



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

Ši projektin÷ 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. 

Norintys gauti socialinę stipendiją asmenys turi 
atitikti bent vieną iš šių kriterijų: 

1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys 
asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys 
socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos 
pinigin÷s socialin÷s paramos nepasiturintiems 
gyventojams įstatymą; 

2. turi teis÷s aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 
procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba 
sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį; 

3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki 
pilnametyst÷s įstatymų nustatyta tvarka buvo 
nustatyta globa (rūpyba) arba jų t÷vai 
(tur÷tas vienintelis iš t÷vų) yra mirę. 

Socialin÷s stipendijos dydis - 3 BSI (šiuo metu 390 
Lt. per m÷nesį).  
Studentui gali būti skiriama viena socialin÷ stipendija 
per studijų semestrą.  
Socialin÷ stipendija yra pervedama į asmeninę 
studento sąskaitą kiekvieno m÷nesio pabaigoje (iki 
27 d.) iki aukštosios mokyklos nurodytos semestro 
pabaigos datos. 
 
Plačiau https://www.vsf.lt/lt/socialines-stipendijos 

studijų programose, kurie surinko aukščiausius 
konkursinius balus pagal Geriausiai vidurinio 
ugdymo programą baigusiųjų eil÷s sudarymo 
tvarkos aprašą; 

� antrosios pakopos (magistro) ar doktorantūros 
studijų programose, kurių konkursinis balas 
dešimtbal÷je sistemoje ar konvertuotas į 
dešimtbalę sistemą mokslo ir studijų institucijos 
nustatyta tvarka yra ne mažesnis nei 8 balai. 

Studijų stipendijos neturi teis÷s gauti asmenys: 
� priimti į valstyb÷s finansuojamas studijų vietas; 
� neturintys teis÷s užimti valstyb÷s finansuojamų 

studijų vietų ar gauti studijų kainos 
kompensacijos pagal Mokslo ir studijų įstatymo 
72 straipsnio 1 dalį; 

� pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios 
arba žemesn÷s pakopos studijų programą ar 
doktorantūroje, jeigu daugiau nei pusę tų 
studijų laikotarpio gavo studijų stipendiją. 

Studijų stipendijos skiriamos visam studijų 
laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai stipendijų 
mok÷jimas nutraukiamas arba sustabdomas. 
 
Plačiau https://www.vsf.lt/index.php?id=1567 

 
PARAMA UŽSIENIO LIETUVIAMS 
 
Valstybinis studijų fondas teikia paramą lietuvių kilm÷s užsieniečių ir išeivijos (tiems, kurie užsienio 
šalyje gyveno ne mažiau kaip tris metus ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau kaip į devintą (gimnazijos 
pirmą)klasę) vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose 
mokyklose. Jie gali pretenduoti į dviejų (abiejų) rūšių paramą: 
� Stipendiją 
� Socialinę išmoką 

Studentai, pretenduojantys gauti paramą, turi būti: 
� priimti į pirmosios pakopos, vientisąsias arba antrosios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje 
mokykloje; 
� paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (šis punktas netaikomas pirmosios pakopos, 
vientisųjų arba antrosios pakopos studijų pirmojo semestro studentams ir studentams, 
pretenduojantiems gauti socialinę išmoką). 
� Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie yra atvykę, kalbas. 

Plačiau https://www.vsf.lt/lt/parama-uzsienio-lietuviams 
 
FINANSINö PARAMA NEĮGALIESIEMS STUDIJŲ METU 
 
Tikslin÷s išmokos specialiesiems poreikiams 
tenkinti ir studijų išlaidoms iš dalies 
kompensuoti 

Tikslin÷s išmokos 
Projektas „Studijų prieinamumo užtikrinimas 
specialiųjų poreikių turintiems studentams“. Projekto 
trukm÷ 3 metai (2012-04-10 – 2015-04-10) 

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM, 
vadovaujantis Finansin÷s pagalbos priemonių 
teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose 
mokyklose, tvarkos aprašu (Žin., 2006, Nr. 92-3655; 
2009, Nr. 117-5021; 2011, Nr. 92-4380), nuo 2006 m 
teikia finansinę pagalbą neįgaliesiems, 
studijuojantiems aukštosiose mokyklose, ir 
kontroliuoja l÷šų tikslinį panaudojimą.  

Tikslines išmokas turi teisę gauti Lietuvoje 
veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų 
mokyklų filialų neįgalūs studentai, atitinkantys šiuos 
reikalavimus: 
� yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų 

valstybių piliečiai ir asmenys be pilietyb÷s, kurie 
yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą 
Lietuvos Respublikoje; 



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

Ši projektin÷ 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. 

Finansinę pagalbą gali gauti studentai: 
� turintys sunkų arba vidutinį neįgalumo lygį arba 

45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį; 
� pirmą kartą studijuojantys pagal 

neuniversitetinių, I ar II pakopos arba vientisųjų 
universitetinių studijų programą; 

� neturintys įsiskolinimų bei drausminių 
nuobaudų. 

Skiriamos šios finansin÷s pagalbos priemon÷s: 
1. išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti - (50 
proc. bazin÷s socialinio draudimo pensijos dydžio 
kas m÷nesį – šiuo metu 180 litų); 
2. tikslin÷s išmokos studijų išlaidoms iš dalies 
padengti (3,2 BSI dydžio per semestrą – šiuo metu 
416 litų). Šią išmoką gali gauti tik tie neįgalūs 
studentai, kurie studijuoja valstyb÷s 
nefinansuojamoje vietoje.  
 
Jeigu neįgalusis studentas turi įsiskolinimą ar 
drausminių nuobaudų, tada išmokos (180 Lt) 
mok÷jimas jam sustabdomas, o pratęsiamas tik nuo 
kito m÷nesio, kai panaikinamos akademin÷s skolos ir 
(arba) nuobaudos. Jeigu neįgalusis turi įsiskolinimą 
ar drausminių nuobaudų, tikslin÷ išmoka (416 Lt) už 
visą studijų semestrą nemokama. 
 
Neįgalūs studentai, pageidaujantys gauti tikslinę 180 
Lt ir 416 Lt išmoką, turi kreiptis į savo aukštosios 
mokyklos atsakingą asmenį, koordinuojantį tikslinių 
išmokų paraiškų teikimą Neįgaliųjų reikalų 
departamentui. 
 
Plačiau http://ndt.lt/id-
neigaliuju_studentu_remimas.html 

� turi teis÷s aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 
procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba 
sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį; 

� aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja  
pirmos, antros, trečios ar laipsnio 
nesuteikiančioje studijų programoje (išskyrus 
atvejus kai neįgalusis, prieš tai nutraukęs 
studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, 
v÷l pradeda studijuoti. Šiuo tikslin÷s išmokos 
neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mok÷tos 
išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo 
iš aukštosios mokyklos dienos): 

� 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 partner÷. Tikslin÷s išmokos yra 
skiriamos vienam semestrui (įskaitant atostogų 
laikotarpį). Tikslin÷s išmokos dydis 520 Lt. 
 
Neįgalūs studentai, pageidaujantys gauti tikslinę 520 
Lt išmoką, turi kreiptis į savo aukštosios mokyklos 
atsakingą asmenį, koordinuojantį tikslinių išmokų 
paraiškų teikimą Valstybiniam studijų fondui.  
 
Plačiau https://www.vsf.lt/lt/projektas ir 
http://studijuoktobulek.lt/ 

 
SOCIALINö PARAMA (BAIGUS STUDIJAS) 
 
Tik pabaigus studijas kiekvieno siekis yra įsidarbinti pagal specialybę, tačiau ne kiekvienam 
pasiseka iš karto žengti tvirtus žingsnius įsitvirtinant darbo rinkoje, tod÷l dažnas absolventas, 
baigęs aukštąją mokyklą praveria teritorin÷s darbo biržos duris.  
 
Socialin÷ parama gali būti dviejų tipų: 
� Nedarbo socialinio draudimo išmoka 
� Pinigin÷ socialin÷ parama 

 
Nedarbo socialinio draudimo išmoka Pinigin÷ socialin÷ parama 
Nedarbo atveju socialin÷ apsauga apima pasyvias 
(nedarbo socialinio draudimo išmoka) ir aktyvias 
(profesinis mokymas, viešieji darbai ir kt.) darbo rinkos 
politikos priemones. 
Teisę į Nedarbo socialinio draudimo išmoką turi 
bedarbiai, kuriems teritorin÷ darbo birža nepasiūl÷ 
tinkamo darbo ar aktyvios darbo rinkos politikos 
priemonių ir kurie iki įsiregistravimo teritorin÷je darbo 
biržoje: 
� turi ne mažesnį kaip 18 m÷nesių nedarbo 

draudimo stažą per paskutinius 36 m÷nesius; 

Nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems 
gyvenantiems asmenims, taip pat ir jauniems 
bedarbiams (neturintiems darbo stažo) gali būti 
skiriama pinigin÷ socialin÷ parama, kurią sudaro: 
� socialin÷ pašalpa; 
� būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam 

vandeniui bei išlaidų karštam vandeniui 
kompensacijos. 

Jaunieji bedarbiai (neturintys darbo stažo), tik 
užsiregistravę teritorin÷je darbo biržoje įgyja teisę 
pretenduoti į piniginę socialinę pašalpą, kurios 
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� neturi reikiamo nedarbo draudimo stažo, bet 
buvo atleisti iš darbo ar valstyb÷s tarnautojo 
pareigų nesant darbuotojo ar valstyb÷s tarnautojo 
kalt÷s bei darbdavio bankroto atveju; 

� baig÷ privalomąją nuolatinę pradinę karo tarnybą 
ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą arba 
buvo atleisti iš šių tarnybų, ištarnavę ne mažiau 
kaip pusę nustatyto laiko. 

Paprastai išmoka skiriama nuo 8 po įsiregistravimo 
darbo biržoje dienos ir mokama 6 m÷nesius, kai 
nedarbo draudimo stažas mažesnis nei 25 metai. Turint 
didesnį stažą, išmokos mok÷jimo trukm÷ ilg÷ja. 
Išmokos mok÷jimas gali būti pratęsiamas 
(pavyzdžiui, tiek kalendorinių dienų, kiek asmuo sirgo, 
bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų). 
Nedarbo draudimo išmoka mokama ne rečiau kaip 
kartą per m÷nesį. Ji negali būti didesn÷ kaip 650 litų. 
 
Nuo 2013 m. sausio 1 d. nedarbo socialinio draudimo 
išmokas administruoja ir skirsto „Sodra“, tačiau išmokų 
skaičiavimo tvarka, dydis, mok÷jimo trukm÷ nesikeičia.  
 
Plačiau  
http://www.ldb.lt/INFORMACIJA/PATARIMAI 
IESKANTIEMSDARBO/Puslapiai/nedarbo_ismoka.aspx 
http://www.sodra.lt/lt/soc_nedarbo_ismoka 

dydis 350 Lt. 
Pinigin÷ socialin÷ pašalpa skiriama vadovaujantis 
pinigin÷s socialin÷s paramos nepasiturintiems 
gyventojams įstatymu.   
 
Plačiau 
https://www.ldb.lt/jaunimui/ieskantiems/Puslapiai/ 
soc_parama.aspx 
http://www.socmin.lt/index.php?-467613116 

 
  


