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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos (toliau – Kolegija) Tikslinių išmokų 

neįgaliesiems studentams skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis 2006 

m. rugpjūčio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 831 „Dėl finansinės pagalbos 

priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais, 2011 m. rugpjūčio 12 d.  Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro įsakymu Nr. V-1666 „Dėl tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems 

aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais.  

2. Tikslinių išmokų skyrimą pagal nustatyta tvarka pateiktus Kolegijos duomenis 

administruoja ir skiria Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas). 

3. Tikslinės išmokos dydis – 4 bazinės socialinės išmokos dydžiai per mėnesį. 

 

 

II. TIKSLINIŲ IŠMOKŲ GAVĖJAI 

 

4. Tikslinę išmoką gali gauti studentai, atitinkantys visas šias sąlygas: 

4.1. yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be 

pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje; 

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

sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį; 

4.3. aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja pagal pirmosios pakopos (profesinio 

bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą (išskyrus atvejus 

kai neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda 

studijuoti. Šiuo atveju tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos 

iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos); 

4.4. neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) Kolegijos 

nustatyta tvarka skirtų nuobaudų. 

5. Tikslinė išmoka mokama neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma studijuoja studentas. 

6. Jeigu studentas studijuoja užsienyje, tikslinės išmokos nemokamos, išskyrus atvejus 

kai: 

6.1. studentas studijuoja pagal studentų mainų programą užsienyje, bet ne ilgiau kaip 2 

semestrus atitinkamos studijų pakopos laikotarpiu; 

6.2. studentas studijuoja užsienyje pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. 

7. Semestro eigoje, keičiant studijų programą (o kartų ir aukštąją mokyklą), tikslinė 

išmoka po studijų programos keitimo iki studijų semestro pabaigos studentui išmokama toje 

mokykloje, kur jis tęsia studijas. Studijų programos keitimo atveju, kai studentas privalo 

pakartotinai studijuoti tame pačiame kurse (kursuose), tikslinė išmoka jam nemokama už tuos 

semestrus, už kuriuos studentas yra gavęs tikslinę išmoką studijuodamas iki studijų programos 

keitimo. 
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8. Studentui, atitinkančiam Aprašo 4 punkto sąlygas, mokama tik viena tikslinė išmoka, 

nepriklausomai nuo to ar jis vienu metu studijuoja keliose aukštosiose mokyklose ir/ar keliose 

studijų programose. 

9. Studentui, grįžusiam tęsti studijas po studijų pertraukimo ir turinčiam teisę gauti 

tikslinę išmoką, tikslinė išmoka už jau studijuotą laikotarpį, po kurio jis pertraukė studijas, 

nemokama.  

 

 

III. TIKSLINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMAS 

 

10. Tikslinė išmoka yra skiriama vienam studijų semestrui (įskaitant atostogų laikotarpį), 

bet ne ilgiau kaip iki studijų Kolegijoje pabaigos. 

11. Studentui tikslinė išmoka gali būti skiriama ir mokama už dalį semestro, jei: 

11.1. studentas kartoja dalį kurso Aprašo 7 punkte nustatytu atveju. Tokiu atveju 

studentui tikslinė išmoka nemokama tiek mėnesių, kiek mėnesių studentas yra gavęs tikslinę išmoką 

studijuodamas tame kurse (kursuose), kuriuos pakeitęs studijų programą, turi kartoti;  

11.2. studentas prašymą tikslinei išmokai gauti pateikia vėliau nei Aprašo 12 punkte 

nustatytas terminas. Tokiu atveju studentui tikslinė išmoka skiriama nuo to mėnesio, kurį pateiktas 

prašymas, iki semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau nei 

iki studijų Kolegijoje pabaigos. 

12. Studentas siekiantis gauti tikslinę išmoką, arba jo įgaliotas asmuo per 15 darbo dienų 

nuo naujo semestro pradžios teikia Studijų tarnybai:  

12.1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 

12.2. Neįgaliojo pažymėjimą ar kitą darbingumo lygį patvirtinantį dokumentą; 

12.3. Fondo direktoriaus patvirtintos formos motyvuotą prašymą tikslinei išmokai gauti. 

13. Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas nepasibaigus semestrui, kai tikslinę išmoką 

gaunantis studentas neatitinka Aprašo 4.2. ir 4.4. papunktyje nurodytų sąlygų. 

14. Tikslinės išmokos mokėjimas studentui nutraukiamas: 

14.1. nutraukus studijas arba jas baigus; 

14.2. pertraukus studijas; 

14.3. mirties atveju; 

14.4. paaiškėjus, kad studentas neatitinka Aprašo 4.3. papunktyje nustatytų sąlygų. 

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Tikslinę išmoką gaunantis studentas privalo informuoti Fondą raštu arba elektroniniu 

paštu apie vardo, pavardės, gyvenamosios vietos adreso, telefono numerio, elektroninio pašto 

adreso pasikeitimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių duomenų pasikeitimo 

dienos. Apie asmeninės banko sąskaitos numerio pasikeitimą tikslinę išmoką gaunantis studentas 

privalo informuoti Fondą raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sąskaitos numerio pasikeitimo. 

16. Fondas turi teisę reikalauti studento grąžinti nepagrįstai išmokėtą tikslinę išmoką (-as). 

Fondas taip pat turi teisę reikalauti studento grąžinti nepagrįstai išmokėtą tikslinę išmoką, kai 

tikslinių išmokų mokėjimo metu Fondui nebuvo žinomi duomenys apie tikslinės išmokos mokėjimo 

sustabdymo ar nutraukimo pagrindą. 

 

 

 

    


