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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.  Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiesiems Vilniaus 

technologijų ir dizaino kolegijoje (toliau – Kolegija), tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja 

finansinės pagalbos teikimo procedūras ir Kolegijos atsiskaitymą Neįgaliųjų reikalų departamentui 

prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) uţ gautų lėšų naudojimą. 

2. Šis Aprašas parengtas, vadovaujantis LR Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 

1187 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 831 ,,Dėl 

finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Ţin., 2009, Nr.117-5021). 

3. Pagrindinės sąvokos: 

Darbingumo lygis – asmens pajėgumas įgyvendinti anksčiau įgytą profesinę kompetenciją 

ar įgyti naują profesinę kompetenciją  arba atlikti maţesnės profesinės kompetencijos darbus. 

Finansinės pagalbos priemonės – socialinė piniginė parama, tikslinės kompensacijos ir 

išmokos bei lengvatos. Šios priemonės skirtos neįgaliųjų specialiesiems poreikiams tenkinti bei 

materialinės padėties garantijoms uţtikrinti. 

Neįgalumas – dėl asmens kūno sandaros ir funkcijų sutrikimo bei nepalankių aplinkos 

veiksnių sąveikos atsiradęs ilgalaikis sveikatos būklės pablogėjimas, dalyvavimo visuomenės 

gyvenime ir veiklos galimybių sumaţėjimas. 

Neįgalumo lygis – kompleksiškai įvertinus nustatytas asmens sveikatos būklės, 

savarankiškumo kasdieninėje veikloje ir galimybių ugdytis netekimo mastas. 
 

 

II. FINANSINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ TEIKIMAS 

 

4. Finansinė pagalba teikiama Lietuvos Respublikos neįgaliesiems piliečiams arba kitų 

valstybių neįgaliesiems piliečiams ir asmenims be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę 

gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ir atitinka visas šias sąlygas: 

4.1. turi teisės aktų nustatyta tvarka 45 procentų ar maţesnį darbingumo lygį arba Lietuvos 

Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo (Ţin., 1991, Nr. 36-969; 2004, Nr. 83-2983) 

tvarka nustatytą sunkų arba vidutinį neįgalumo lygį; 

4.2. pirmą kartą studijuoja pagal pirmos pakopos (profesinio bakalauro) studijų programą. 

Šiuo atveju, jeigu neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl 

pradeda studijuoti, finansinės pagalbos priemonės neteikiamos uţ laikotarpį, uţ kurį buvo mokėtos 

išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos; 

4.3. neturi akademinių skolų ir (arba) kolegijos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų. 

5. Neįgaliajam studentui teikiamos šios finansinės pagalbos priemonės: 

5.1. specialiesiems poreikiams tenkinti – 50 procentų valstybinės socialinio draudimo 

bazinės pensijos dydţio tikslinė išmoka kas mėnesį; 

5.2. įstojusiam į kolegiją iki 2009 metų ir studijuojančiam iš dalies LR valstybės biudţeto 

lėšomis finansuojamoje arba nefinansuojamoje vietoje papildomai teikiama 3,2 BSI dydţio tikslinė 

išmoka uţ kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti. Antrajam studijų metų 

semestrui priskiriamas ir studento vasaros atostogų laikotarpis; 
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5.3. įstojusiam į kolegiją 2009 metais ir vėliau ir studijuojančiam LR valstybės biudţeto 

lėšomis nefinansuojamoje vietoje teikiama 3,2 BSI dydţio tikslinė išmoka uţ kiekvieną semestrą 

studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti. Antrajam studijų metų semestrui priskiriamas ir studento 

vasaros atostogų laikotarpis. 

6. Finansinė pagalba neteikiama: 

6.1. neįgaliajam, kartojančiam kursą; 

6.2. neįgaliajam, kuriam yra suteikta pertrauka moksle pagal švietimo ir mokslo ministerijos 

mokymosi ar studijų nutraukimo ar pertraukos prieţasčių mokykloje klasifikatorių;  

6.3. grįţusiam studijuoti po pertraukos moksle: 

6.3.1. finansinė pagalba specialiesiems poreikiams tenkinti teikiama tik nuo sekančio studijų 

semestro mėnesio, kada jam buvo nutrauktas finansinės paramos teikimas prieš suteikiant pertrauką 

moksle; 

6.3.2. finansinė pagalba studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti teikiama tik nuo sekančio 

studijų semestro, kada jam buvo nutrauktas finansinės paramos teikimas prieš suteikiant pertrauką 

moksle; 

6.4. neįgaliajam, baigusiam studijų semestrą bent su viena akademine skola ir/ar turinčiam 

kolegijos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų. Šiuo atveju, neįgaliajam, gavusiam akademinę skolą 

ir/ar nuobaudą, pagalbos teikimas sustabdomas nuo kito mėnesio; 

6.5. finansinės pagalbos teikimas, neįgaliojo rašytiniu prašymu atnaujinamas po 

akademinės(-ių) skolos(-ų) likvidavimo ir/ar kolegijos skirtų nuobaudų panaikinimo nuo kito 

mėnesio. Tikslinė išmoka studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti uţ atitinkamą studijų semestrą 

nemokama; 

6.6. neįgaliajam, studijuojančiam pagal kolegijos studentų mainų programas, kurių trukmė 

ilgesnė kaip 2 semestrai. 

7. Egzaminų sesijos atidėjimo laikotarpiu: 

7.1. finansinė pagalba socialiniams poreikiams tenkinti neįgaliajam teikiama iki sesijos 

atidėjimo pabaigos (pasibaigus egzaminų sesijos atidėjimo terminui, finansinės pagalbos teikimo 

klausimas sprendţiamas, atsiţvelgus į neįgaliojo egzaminų sesijos rezultatus); 

7.2.pagalbos studijų išlaidoms kompensuoti klausimas neįgaliajam sprendţiamas pasibaigus 

egzaminų sesijos atidėjimo terminui, atsiţvelgus į neįgaliojo egzaminų sesijos rezultatus. 

 

 

III. FINANSINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ TEIKIMO VYKDYMAS 

 

8. Finansinės pagalbos priemonių teikimo Kolegijoje studijuojantiems neįgaliesiems 

įgyvendinimą koordinuoja Kolegijos direktoriaus įsakymu paskirtas Studijų tarnybos darbuotojas. 

9. Neįgalusis, pageidaujantis gauti finansinę pagalbą ir atitinkantis 4-to šio Aprašo punkto 

sąlygas, per 10 dienų nuo studijų metų pradţios pateikia Studijų tarnybai: 

9.1. prašymą suteikti finansinę pagalbą; 

9.2. neįgaliojo paţymėjimą. 

10. Neįgaliajam finansinė pagalba specialiesiems poreikiams tenkinti teikiama visus metus 

išskyrus šiuos atvejus: 

10.1. pateikus prašymą pavėluotai (bet ne vėliau kaip iki sausio 1d rudens studijų semestre ir 

iki liepos 1d. pavasario studijų semestre), finansinė pagalba teikiama nuo sekančio mėnesio, uţ 

praėjusius semestro mėnesius numatytą sumą išmokant lygiomis dalimis per likusius to semestro 

mėnesius (jeigu prašymas pateiktas antrajame mokslo metų semestre – finansinė pagalba uţ pirmąjį 

studijų metų semestrą neteikiama); 

10.2. kai neįgalumas įforminamas semestro eigoje ir neįgalusis pateikia prašymą ir 

reikiamus dokumentus ne vėliau kaip nurodyta 10.1 punkte, finansinė pagalba teikiama nuo 

neįgalumo įforminimo datos (jeigu neįgalumas įformintas iki mėnesio 15 dienos, pagalba teikiama 

uţ mėnesį, kada neįgalumas įformintas, jeigu po 15 dienos – pagalba teikiama nuo sekančio 

mėnesio) priešingu atveju finansinė parama bus teikiama nuo sekančio studijų semestro; 
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10.3. kai neįgalumas pratęsiamas studijų semestro metu, finansinės paramos teikimas 

tęsiamas šio Aprašo nustatyta tvarka, jei neįgalusis pateikia prašymą ir reikiamus dokumentus ne 

vėliau kaip nurodyta 10.1. punkte. 

11. Neįgaliajam tikslinė 3,2 BSI dydţio išmokos finansinė pagalba uţ kiekvieną studijų 

semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti (į ją gali pretenduoti tik studijuojantis iš dalies 

valstybės biudţeto lėšomis finansuojamoje arba nefinansuojamoje vietoje) teikiama: 

11.1. pateikus prašymą bei reikiamus dokumentus pavėluotai, tačiau ne vėliau kaip nurodyta 

10.1. punkte; 

11.2. nuo neįgalumo studijų semestro eigoje įforminimo ar pratęsimo datos, jeigu prašymas 

ir reikiami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip nurodyta 10.1 punkte. 

12. Fakultetų dekanų įgalioti darbuotojai per 5 dienas po kiekvieno semestro pabaigos ir po 

kiekvieno metų ketvirčio patvirtina Studijų tarnybai fakultetuose studijuojančiųjų neįgaliųjų 

studentų atitikimą paramai gauti. Per 5 dienas nuo įsakymų įsigaliojimo pateikia Studijų tarnybai 

šią informaciją apie neįgaliuosius: 

12.1. apie egzaminų sesijos atidėjimą (paţymint egzaminų sesijos atidėjimo laikotarpį); 

12.2. apie studijų pertraukimą (paţymint studijų pertraukimo pradţią ir pabaigą); 

12.3. apie studijų nutraukimą (kai neįgalusis šalinimas iš Kolegijos, ar nutraukia studijas 

savo noru, paţymint studijų nutraukimo datą); 

12.4. apie neįgaliojo palikimą kartoti kurso (paţymint palikimo kartoti kurso ir kurso 

kartojimo baigimo datas); 

12.5. apie pervedimą studijuoti iš valstybės finansuojamų studijų į mokamas arba iš dalies 

valstybės finansuojamas studijas (paţymint pervedimo datą). 

13. Finansinės pagalbos teikimas neįgaliajam, atsiţvelgus šio Aprašo 4 punkto nuostatas, 

tvirtinamas Kolegijos direktorius įsakymu Studijų tarnybos teikimu. 

14. Studijų tarnybos darbuotojas, atsakingas uţ finansinės pagalbos priemonių teikimą 

kolegijoje studijuojantiems neįgaliesiems: 

14.1. kasmet per 15 dienų nuo mokslo metų pradţios, atsiţvelgęs į šio Aprašo 4 punkto 

reikalavimus, sudaro pateikusiųjų prašymus finansinei pagalbai gauti sąrašus ir per 5 dienas iki 

kiekvieno metų ketvirčio pabaigos juos patikslina; 

14.2. per 10 dienų nuo kiekvieno ketvirčio pradţios pateikia Departamentui paraiškas gauti 

finansinę pagalbą. Jose nurodoma semestro pradţia ir pabaiga, neįgaliųjų, kuriems skirta finansinė 

pagalba, skaičius ir tam reikalingos lėšos; 

14.3. kasmet iki spalio 15 dienos pateikia Departamentui lėšų poreikį finansinei pagalbai 

neįgaliesiems ateinantiems kalendoriniams metams. 

15. Išmokos neįgaliesiems pervedamos į jų prašyme nurodytas asmenines sąskaitas per 10 

dienų nuo lėšų gavimo iš Departamento datos: 

15.1 specialiesiems poreikiams tenkinti – kartą per mėnesį (jeigu Kolegija gauna lėšų 

išmokoms ne pirmąjį semestro mėnesį, šios išmokos uţ praėjusius mėnesius išmokamos lygiomis 

dalimis per likusius to semestro mėnesius); 

15.2. studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – kartą per studijų semestrą. 

16. Buhalterijos įgaliotas darbuotojas atlieka finansinius paskaičiavimus pagal šio Aprašo 

14.2.; 14.3.; 14.4. punktus ir teikia Departamentui lėšų, naudojimo ketvirčio ir metų ataskaitas 

Departamento nustatyta tvarka. 
 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

17. Šis Aprašas įsigalioja nuo jo Kolegijos Akademinėje taryboje patvirtintos datos. 

18. Jis keičiamas pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, reglamentuojantiems 

finansinės pagalbos teikimą neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose. Pakeitimus 

Apraše gali inicijuoti fakultetų, Buhalterijos ir Studijų tarnybos darbuotojai. 

 

      


