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SOCIALINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO
TARPTAUTINĖS TEISĖS IR VERSLO AUKŠTOSIOS MOKYKLOS
STUDENTAMS TVARKA
I. BENDROJI DALIS
1. Ši Tvarka reglamentuoja socialinių stipendijų skyrimo Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos
(toliau – TTVAM) studentams tvarką.
2. Ši Tvarka parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymu, Socialinių
stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 (galiojanti suvestinė redakcija (nuo
2016-04-07)), Valstybinio studijų fondo 2015 m. sausio 6 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-2 „Dėl
Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V1-6 „Dėl Socialinių stipendijų
skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“; TTVAM statutu, TTVAM studijų nuostatais.
3. Socialinės stipendijos ir valstybės finansuojamiems, ir studijų kainą mokantiems studentams mokamos
iš valstybės biudžeto lėšų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
II. SOCIALINĖS STIPENDIJOS
4. Socialinių stipendijų TTVAM studentams dydį, lėšų socialinėms stipendijoms teikti skirstymą,
socialinių stipendijų skyrimo ir administravimo procedūras, stipendijų išmokėjimo tvarką reglamentuoja
Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 (galiojanti suvestinė
redakcija (nuo 2016-04-07)), Valstybinio studijų fondo 2015 m. sausio 6 d. direktoriaus įsakymas Nr. V1-2
„Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V1-6 „Dėl Socialinių
stipendijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
5. Socialines stipendijas gali gauti TTVAM studentai, išskyrus Tvarkos 6 punkte nurodytus studentus,
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;
5.2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar
vidutinį neįgalumo lygį;
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.
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 TTVAM arba esantys akademinėse atostogose;
6.3. turintys daugiau kaip 1 akademinę skolą.:
6.4.kurie įvykdė studijų programos reikalavimus, tačiau jiems atidėtas baigiamojo darbo gynimas ar
baigiamojo egzamino laikymas.

7. Socialinės stipendijos dydis – 3 bazinės socialinės išmokos dydžiai per mėnesį. Socialinės stipendijos
skiriamos vienam studijų semestrui, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki
studijų pabaigos. Studentui gali būti skiriama viena socialinė stipendija per studijų semestrą.
8. Socialines stipendijas TTVAM studentams skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas (toliau –
Fondas). Fondas, administruodamas socialines stipendijas, paskirsto lėšas, skirtas socialinėms stipendijoms
teikti, priima sprendimus dėl socialinių stipendijų skyrimo ar mokėjimo nutraukimo, organizuoja ir vykdo
socialinių stipendijų skyrimą ir išmokėjimą. Daugiau informacijos internete http://vsf.lrv.lt/lt/paramastudentams-veiklos-sritys/socialines-stipendijos-3
9. Studentas, norėdamas:
9.1. gauti socialinę stipendiją, privalo užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir užpildyti elektroninės
formos paraišką, kurios atsispausdinti ir į Fondą pristatyti nereikia,
9.2. gauti socialinę stipendiją pagal šios Tvarkos 5.1 ir 5.2 punktus, dokumentų, patvirtinančių minėtuose
punktuose socialinius kriterijus, pateikti Fondui neturi, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus pateikti
nurodo Fondas,
9.3. gauti socialinę stipendiją pagal šios Tvarkos 5.3. punktą privalo pateikti iki paraiškų pateikimo
termino pabaigos dokumentus Fondui (dokumento originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas
kopijas), patvirtinančius 5.3 punkte nurodytą socialinį kriterijų.
10. Paraiškos socialinėms stipendijoms gauti yra teikiamos elektroniniu būdu Fondo interneto tinklalapyje
autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas. Paraiškos pildomos du
kartus per metus:
10.1. rudens semestrui (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį): einamųjų metų rugsėjo 15 d. - spalio 10 d.,
10.2. pavasario semestrui (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį): einamųjų metų sausio 20 d. – vasario 20
d.
11. Socialinę stipendiją gavęs studentas, nutraukęs studijas, išbrauktas iš studentų sąrašų, baigęs studijas
pirma numatytos studijų baigimo datos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, taip pat pakeitęs
studijų programą, privalo raštu apie tai pranešti Fondui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių
aplinkybių atsiradimo.
12. TTVAM studentams skirtas socialines stipendijas administruoja, studentus socialinių stipendijų
klausimais konsultuoja, informaciją, kurios reikia Fondui socialinėms stipendijoms skirti ir administruoti,
Fondui teikia TTVAM direktoriaus atskiru įsakymu paskirtas(-i) darbuotojas(-ai).
_____________________

