
Paraiškų priėmimas socialinėms stipendijoms pavasario semestre gauti 

 

Informuojame, kad nuo 2018 m. sausio 20 d. iki 2018 m. vasario 20 d. Valstybinis 

studijų fondas (toliau – Fondas) priims paraiškas socialinei stipendijai gauti 2016 m. pavasario 

semestre. Paraiškos yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per 

elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas (vadovą, kaip užpildyti ir pateikti 

elektroninę paraišką rasite čia). 

Socialinės stipendijos yra teikiamos studentams, kurie atitinka vieną iš šių kriterijų: 

• yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba 

gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos 

nepasiturintiems gyventojams įstatymą; 

• turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba 

sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;  

• 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 dydis – 3 BSI (šiuo metu 114 Eur per mėnesį). Socialinė 

stipendija yra pervedama į asmeninę studento sąskaitą kiekvieno mėnesio pabaigoje (iki 27 d.). 

Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas: 

• studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos; 

• nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos; 

• suteikus studentui akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas; 

• atsiradus ir (arba) paaiškėjus Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams 

skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo 5 punkte nustatytoms aplinkybėms, dėl kurių studentui 

negalėjo būti skirta socialinė stipendija. 

Socialinę stipendiją gavęs studentas, nutraukęs studijas, išbrauktas iš studentų sąrašų, 

baigęs studijas anksčiau numatytos studijų baigimo datos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių 

atostogų, taip pat pakeitęs studijų programą, privalo raštu apie tai pranešti Valstybiniam studijų 

fondui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo. 

 

Papildomą informaciją jums suteiks 

Valstybinio studijų fondo 

Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus 

Vyriausioji specialistė Viktorija Vigėlienė 

Tel. (8 5) 264 7153 

El. p. viktorija.vigeliene@vsf.lt 
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