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TIKSLINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO NEĮGALIEMS STUDENTAMS, STUDIJUOJANTIEMS
TARPTAUTINĖJE TEISĖS IR VERSLO AUKŠTOJOJE MOKYKLOJE,
TVARKA

I. BENDROJI DALIS
1. Ši Tvarka reglamentuoja tikslinių išmokų skyrimo Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos
(toliau – TTVAM) neįgaliesiems studentams tvarką.
2. Ši Tvarka parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 12
d. įsakymu Nr. V-1666 „Dėl Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose,
skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2017-01-01)), Valstybinio
studijų fondo direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V1-29 „Dėl Tikslinių išmokų
neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
(galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2017-01-01)), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29
d. nutarimu Nr. 831 „Dėl finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems
aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2011-07-21)),
TTVAM statutu, TTVAM studijų nuostatais.
II. TIKSLINĖS IŠMOKOS
3. Tikslines išmokas turi teisę gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų
filialų neįgalūs studentai, kurie:
3.1. yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra
deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
3.2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar
vidutinį neįgalumo lygį
3.3. studijuoja aukštojoje mokykloje pirmą kartą: (išskyrus atvejus kai neįgalusis, 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);
3.3.1. pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal
vientisųjų studijų programą;
3.3.2. pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
3.3.3. pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
3.3.4. trečiojoje pakopoje (doktorantūroje);
3.4. neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta
tvarka skirtų nuobaudų.
4. Tikslines išmokas TTVAM neįgaliems studentams skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas
(toliau – Fondas). Fondas, administruodamas priima sprendimus dėl tikslinių išmokų skyrimo ar mokėjimo
nutraukimo, organizuoja ir vykdo tikslinių išmokų skyrimą ir išmokėjimą. Daugiau informacijos internete
http://vsf.lrv.lt/lt/projektas-neigaliesiems-studentams-studiju-prieinamumo-didinimas/tikslines-ismokos1/tikslines-ismokos

5. Tikslinės išmokos dydis – 152 Eur. per mėnesį. Tikslinės išmokos skiriamos vienam studijų semestrui,
įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos. Studentui gali būti
skiriama viena tikslinė išmoka per studijų semestrą.
6. TTVAM neįgalus studentas, siekiantis gauti tikslinę išmoką, pagal šios tvarkos 7.1, 7.2 ir 8 punktuose
numatytais terminais pateikia prašymą elektroniniu būdu Fondo internetinėje svetainėje, autorizuojantis
per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas.
7. Paraiškos pildomos du kartus per metus:
7.1. rudens semestrą (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį):– einamųjų metų rugsėjo 1 d. - spalio 16 d.
7.2. pavasario semestrą (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį): einamųjų metų vasario 1 d. - kovo 16 d.
8. Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, papildomi priėmimai vyksta pavasario semestre nuo einamųjų metų
balandžio 1 iki rugpjūčio 31 d., rudens semestre – nuo lapkričio 1 iki kitų metų sausio 31 dienos.
9. Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas:
9.1. jei pasikeičia studento darbingumas (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis);
9.2. studentas įgyja akademinių skolų ar nuobaudų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.
10. Tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas:
10.1. studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, aukštosios mokyklos nustatyta
tvarka nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
10.2. studentui išėjus į akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
10.3. studentui mirus.
11. TTVAM neįgaliems studentams skirtas tikslines išmokas administruoja, studentus tikslinių išmokų
klausimais konsultuoja, informaciją, kurios reikia Fondui tikslinėms išmokoms skirti ir administruoti,
Fondui teikia TTVAM direktoriaus atskiru įsakymu paskirtas(-i) darbuotojas(-ai).
_____________________

