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STUDIJŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO 

TARPTAUTINĖS TEISĖS IR VERSLO AUKŠTOSIOS MOKYKLOS STUDENTAMS 

TVARKA 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarką Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos (toliau 

– TTVAM) studentams reglamentuoja Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas, (toliau – 

Aprašas) patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr.595 (Žin., 

2012, Nr. 62-3121), Valstybinio studijų fondo 2014 m. birželio 19 d.  direktoriaus įsakymas Nr. V1-33 

„Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. V1-49 „Dėl studijų 

stipendijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 

2. Studijų stipendijoms teikti naudojamos iš Švietimo ir mokslo ministerijai (toliau – Ministerija) 

nustatytų asignavimų Valstybiniam studijų fondui (toliau – Fondas) šiam tikslui skirtos Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

 

3. Studijų stipendija skiriama visam studijų laikotarpiui, išskyrus Aprašo 10 ir 11 punktuose nurodytus 

atvejus. 

 

4. Studijų stipendijos dydis metams atitinka norminės vienų studijų metų studijų kainos dydį. Jeigu 

TTVAM nustatyta metinė studijų kaina mažesnė už norminę studijų kainą, stipendijos dydis atitinka 

TTVAM nustatytos studijų kainos dydį. 

 

5. 2013 m. ir vėliau studijas TTVAM pradėjęs studentas, kuriam skirta studijų stipendija, moka visą 

TTVAM nustatytą studijų kainą ir jam gali būti skiriama valstybės remiamos paskola studijų kainos 

daliai sumokėti, kurios dydis per vienus metus negali viršyti asmens mokamos TTVAM nustatytos 

studijų kainos ir jam skirtos studijų stipendijos dydžių skirtumo. 

 

6. Teisę pretenduoti gauti studijų stipendiją studijoms TTVAM turi asmenys, priimti studijuoti pagal 

pirmosios pakopos programas valstybės nefinansuojamose studijų vietose ir pagal Ministerijos tvirtinamą 

Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašą surinkę aukščiausius 

konkursinius balus. 

 

7. Studijų stipendijos studijoms TTVAM neturi teisės gauti asmenys: 

7.1. neturintys teisės užimti valstybės finansuojamų studijų vietų ar gauti studijų kainos kompensacijos 

pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnio 1 dalį; 

7.2. pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą ar 

doktorantūroje, jeigu daugiau nei pusę tų studijų laikotarpio gavo studijų stipendiją. 

 

8. Studijų stipendijas administruoja Fondas. Fondas, administruodamas studijų stipendijas, tvirtina 

asmenų, kuriems skiriamos studijų stipendijos, sąrašus, perveda jiems lėšas ir atlieka kitas su studijų 

stipendijų administravimu susijusias funkcijas. 

 

9. Fondas turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų 

institucijų ir kitų asmenų informaciją, kurios reikia studijų stipendijoms administruoti. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.14C7305B6326
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=64d90a90fabf11e39cfacd978b6fd9bb
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=64d90a90fabf11e39cfacd978b6fd9bb
http://vsf.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/studiju-stipendijos


 

10. Studijų stipendijos mokėjimas nutraukiamas: 

10.1. jeigu, pasibaigus studijų metams, studento studijų rezultatų vidurkis mažesnis negu TTVAM 

atitinkamos studijų programos ir formos to paties kurso studentų studijų rezultatų vidurkis; 

10.2. kai studentas nutraukia studijas arba yra pašalinamas iš TTVAM jos nustatyta tvarka; 

10.3. atsiradus ar paaiškėjus Aprašo 7 punkte numatytoms aplinkybėms. 

 

11. Studijų stipendijos mokėjimas sustabdomas, kai studentas išeina akademinių atostogų. Studentui 

grįžus iš akademinių atostogų, studijų stipendijos mokėjimas atnaujinamas. 

 

II. STUDIJŲ STIPENDIJŲ SKYRIMAS PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMŲ 

STUDENTAMS 

 

12. Asmenų, kurie turi teisę gauti studijų stipendiją, atranką bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas 

metu vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (www.lamabpo.lt) 

(toliau – LAMA BPO) Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašo 

nustatyta tvarka. 

 

13. LAMA BPO po kiekvieno priėmimo etapo sudaro asmenų, pakviestų studijuoti valstybės 

nefinansuojamose studijų vietose, kurie turi teisę gauti studijų stipendiją, sąrašą. 

 

14. Asmenys, įrašyti į Aprašo 15 punkte nurodytą sąrašą, per LAMA BPO tvirtinamoje bendrojo 

priėmimo tvarkoje nustatytus terminus su TTVAM pasirašo studijų sutartį dėl priėmimo į valstybės 

nefinansuojamą studijų vietą ir teikia Fondui Fondo direktoriaus nustatytos formos prašymą skirti studijų 

stipendiją. 

 

15. Pasibaigus bendrajam priėmimui į aukštąsias mokyklas, LAMA BPO perduoda Fondui galutinį 

asmenų, pasirašiusių studijų sutartis dėl priėmimo į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, kurie turi 

teisę gauti studijų stipendiją, sąrašą. 

 

16. Fondas, iki einamųjų metų rugsėjo 20 d. gavęs Aprašo 17 ir 23 punktuose nurodytą informaciją, per 

10 darbo dienų patvirtina galutinį asmenų, kuriems skiriamos studijų stipendijos, sąrašą, atsižvelgdamas į 

surinktus aukščiausius konkursinius balus. 

 

III. STUDIJŲ STIPENDIJŲ MOKĖJIMAS 

 

17. Skirtą studijų stipendiją Fondas perveda į studento nurodytą sąskaitą (asmeninę  ar TTVAM sąskaitą) 

kas mėnesį lygiomis dalimis iki einamojo mėnesio 25 d. Fondo direktoriaus nustatyta tvarka, už pirmąjį 

rudens semestro mėnesį studijų stipendija gali būti pervedama iki rudens semestro antrojo mėnesio 25 

dienos. (2012 m. priimtų studentų studijų stipendijos pervedamos į TTVAM sąskaitą.) 

 

18. Jeigu Aprašo 10 ir 11 punktuose atsiradusi aplinkybė paaiškėja iki einamojo mėnesio 15 d., studijų 

stipendijos mokėjimas nutraukiamas arba atnaujinamas nuo to mėnesio, jeigu po einamojo mėnesio 15 d., 

– nuo kito mėnesio. 

 

19. Laiku nepranešus apie Aprašo 10–12 punktuose nurodytą aplinkybę ar dėl kitų priežasčių permokėtas 

studijų stipendijų lėšas studentas grąžina Fondui arba ji išieškoma teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

20. Atsiradus ar paaiškėjus Aprašo 10–12 punktuose nurodytai aplinkybei, mokslo ir studijų institucija ir 

studentas, kuriam skirta studijų stipendija, privalo per 5 darbo dienas apie tai raštu pranešti Fondui ir 

nurodyti vardą, pavardę, asmens kodą, aplinkybę, jos atsiradimo datą ir pagrindą. 

 

 

http://www.lamabpo.lt/


IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. 2011 m. TTVAM studentams skirtas studijų stipendijas administruoja, visus studentus studijų 

stipendijų klausimais konsultuoja, informaciją, kurios reikia Fondui studijų stipendijoms administruoti, 

Fondui teikia TTVAM direktoriaus atskiru įsakymu paskirti darbuotojai. 

 

22. Studijų stipendija skiriama ir mokama neatsižvelgiant į kitas asmens gaunamas pinigines išmokas. 

Asmeniui, kuriam skirta studijų stipendija, teisės aktų nustatyta tvarka gali būti skirta ir kita parama.  

 

23. Ginčai, kylantys dėl studijų stipendijos mokėjimo, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

_______________________________ 


