PATVIRTINTA
TTVAM direktoriaus
2017 m. ...................... d.
įsakymu Nr. V-......
PARAMOS IŠEIVIJOS IR LIETUVIŲ KILMĖS UŽSIENIEČIŲ VAIKAMS,
VAIKAIČIAMS, PROVAIKAIČIAMS SKYRIMO
TARPTAUTINĖS TEISĖS IR VERSLO AUKŠTOSIOS MOKYKLOS
STUDENTAMS TVARKA
1. Ši Tvarka reglamentuoja Paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams,
provaikaičiams (toliu – Parama) skyrimo Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos (toliau –
TTVAM) studentams tvarką.
2. Ši Tvarka parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymu, „Valstybės paramos
užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skyrimo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1160 „Dėl Valstybės
paramos užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2017 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V1-1“Dėl paramos užsienio
lietuviams administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, TTVAM statutu, TTVAM studijų nuostatais.
3. Parama ir valstybės finansuojamiems, ir studijų kainą mokantiems studentams mokamos iš valstybės
biudžeto lėšų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
4. Paramos TTVAM studentams dydį, paramos rūšį, lėšų paramai teikti skirstymą, paramos skyrimo ir
administravimo procedūras, išmokėjimo tvarką reglamentuoja „Valstybės paramos užsienio lietuvių
studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skyrimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1160 „Dėl Valstybės paramos užsienio
lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Paramos
skyrimo tvarkos aprašas), Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2017 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. V11“Dėl paramos užsienio lietuviams administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
5. Parama skiriama užsienio lietuviams, vidurinį išsilavinimą įgijusiems pagal užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų švietimo programas, ir užsienio lietuviams, vidurinį išsilavinimą įgijusiems
Lietuvos Respublikoje, ir kurie ne mažiau kaip trejus metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos
Respubliką pradėjo mokytis 8-12 klasėje (gimnazijos I-IV klasėje).
5. Užsienio lietuviams gali būti skiriama dviejų rūšių parama:
5.1. stipendija;
5.2. socialinė išmoka.
6. Stipendijos skiriamos vienam studijų semestrui įskaitant atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų
pabaigos. Stipendijos išmokamos kas mėnesį iki to semestro pabaigos. Stipendijos dydis – 3,25 socialinės
bazinės išmokos per mėnesį.
7. Socialinė išmoka yra vienkartinė, ji skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę
padėtį. Teisę gauti socialinę išmoką turi asmenys, atitinkantys bent vieną iš nurodytų kriterijų:
7.1. iki 26 metų (įskaitytinai), kurių tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) ar globėjai (rūpintojai) yra mirę;
7.2. iki 26 metų (įskaitytinai), kurių vienas iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) yra miręs;
7.3. iki 26 metų (įskaitytinai), kurių bent vienas iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) yra neįgalus;
7.4. iki 26 metų (įskaitytinai) iš daugiavaikių šeimų, kuriose ne mažiau kaip 3 vaikai ar suaugusieji iki 26
metų (įskaitytinai) mokosi (studijuoja) pagal formaliojo švietimo programas.

8. Užsienio lietuvis turi teisę gauti abiejų rūšių paramą, numatytą Paramos skyrimo tvarkos apraše.
9. Užsienio lietuvis, pretenduojantis gauti paramą, turi būti:
9.1. priimtas į pirmosios pakopos, vientisąsias, antrosios arba trečiosios pakopos studijas Lietuvos
aukštojoje mokykloje;
9.2. paskutinę sesiją išlaikęs be akademinių skolų (išskyrus studentus, pretenduojančius gauti tik socialinę
išmoką).
10. Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie yra atvykę, kalbas.
11. Parama skiriama konkurso būdu. Paramos skyrimo konkursą du kartus per metus pavasario ir rudens
semestre organizuoja Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) pagal Fondo direktoriaus patvirtintą
Paramos užsienio lietuviams administravimo tvarkos aprašą.
12. Užsienio lietuvis, pretenduojantis gauti paramą, pavasario semestre iki vasario 20 d., o rudens semestre
iki rugsėjo 30 d. privalo užsiregistruoti Fondo interneto svetainėje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos
formos paraišką.
13. Užsienio lietuvis, kuris dėl paramos kreipiasi pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo
pateikti Fondui krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį
dokumentą arba jo kopiją, arba dokumentus, patvirtinančius, kad užsienio lietuvis ne mažiau kaip 3 metus
yra gyvenęs užsienyje, o atvykęs į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis 8-12 klasėje (gimnazijos I-IV
klasėje), arba jų kopijas.
14. Užsienio lietuvis, norintis gauti socialinę išmoką, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikia
dokumentus, patvirtinančius socialinę užsienio lietuvio padėtį (šeimos narių skaičių patvirtinančius
dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų
pateikti nereikia.
15. Parama neskiriama:
15.1. paaiškėjus, kad pretenduojantis gauti paramą asmuo neturi teisės gauti paramos;
15.2. užsienio lietuviams, kurie nepateikė, netinkamai ar pavėluotai pateikė 12 punkte nurodytą paraišką ar
13 ir (arba) 14 punktuose nurodytus dokumentus;
15.3. užsienio lietuviams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie atvyko, kalbas;
15.4. atsiradus ar paaiškėjus 17 punkte nurodytoms aplinkybėms.
16. Jei užsienio lietuvis, gavęs paramą, nutraukia studijas arba yra išbraukiamas iš studentų sąrašų ir vėl
pradeda studijuoti pagal tos pačios pakopos studijų programą, parama negali būti skiriama už laikotarpį, už
kurį asmuo jau yra gavęs stipendiją ar socialinę išmoką.
17. Parama neišmokama ar jos išmokėjimas nutraukiamas, jei paramą gavęs asmuo:
17.1. nutraukia studijas, išbraukiamas iš studentų sąrašų, sustabdo studijas (įskaitant atvejus, kai asmuo
išleidžiamas akademinių atostogų);
17.2. pažeidžia šias sąlygas ar jų nevykdo.
18. TTVAM studentams skirtą paramą administruoja, studentus paramos klausimais konsultuoja,
informaciją, kurios reikia Fondui paramai skirti ir administruoti, Fondui teikia TTVAM direktoriaus atskiru
įsakymu paskirtas(-i) darbuotojas(-i).
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