
ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS  

PARAMOS STUDENTAMS RŪŠYS, DYDŽIAI, SĄLYGOS IR KITA SVARBI INFORMACIJA 

 

Paramos teikėjai. 

Paramos rūšys ir dydžiai 
Kas GALI GAUTI paramą Kas NEGALI GAUTI  

paramos 

Kaip pateikti prašymą 

 
Valstybinis studijų fondas –VSF 

 

 

 

 

 

SOCIALINĖ   STIPENDIJA 

299 Eur (nuo 2022-06-01) 

 

 

mokama kas mėnesį ir pervedama į 

asmeninę studento sąskaitą 

 

Studentai, kurie:  

1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar 

vieni gyvenantys asmenys, 

turintys teisę gauti arba 

gaunantys socialinę stipendiją;  

2. turi teisės aktų nustatyta tvarka 

nustatytą 45 procentų ar mažesnį 

darbingumo lygį arba sunkų ar 

vidutinį neįgalumo lygį; 

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. 

Socialinės stipendijos neturi teisės gauti studentai, 

kurie: 

1. pakartotinai studijuoja pagal tos pačios arba žemesnės 

pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos 

studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto 

lėšomis; 

2. yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje 

arba yra akademinėse atostogose; 

 3. aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi daugiau kaip 

3 akademines skolas; 

 4. įvykdė studijų programos reikalavimus, tačiau jiems 

atidėtas baigiamojo darbo gynimas ar baigiamojo 

egzamino laikymas; 

5. yra užsieniečiai, išskyrus užsienio lietuvius ir užsienio 

valstybių piliečius. 

Studentai, pageidaujantys gauti socialinę 

stipendiją, VSF interneto svetainėje turi 

užpildyti nustatytos formos prašymą ir pateikti 

VSF nurodytu adresu. 

Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali 

pretenduoti į socialinę stipendiją. 

Apie socialinių stipendijų teikimo pradžią, 

studentų registravimo pradžios ir pabaigos 

datas skelbiama VSF interneto svetainėje, taip 

pat www.svako.lt 
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Valstybinis studijų fondas –VSF 

 

 

 

 

 

VALSTYBĖS REMIAMOS 

PASKOLOS 

1. Studijų kainai sumokėti.  

    Šios paskolos suma per vienerius 

studijų metus negali viršyti studento 

už studijų metus mokamos studijų 

kainos ar jos dalies; 

2. Gyvenimo išlaidoms.  

     Šios paskolos suma per vienerius 

studijų metus negali viršyti 3 360 Eur;  

3. Dalinėms studijoms pagal 

tarptautines sutartis.  

    Šios paskolos suma per vienerius 

studijų metus negali viršyti 2 520 

Eur; 

Paskolos studijų kainai sumokėti yra 

pervedamos į Kolegijos sąskaitą 

kiekvieną semestrą. Paskolos 

gyvenimo išlaidoms pervedamos į 

asmeninę studento – paskolos gavėjo 

sąskaitą lygiomis dalimis kas mėnesį. 

Paskolos dalinėms studijoms pagal 

tarptautines sutartis pervedamos visa 

suma iš karto į asmeninę studento – 

paskolos gavėjo sąskaitą. 

Studentai pagal poreikį. Valstybės remiamos paskolos neteikiamos studentams: 

1. kurių bendra jau gautų valstybės paskolų ir valstybės 

remiamų paskolų, prašomos valstybės remiamos 

paskolos suma, neįskaičiuojant palūkanų, viršytų 21 210 

Eur; 

 2. sustabdžiusiems studijas ar esantiems akademinėse 

atostogose; 

 3. nevykdantiems ar netinkamai vykdantiems savo 

įsipareigojimus pagal anksčiau suteiktas valstybės ar 

valstybės remiamas sutartis; 

4. Užsieniečiams, išskyrus piliečiams, nurodytiems MSĮ*. 

Studentai, pageidaujantys gauti paskolas 

(vieną ar kelias iš jų), VSF interneto svetainėje 

turi užpildyti nustatytos formos prašymą ir 

pateikti VSF nurodytu adresu. 

Apie paskolų teikimo pradžią, studentų 

registravimo pradžios ir pabaigos datas 

skelbiama VSF interneto svetainėje, taip pat 

www.svako.lt  
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STUDIJŲ KAINOS 

KOMPENSAVIMAS 

Studentai, kurie 

 1. neturi akademinių skolų; 

 2. yra įvykdę visus studijų 

programai atitinkamais studijų 

metais keliamus reikalavimus; 

 3. yra pasiekę puikų arba tipinį 
pasiekimų lygmenį. 

 

Teisės į studijų kainos kompensavimą neturi asmenys: 

1. pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba 

žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip 

pusę ankstesnių studijų programos kreditų įgijo valstybės 

biudžeto lėšomis; 

2. vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos 

pačios pakopos laipsnį suteikiančias studijų programas 

arba pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, 

jeigu jų studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų 

finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis (jie moka už 

antrąją ir kitas studijų programas); 

 3. kurie gavo studijų stipendiją (už studijų laikotarpį, už 

kurį jie gavo studijų stipendiją); 

 4. užsieniečiai, išskyrus kitus atvejus, numatytus MSĮ*. 

Studentams ir / ar absolventams, kuriems 

skirta už studijas sumokėtos kainos 

kompensacija, lapkričio mėnesį VSF 

kiekvienam asmeniškai išsiunčia pranešimą el. 

paštu. Gavę pranešimą per nurodytą terminą 

jie turi VSF pateikti prašymą išmokėti už 

studijas sumokėtos kainos kompensaciją. 
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Valstybinis studijų fondas – VSF 

 
 

KOMPENSAVIMAS KARO 

TARNYBĄ ATLIKUSIEMS 

ASMENIMS 

 

 

 

Studentas, atlikęs nuolatinę 

privalomąją pradinę karo 

tarnybą ar baigęs bazinius 

karinius mokymus, ir: 

 1. pirmą kartą aukštojoje 

mokykloje studijuoja pagal 

pirmosios pakopos studijų 

programą ar yra baigęs studijas; 

 2. karo tarnybą atliko po 2011 

m. rugsėjo 1 dienos; 

3. visą studijų laikotarpį ar jo 

dalį (semestrą) studijavo 

valstybės nefinansuojamoje 

studijų vietoje; 

 4. neturi akademinių skolų; 

 5. studijas pradėjo praėjus ne 

daugiau negu trejiems metams 

nuo karo tarnybos atlikimo; 

 6. karo tarnybą atliko praėjus ne 

daugiau negu trejiems metams 

nuo studijų baigimo datos. 

 7. karo tarnybą pradėjo iki 2015 

m. balandžio 21 d. 

Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijos neturi 

teisės gauti asmenys: 

1. nurodyti MSĮ 72 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose; 

2. studijas pradėję praėjus daugiau nei trejiems metams 

nuo privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar 

bazinių karinių mokymų baigimo datos; 

3. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikę ar 

bazinius karinius mokymus baigę praėjus daugiau nei 

trejiems metams nuo studijų baigimo datos; 

4. kuriems buvo paskirta už studijas sumokėtos kainos 

kompensacija pagal MSĮ 71 straipsnį (už studijų 

laikotarpį, už kurį jiems skirta minėta kompensacija); 

5. vykstant kompensavimo procedūroms turintys 

akademinių skolų. 
 

 

Asmuo, kuris karo tarnybą atliko po studijų, 

siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos 

dalies kompensaciją, nustatyta tvarka privalo 

VSF pateikti nustatytos formos prašymą ir 

kitus dokumentus. 

Jei asmuo atliko karo tarnybą prieš studijas ar 

jų metu, privalo kreiptis į savo aukštąją 

mokyklą ir jos nustatyta tvarka pranešti apie 

atliktą nuolatinę privalomąją pradinę karo 

tarnybą ar baigtus bazinius karinius 

mokymus, pateikti tai liudijančius 

dokumentus. Sąrašus asmenų, kurie gali gauti 

kainos dalies kompensacijas, sudaro ir VSF 

pateikia aukštoji mokykla. 
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TIKSLINĖ IŠMOKA 

184 Eur (nuo 2022-06-01) 

mokama kas mėnesį ir pervedama į 

asmeninę studento sąskaitą 

 

Studentai, turintys negalią ir 

atitinkantys šiuos reikalavimus: 

1. Lietuvos Respublikos 

piliečiai arba kitų valstybių 

piliečiai ir asmenys be 

pilietybės, kurie yra deklaravę 

nuolatinę gyvenamąją vietą 

Lietuvos Respublikoje; 

2.  turi teisės aktų nustatyta 

tvarka nustatytą 45 procentų ar 

mažesnį darbingumo lygį arba 

sunkų ar vidutinį neįgalumo 

lygį; 

3. Aukštojoje mokykloje po 

negalios nustatymo pirmą 

kartą studijuoja pagal pirmosios 

pakopos (profesinio bakalauro) 

studijų programą. 

Tikslinė išmoka neskiriama studentui, jeigu: 

1. negalią turintis studentas studijuoja antrą kartą tame 

pačiame kurse tą patį semestrą. Pavyzdžiui, jei studentas 

antrą kartą studijuoja profesinio bakalauro I kurso I 

semestre ir ankstesnių studijų metu jau yra gavęs I kurse I 

semestre tikslinę išmoką, antrą kartą už tą patį laikotarpį 

jos gauti nebegali; 

2. negalią turintis studentas studijuoja užsienyje, jam 

finansinė pagalba neteikiama, išskyrus: 

– studijas, kurios organizuojamos pagal aukštosios 

mokyklos studentų mainų programą užsienyje, bet ne 

ilgiau kaip 2 semestrus atitinkamos studijų pakopos 

laikotarpiu; 

– dalines studijas užsienyje pagal tarptautines sutartis. 

 

Studentai, turintys negalią ir siekiantys gauti 

tikslinę išmoką, VSF interneto svetainėje turi 

užpildyti nustatytos formos prašymą ir pateikti 

VSF nurodytu adresu. 

Apie tikslinės išmokos teikimo pradžią, 

studentų, turinčių negalią, registravimo 

pradžios ir pabaigos datas skelbiama VSF 

interneto svetainėje, taip pat www.svako.lt 
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Neįgaliųjų reikalų 

departamentas prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos 

– NRD prie SADM 

 
 

1. studijų išlaidoms iš dalies 

kompensuoti – 147,20 Eur  
(nuo 2022-06-01) 

mokama vieną kartą per semestrą ir 

pervedama į Kolegijos sąskaitą; 

2. specialiesiems poreikiams 

tenkinti – 112,92 Eur  
(nuo 2022-06-01) 

mokama kas mėnesį ir pervedama į 

studento asmeninę sąskaitą.   

 

 

 

 

Studentai, turintys negalią ir 

atitinkantys šiuos reikalavimus: 

1. turi teisės aktų nustatyta 

tvarka nustatytą 45 procentų ar 

mažesnį darbingumo lygį arba 

sunkų ar vidutinį neįgalumo 

lygį; 

2. Aukštojoje mokykloje po 

negalios nustatymo pirmą 

kartą studijuoja pagal pirmosios 

pakopos (profesinio bakalauro) 

studijų programą. 

 

 

 

 

 

 
 

Finansinės pagalbos priemonės neskiriamos studentui, 

jeigu: 

1. negalią turintis studentas studijuoja antrą kartą tame 

pačiame kurse tą patį semestrą. Pavyzdžiui, jei studentas 

antrą kartą studijuoja profesinio bakalauro I kurso I 

semestre ir ankstesnių studijų metu I kurse I semestre jau 

yra gavęs finansinės pagalbos priemones, antrą kartą už tą 

patį laikotarpį jos gauti nebegali; 

2. negalią turintis studentas studijuoja užsienyje, jam 

finansinės pagalbos priemonės neteikiamos, išskyrus: 

- – studijas, kurios organizuojamos pagal aukštosios 

mokyklos studentų mainų programą užsienyje, bet ne 

ilgiau kaip 2 semestrus atitinkamos studijų pakopos 

laikotarpiu; 

dalines – studijas užsienyje pagal tarptautines (tarpžinybines) 

sutartis. 

SVARBU! Jei negalią turintis studentas, prieš tai 

nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, 

vėl pradeda studijuoti finansinės pagalbos priemonės 

studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti ir specialiesiems 

poreikiams tenkinti teikiamos nuo šių studijų pradžios 

dienos, nemokant už tą studijų laikotarpį, už kurį buvo 

mokėtos išmokos, iki jam nutraukiant studijas ar iki jo 

pašalinimo iš aukštosios mokyklos. 

Studentai, turintys negalią ir siekiantys gauti 

finansinės pagalbos priemones, turi užpildyti 

nustatytos formos prašymą ir jį pateikti 

Šiaulių valstybinės kolegijos Studijų apskaitos 

ir paramos studentams skyriui. 

Apie finansinės pagalbos priemonių teikimo 

pradžią, studentų, turinčių negalią, 

registravimo pradžios ir pabaigos datas 

skelbiama www.svako.lt 
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*MSĮ – Mokslo ir studijų įstatymas. 

 

 
 
 
 
  

http://www.svako.lt/
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