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SOCIALINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Socialinių stipendijų skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja 

dokumentų socialinei stipendijai gauti pateikimo tvarką, taip pat apibrėžia Vilniaus kolegijos 

(toliau – kolegija) funkcijas administruojant socialines stipendijas ir bendradarbiaujant su 

Valstybiniu studijų fondu (toliau – Fondas).  

2. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams 

skyrimo ir administravimo tvarkos aprašu (Žin., 2009, Nr. 158-7187; Žin., 2010, Nr. 73-3713) ir 

Socialinių stipendijų skyrimo nuostatais (Žin., 2010, Nr. 9-477; Žin., 2010, Nr. 100-5199).  

3. Socialines stipendijas iš valstybės biudžeto skiria ir administruoja Fondas. Socialinės 

stipendijos dydis – 3 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžiai per mėnesį.  

 4. Kolegija dalyvauja administruojant socialines stipendijas: surenka studentų paraiškas 

dėl socialinių stipendijų, sudaro ir pateikia Fondui studentų, kuriems siūloma skirti socialines 

stipendijas, sąrašus, teikia informaciją Fondui apie studentus, įrašytus į studentų, kuriems siūloma 

skirti socialines stipendijas, sąrašus, ar gavusius socialines stipendijas studentus, kurie baigė 

studijas anksčiau numatytos studijų baigimo datos, nutraukė, laikinai sustabdė studijas, buvo 

pašalinti iš aukštosios mokyklos ar kuriems buvo suteiktos akademinės atostogos, informuoja 

studentus apie socialinių stipendijų skyrimo tvarką ir sąlygas ir apie Fondo sprendimą dėl 

socialinės stipendijos skyrimo. 

 

II. SOCIALINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO KRITERIJAI  

 

             5. Socialines stipendijas gali gauti visi kolegijos studentai, studijuojantys tiek valstybės 

finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis ir atitinkantys bent vieną iš šių 

kriterijų: 

 5.1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba 

gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos 

nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą (pateikiama pažyma iš 
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savivaldybės ar seniūnijos, kurioje būtų nurodyta, jog studentas ar šeima, kuriai priklauso 

studentas, gali gauti arba gauna socialinę pašalpą); 

 5.2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį 

arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (pateikiama neįgaliojo pažymėjimo kopija arba pažyma ar 

pažymėjimas apie neįgalumą ar nedarbingumą); 

 5.3. 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 (pateikiamas globą 

nustatantis dokumentas, kuris išduodamas, jei asmens tėvai miršta asmeniui būnant nepilnamečiu 

arba abiejų tėvų (o kai studentas turėjo tik vieną iš tėvų – turėto vienintelio iš tėvų) mirties 

liudijimų ir studento gimimo liudijimų kopijos).  

51. Studentui gali būti skiriama viena socialinė stipendija per studijų semestrą. 

             6. Socialinės stipendijos neturi teisės gauti studentai: 

 6.1. neturintys teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos 

kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį; 

 6.2. laikinai sustabdę studijas kolegijoje arba esantys akademinėse atostogose; 

 6.3. kolegijos nustatyta tvarka turintys daugiau kaip vieną akademinę skolą. 

 

III. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS  

 

            7. Studentas, siekiantis gauti socialinę stipendiją, arba jo įgaliotas asmuo, kiekvieną 

semestrą (rudens – iki spalio 1 d., pavasario – iki vasario 10 d.) turi pateikti Kolegijos fakultetų 

atitinkamų (dieninių ar suaugusiųjų) studijų skyriams (toliau – studijų skyrius) paraišką, kurią 

sudaro šie dokumentai (ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos): 

7.1. Fondo direktoriaus nustatytos formos prašymas skirti socialinę stipendiją (1 priedas); 

7.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; 

7.3. dokumentai, patvirtinantys, jog studentas atitinka bent vieną 5.1 – 5.3 punktuose 

nurodytų kriterijų. 

8. Fakultetų studijų skyriai, išnagrinėję pateiktas paraiškas socialinei stipendijai gauti, 

sudaro Studentų, kuriems siūloma skirti socialines stipendijas, Fondo direktoriaus nustatytos 

formos sąrašą (2 priedas). Į sąrašą netraukiami studentai, netinkamai pateikę 7 punkte nurodytas 

paraiškas. Šis sąrašas fakultete pagal žemiau nurodytus prioritetus sudaromas bendras visų studijų 

formų studentams.  

9. Šio aprašo 8 punkte minėtas sąrašas sudaromas pagal Vyriausybės nustatytus prioritetus 

(prioriteto mažėjimo tvarka): 

9.1. Atsižvelgiant į studentų studijų rezultatus, pirmenybę gauti socialinę stipendiją turi 
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studentai, kolegijos nustatyta tvarka: 

9.1.1. neturintys akademinių skolų; 

9.1.2. turintys ne daugiau kaip 1 akademinę skolą.  

9.2. Atsižvelgiant į studijų formą, pirmenybę gauti socialinę stipendiją turi nuolatinės ir 

dieninės studijų formos studentai. 

9.3. Atsižvelgiant į studento socialinę padėtį, pirmenybę gauti socialinę stipendiją turi 

studentai:  

9.3.1. atitinkantys aprašo 5.1 punkte nustatytą kriterijų; 

9.3.2. atitinkantys aprašo 5.2 punkte nustatytą kriterijų; 

9.3.3. atitinkantys aprašo 5.3 punkte nustatytą kriterijų. 

10. Studentų, kuriems siūloma skirti socialines stipendijas, sąrašą kiekvieno fakulteto 

įgaliotas asmuo elektroniniu paštu pateikia kolegijos studijų tarnybos vyriausiajam specialistui: 

pavasario semestrą – iki vasario 17 d., o rudens semestrą – iki spalio 7 d. 

11. Kolegijos studijų tarnybos vyriausiasis specialistas pateikia Fondui studentų, kuriems 

siūloma skirti socialines stipendijas, paprastu ir elektroniniu paštu: pavasario semestrą – iki 

vasario 20 d., o rudens semestrą – iki spalio 10 d. Kolegija, pateikdama šį sąrašą Fondui, 

patvirtina, jog sąraše nurodytas asmuo yra kolegijos studentas ir atitinka visus nustatytus kriterijus 

socialinei stipendijai gauti. 

12. Fondui prašant kolegija pateikia visus studentų pateiktus dokumentus bei prašymus 

skirti socialinę stipendiją. 

 

IV. SOCIALINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS 

 

13. Fondo valdyba per 10 darbo dienų nuo studentų, kuriems siūloma skirti socialines 

stipendijas, sąrašų pateikimo Fondui terminų pabaigos priima sprendimą skirti studentui socialinę 

stipendiją.  

14. Tais atvejais, kai lėšų studentų socialinėms stipendijoms poreikis neviršija LR 

Vyriausybės paskirtos lėšų sumos, socialinės stipendijos skiriamos visiems studentams, įrašytiems 

į studentų, kuriems siūloma skirti socialines stipendijas, sąrašą.  

15. Tais atvejais, kai lėšų studentų socialinėms stipendijoms poreikis viršija atitinkamą 

semestrą socialinėms stipendijoms teikti numatytas lėšas, socialinės stipendijos skiriamos laikantis 

šio aprašo 9 punkte išdėstytais principais (prioriteto mažėjimo tvarka). 

16. Fondas apie priimtą sprendimą dėl socialinės stipendijos skyrimo Socialinių stipendijų 

skyrimo nuostatų nustatyta tvarka informuoja aukštąsias mokyklas ir studentus. 

17. Suteiktą socialinę stipendiją Fondas perveda į studento asmeninę sąskaitą iki mėnesio 
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27 d. Už pirmąjį semestro mėnesį stipendija gali būti išmokėta iki semestro antrojo mėnesio 27 

dienos. 

            18. Socialinės stipendijos skiriamos vienam studijų semestrui, įskaitant to semestro sesiją ir 

atostogų laikotarpį (toliau – semestras), bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.  

19.  Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas: 

19.1. studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, nutraukus studijas 

ar pašalinus studentą iš kolegijos;  

19.2. suteikus studentui akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas; 

19.3. atsiradus ir (arba) paaiškėjus Aprašo 6 punkte nustatytoms aplinkybėms, dėl kurių 

studentui negalėjo būti skirta socialinė stipendija. 

20. Fakultetų įgalioti asmenys, atsiradus ar paaiškėjus Aprašo 19 punkte nurodytai 

aplinkybei, per 2 darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo dienos privalo 

elektroniniu paštu informuoti Studijų tarnybos vyriausiąjį specialistą apie studentus, įrašytus į 

studentų, kuriems siūloma skirti socialines stipendijas, sąrašus ar gavusius socialines stipendijas, 

kurie baigė studijas anksčiau numatytos studijų baigimo datos, nutraukė, laikinai sustabdė studijas, 

yra pašalinti iš kolegijos ar kuriems buvo suteiktos akademinės atostogos. Šiais atvejais 

nurodomas studento asmens kodas, vardas, pavardė, anksčiau nurodyta aplinkybė, jos atsiradimo 

pagrindas ir data. Kolegijos įgaliotas asmuo, gavęs šiame punkte minėtą informaciją, ją nedelsiant 

(per vieną darbo dieną) raštu pateikia  Fondui. 

21. Jeigu studentas baigia studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, nutraukia, 

laikinai sustabdo studijas, yra pašalinamas iš kolegijos ar išeina akademinių atostogų iki einamojo 

mėnesio 15 dienos, socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas nuo to mėnesio, jeigu po 

einamojo mėnesio 15 dienos – nuo kito mėnesio. 

22. Fondas kiekvieną semestrą po to, kai Fondo valdyba patvirtina studentų, kuriems 

skiriama socialinė stipendija, sąrašą, esant atitinkamą semestrą socialinėms stipendijoms teikti 

numatytų lėšų likučiui, gali skelbti papildomus paraiškų socialinei stipendijai gauti priėmimus 

Fondo direktoriaus patvirtintų Socialinių stipendijų skyrimo nuostatų nustatyta tvarka. Papildomų 

paraiškų socialinei stipendijai gauti teikimų metu, paraiškas teikti ir gauti socialines stipendijas 

gali visi Aprašo 5 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys studentai, išskyrus tuos, kuriems 

socialinė stipendija buvo paskirta per pagrindinį  paraiškų dėl socialinių stipendijų teikimą ir kurie 

neturi teisės gauti socialinės stipendijos pagal Aprašo 6 punktą. Papildomo paraiškų socialinei 

stipendijai gauti teikimo metu socialinė stipendija studentui skiriama likusiam semestro laikui.  

______________________ 

 


