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VALSTYBĖS REMIAMOS PASKOLOS SKYRIMO
TARPTAUTINĖS TEISĖS IR VERSLO AUKŠTOSIOS MOKYKLOS STUDENTAMS
TVARKA
1. Ši Tvarka reglamentuoja valstybės remiamos paskolos skyrimo Tarptautinės teisės ir verslo
aukštosios mokyklos (toliau – TTVAM) studentams tvarką.
2. Valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarką
reglamentuoja:
2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 480 patvirtintas Valstybės
paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos
aprašas (toliau – Aprašas) (galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2015-09-12));
2.2. Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V1-43 patvirtinti
Paskolų teikimo studentams nuostatai (toliau – Nuostatai).
3. Valstybės remiamas paskolas administruoja Valstybinis studijų fondas (toliau vadinama – Fondas).
4. TTVAM teikia Fondui informaciją apie tai, ar asmuo yra TTVAM studentas, duomenis apie šio
asmens numatomą studijų baigimo datą, jo mokamą metinę ir atitinkamo semestro studijų kainą ar jos
dalį, studijų dalykų įvertinimų vidurkį per semestrą (pirmąjį studijų semestrą – stojamojo balo sumą),
studentus, išbrauktus iš studentų sąrašų, laikinai sustabdžiusius studijas (įskaitant studentus, kuriems
suteiktos akademinės atostogos), ar atnaujinusius studijas (įskaitant studentus, grįžusius iš akademinių
atostogų), nutraukusius studijas, baigusius studijas anksčiau arba vėliau numatomos studijų baigimo
datos, šiame punkte nurodytų duomenų pokyčius ir kitą informaciją. TTVAM informaciją apie
nutraukusius arba laikinai sustabdžiusius studijas, išbrauktus iš studentų sąrašų studentus, pateikusius
prašymą-anketą gauti valstybės remiamą paskolą ar gavusius šią paskolą, Fondui pateikia per 3 darbo
dienas po studijų nutraukimo, laikino sustabdymo ar asmens išbraukimo iš studentų sąrašų.
5. TTVAM konsultuoja studentus apie valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo,
administravimo ir grąžinimo tvarką.
6. Už šios Tvarkos 4 punkte išvardintos informacijos teikimą Fondui ir 5 punkte nurodytą studentų
konsultavimą atsakingą(-us) TTVAM darbuotoją(-us) atskiru įsakymu skiria TTVAM direktorius.
7. Valstybės remiama paskola yra paskola su valstybės garantija, teikiama iš kredito įstaigų lėšų Aprašo
nustatyta tvarka. Valstybės remiamos paskolos yra:
7.1. paskola studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti
studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Pavasario semestrą
teikiamos paskolos dydis negali būti didesnis nei pavasario semestrą mokamos studijų kainos dalis;
7.2. paskola gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti teisės aktų
nustatytos bazinės socialinės išmokos (toliau vadinama – BSI) 50 dydžių. Pavasario semestrą
papildomai teikiamų paskolų gyvenimo išlaidoms dydis negali viršyti 25 BSI dydžių;
7.3. paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos suma per
vienus studijų metus negali viršyti 60 BSI dydžių.

8. Asmeniui, kuriam skirta studijų stipendija pagal Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos
aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 595 (Žin.,
2012, Nr. 62-3121), Aprašo ir šios Tvarkos 7.1 punkte nurodytos valstybės remiamos paskolos studijų
kainos daliai sumokėti dydis per vienus metus negali viršyti asmens mokamos TTVAM nustatytos
studijų kainos ir jam skirtos studijų stipendijos dydžių skirtumo.
9. Valstybės remiamos paskolos išmokamos taip:
9.1. Paskola studijų kainai sumokėti pervedama į TTVAM sąskaitą kiekvieną semestrą. Pirmoji
paskolos dalis, lygi studento už studijų semestrą mokamai studijų kainai ar jos daliai, pervedama ne
vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo. Antroji paskolos dalis studento prašymu
pervedama per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo, bet ne vėliau kaip iki tų studijų metų liepos 1
dienos, o baigiamojo kurso studentams – ne vėliau kaip iki studijų pabaigos. Paskola studijų kainai
sumokėti paskolos gavėjo prašymu gali būti išmokama visa iš karto pavasario arba rudens semestrą tais
atvejais, kai studentas moka studijų kainą ar jos dalį tik rudens arba tik pavasario semestrą. Paskola
studijų kainai sumokėti ar jos dalis gali būti išmokama neprasidėjus atitinkamam semestrui tais atvejais,
kai TTVAM nustato, kad studijų kaina už atitinkamą studijų semestrą turi būti sumokėta šiam semestrui
neprasidėjus ir studentas pateikia kredito įstaigai tai patvirtinančią pažymą. Jeigu po paskolos studijų
kainai sumokėti ar jos dalies pervedimo į TTVAM sąskaitą paaiškėja, kad atitinkamo semestro studijų
kaina ar jos dalis už studentą jau sumokėta, TTVAM perveda paskolos studijų kainai sumokėti lėšas
studentui.
9.2. Paskola gyvenimo išlaidoms pervedama į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą lygiomis dalimis kas
mėnesį, bet ne vėliau kaip iki tų studijų metų liepos 1 dienos. Pirma šios paskolos dalis pervedama ne
vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo. Baigiamųjų kursų studentams paskola
gyvenimo išlaidoms išmokama lygiomis dalimis kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki studijų baigimo.
9.3. Paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis pervedama visa iš karto į
asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo.
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