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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. KOVO 1 D. NUTARIMO
NR. 149 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO
ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO
Nr.
Vilnius
Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
1. Pakeisti Paramos įstojusiems į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje ir jose
studijuojantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių
narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba)
turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, taip pat ir kitų
užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi
Lietuvos Respublikoje, skyrimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo
įgyvendinimo“:
1.1. pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:
„10. Asmenys, pretenduojantys gauti Paramą, turi pateikti Įgaliotai institucijai jos
nustatytos formos Prašymą per 20 darbo dienų nuo Konkurso paskelbimo dienos. Asmuo
vieno Konkurso metu turi teisę gauti Paramą vienoms studijoms vienoje užsienio valstybės
aukštojoje mokykloje.“;
1.2. pakeisti 12.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„12.3. dokumentus, patvirtinančius, kad asmeniui iki pilnametystės buvo nustatyta
globa (rūpyba) arba jo abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.“;
1.3.
pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:
„15. Prašymai, neturintys trūkumų, Prašymai, kurių trūkumai ištaisyti Aprašo 14.2
papunktyje nustatyta tvarka, taip pat Vertinimą atliekančių įstaigų pateikti Aprašo 4.2
papunktyje nurodytų aukštųjų mokyklų vertinimai perduodami nagrinėti Įgaliotos institucijos
sudarytai komisijai (toliau – Komisija). Kad būtų užtikrinamas priimamų sprendimų
skaidrumas, Komisijos sudėtis per 1 darbo dieną nuo jos sudarymo paskelbiama Įgaliotos
institucijos interneto svetainėje, nurodant Komisijos narių vardus, pavardes ir einamas
pareigas, asmens duomenų paskelbimo tikslą ir skelbimo terminą. Komisijos narių asmens
duomenys Įgaliotos institucijos interneto svetainėje skelbiami tol, kol asmuo eina Komisijos
nario pareigas. Komisija sudaroma iš 7 narių, kurie nėra susiję tiesioginio pavaldumo ryšiais.
Vieną narį į Komisiją skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, du narius –
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (Švietimo, mokslo ir sporto
ministerija į Komisiją negali skirti Įgaliotos institucijos atstovų), du narius – Įgaliota
institucija, vieną narį – Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių sąjunga (sąjungos),
vieną narį – viešoji įstaiga „Investuok Lietuvoje“. Į Komisijos sudėtį negali būti įtraukiamas
Įgaliotos institucijos vadovas. Komisija sudaroma 4 metų kadencijai. Tas pats asmuo į
Komisiją gali būti skiriamas ne daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės. Į kadencijos laiką įskaitomi
laikotarpiai, kai asmuo Komisijos nario pareigas ėjo ne visą Komisijos kadencijos laiką.“;
1.4.
pakeisti 20 punktą ir išdėstyti jį taip:
„20. Komisija nagrinėja asmenų Prašymus ir dokumentus ir skiria jiems šiuos balus:

20.1. už aukštosios mokyklos, į kurią asmuo yra įstojęs (pakviestas studijuoti) ar
kurioje studijuoja, reitingą skiriama nuo 1 iki 50 balų. Skiriant balą, vadovaujamasi paskutine
aktualia kiekvieno iš reitingų informacija. Šis balas skiriamas tik tiems asmenims, kurie yra
įstoję (pakviesti studijuoti) ar studijuoja Aprašo 4.1 papunktyje nurodytose užsienio valstybių
aukštosiose mokyklose. Išvedus reitingų vidurkį už 1 vietoje esančią aukštąją mokyklą
skiriama 50 balų, 2 vietoje – 49 balai ir taip toliau. Komisija turi teisę motyvuotu rašytiniu
sprendimu nepritarti Vertinimą atliekančios įstaigos pateiktam Aprašo 4.2 papunktyje
nurodytų aukštųjų mokyklų įvertinimui. Komisija nepritaria Vertinimą atliekančios įstaigos
pateiktam Aprašo 4.2 papunktyje nurodytų aukštųjų mokyklų įvertinimui, jeigu Vertinimą
atliekančios įstaigos vertinimas nepagrįstas nei vienu iš Aprašo 14.4.3 papunktyje nurodytų
kriterijų arba pagrindimas yra neišsamus ir (arba) Vertinimą atliekančios įstaigos vertinime
nurodyta informacija prieštarauja oficialioje aukštosios mokyklos interneto svetainėje
teikiamai informacijai apie aukštąją mokyklą. Jei Komisija priima sprendimą, kad aukštoji
mokykla nepatenka tarp geriausių pasaulio aukštųjų mokyklų, asmens Prašymas toliau
nenagrinėjamas. Apie tai asmuo informuojamas jo Prašyme nurodytu elektroninio pašto
adresu per 3 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo priėmimo;
20.2. už asmens motyvaciją, rekomendaciją, gyvenimo aprašymą skiriama nuo 1 iki
30 balų pagal nustatytus kriterijus (priedas). Šie kriterijai skelbiami Įgaliotos institucijos
interneto svetainėje kartu su Konkurso skelbimu;
20.3. papildomi 20 balų skiriami asmenims, kurie atitinka bet vieną iš šių sąlygų:
20.3.1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti
arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
20.3.2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo
lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
20.3.3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka
buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.“;
1.5. pakeisti 27 punktą ir jį išdėstyti taip:
„27. Komisija per 5 darbo dienas nuo paskutinio Komisijos posėdžio dienos ir ne
vėliau nei einamųjų metų rugpjūčio 1 d. pateikia Įgaliotai institucijai pasiūlymus dėl asmenų,
kuriems siūloma skirti Paramą, ir skiriamos Paramos dydžio.“;
1.6. pakeisti 40 punktą ir jį išdėstyti taip:
„40. Įgaliota institucija perskaičiuoja Sutartyje nurodytą Paramos dydį iki jos
išmokėjimo, kai:
40.1. aukštoji mokykla sumažina asmens einamųjų studijų metų kainą. Asmeniui
išmokama ne didesnė nei aukštosios mokyklos nustatyto dydžio Parama studijų kainai;
40.2. nustatoma ankstesnė nei teikiant Prašymą nurodyta studijų pabaigos data. Šiuo
atveju mėnesių, kuriuos Paramos gavėjas studijuos tais studijų metais, skaičius dauginamas iš
Aprašo 8.2 papunktyje nurodyto Paramos pragyvenimo išlaidoms dydžio vienam mėnesiui;
40.3. asmuo pakeičia pirmosios pakopos studijų programą toje pačioje aukštojoje
mokykloje toje pačioje studijų krypčių grupėje į vientisųjų studijų programą ir dėl to
nustatoma vėlesnė nei teikiant Prašymą nurodyta studijų pabaigos data. Šiuo atveju Įgaliota
institucija asmens prašymu paskiria Paramą likusiam asmens studijų laikotarpiui. Paramos
dydis apskaičiuojamas pagal Aprašo 8 punkto nuostatas. Vieniems studijų metams skiriamos
paramos dydis negali viršyti Sutartyje nustatyto vienų studijų metų Paramos dydžio.“;
1.7. pakeisti 41 punktą ir jį išdėstyti taip:
„41. Sutartyje nurodytas Paramos dydis neperskaičiuojamas, kai:
41.1. aukštosios mokyklos nustatyta studijų kaina padidėja. Asmeniui išmokama jam
paskirta Parama studijų kainai ir susidaręs kainų skirtumas nekompensuojamas;
41.2. studijų metu asmeniui nustatoma vėlesnė nei teikiant Prašymą nurodyta studijų
pabaigos data, išskyrus Aprašo 40.3 papunktyje nurodytą atvejį. Asmeniui išmokama
Sutartyje nurodyto dydžio Parama.“;

1.8. pakeisti 42.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„42.6. per 5 metų laikotarpį nuo aukštojo mokslo kvalifikacijos užsienyje įgijimo ne
trumpiau kaip 3 metus eiti pareigas, kurioms reikalinga aukštojo mokslo kvalifikacija,
Lietuvos Respublikoje arba Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse
įstaigose, specialiosiose misijose arba tarptautinėse organizacijose, kurių narė yra Lietuvos
Respublika, pagal darbo sutartį arba darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu.
Šis reikalavimas taikomas kiekvienai asmens sudarytai Sutarčiai. Jei asmuo vienu metu dirbo
pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu keliems
darbdaviams, jo dirbti laikotarpiai nėra sumuojami;“;
1.9. pakeisti 42.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„42.7. baigus studijas, kiekvienais kalendoriniais metais iki birželio 1 d. pateikti
Įgaliotai institucijai dokumentus, patvirtinančius Aprašo 42.6 papunktyje nustatyto
įsipareigojimo vykdymą.“;
1.10. pakeisti 47 punktą ir jį išdėstyti taip:
„47. Nutraukus Paramos mokėjimą Aprašo 45, 46 punktuose nurodytais atvejais, taip
pat jeigu asmuo nevykdo Aprašo 42.6 papunktyje nurodytų įsipareigojimų (asmuo dirba
trumpiau nei 3 metus per 5 metų laikotarpį), asmuo privalo grąžinti Paramai išmokėtų lėšų
sumą Įgaliotai institucijai.“;
1.11. pakeisti 52 punktą ir jį išdėstyti taip:
„52. Aprašo 42.6 papunktyje nurodyto įsipareigojimo vykdymo terminas pratęsiamas
vieną kartą:
52.1. aukštesnės pakopos studijų laikotarpiui, jei asmuo tęsia aukštesnės pakopos
studijas;
52.2. ne ilgesniam nei 2 metų laikotarpiui, jei asmuo atlieka praktiką ar stažuotę pagal
studijų metu įgytą aukštojo mokslo kvalifikaciją;
52.3. jei po aukštojo mokslo kvalifikacijos įgijimo atsirado šios aplinkybės – jų
buvimo laikotarpiui:
52.3.1. asmuo atlieka privalomąją pradinę karo tarnybą Lietuvos Respublikos karo
prievolės įstatymo nustatyta tvarka;
52.3.2. asmuo negali dirbti dėl ligos, gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai
rekomendavus;
52.3.3. asmuo išleistas nėštumo ir gimdymo atostogų;
52.3.4. asmuo augina vaiką (įvaikį) iki 3 metų ar neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų;
52.3.5. asmuo prižiūri šeimos narius, kuriems nustatytas mažesnis, negu penkiasdešimt
penkių procentų darbingumo lygis, arba šeimos narius, sukakusius senatvės pensijos amžių,
kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.“;
1.12. pakeisti 53 punktą ir jį išdėstyti taip:
„53. Siekdamas gauti Paramą likusiam studijų laikotarpiui Aprašo 40.3 papunktyje
nurodytu atveju, būti atleistas nuo prievolės grąžinti Paramą ar pratęsti įsipareigojimo,
nurodyto Aprašo 42.6 papunktyje vykdymo terminą, asmuo privalo pateikti Įgaliotai
institucijai prašymą ir atitinkamai Aprašo 40.3 papunktyje, Aprašo 50 ir 52 punktuose
nurodytas aplinkybes pagrindžiančius dokumentus. Įgaliota institucija per 20 darbo dienų nuo
dokumentų gavimo įvertina asmens atitiktį Aprašo 40.3 papunktyje, Aprašo 50 ir 52
punktuose nurodytoms aplinkybėms ir priima sprendimą dėl Paramos likusiam studijų
laikotarpiui skyrimo, asmens atleidimo nuo prievolės grąžinti Paramą ar įsipareigojimo,
nurodyto Aprašo 42.6 papunktyje, vykdymo termino pratęsimo.“
2.
Šiuo nutarimu nustatyta tvarka gali būti taikoma ir iki šio nutarimo
įsigaliojimo sudarytoms paramos studijoms ne Lietuvos Respublikoje sutartims, asmeniui
inicijavus ir Įgaliotai institucijai pasirašius atitinkamą sutarties pakeitimą.

Ministrė Pirmininkė

Ingrida Šimonytė

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė

Jurgita Šiugždinienė

Paramos įstojusiems į aukštąsias
mokyklas ne Lietuvos Respublikoje ir
jose studijuojantiems Lietuvos
Respublikos piliečiams, taip pat kitų
Europos Sąjungos valstybių narių,
Europos laisvosios prekybos
asociacijos valstybių piliečiams,
dirbantiems ir (arba) turintiems teisę
nuolat gyventi Lietuvos
Respublikoje, ir jų šeimos nariams,
taip pat ir kitų užsienio valstybių
piliečiams ir asmenims be pilietybės,
turintiems teisę nuolat gyventi
Lietuvos Respublikoje, skyrimo
tvarkos aprašo
priedas
ASMENS MOTYVACIJOS, REKOMENDACIJOS, GYVENIMO APRAŠYMO VERTINIMO KRITERIJAI
Kriterijus Nr. 1. Studijų programos pasirinkimas
Vertinamos:
studijų programos pasirinkimo priežastys. Aprašymas laikomas pagrįstu, jei asmuo aprašo, kodėl pasirinko šią studijų programą,
nurodo, kuo išsiskiria jo pasirinkta studijų programa, kokias kompetencijas suteikia pasirinkta studijų programa.
Maksimalus balų skaičius – 10. Komisijos narys įrašo konkretų balą: nuo 0 iki 10 pagal pateiktą vertinimo skalę.
Vertinimo skalė
Nenurodytos nei studijų programos pasirinkimo priežastys, nei informacija apie studijų programą arba 0–2 balai
nurodytos be jokio pagrindimo.
Nurodytos tiek studijų programos pasirinkimo priežastys, tiek informacija apie studijų programą. Abu 3–5 balai

Komisijos nario
skiriamas balas ir balo
pagrindimas (įrašyti)
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aprašymai nepakankamai pagrįsti arba pakankamai pagrįstas tik vienas iš aprašymų.
Nurodytos tiek studijų programos pasirinkimo priežastys, tiek informacija apie studijų programą. 6–8 balai
Pakankamai aiškiai pagrįsti abu aprašymai.
Nurodytos tiek studijų programos pasirinkimo priežastys, tiek informacija apie studijų programą. Itin 9–10 balų
išsamiai pagrįsti abu aprašymai.
Kriterijus Nr. 2. Ankstesni pasiekimai
Vertinami ankstesni asmens pasiekimai: jų pobūdis ir sąsaja su pasirinktomis studijomis.
Maksimalus balų skaičius – 10. Komisijos narys įrašo konkretų balą: nuo 0 iki 10 pagal pateiktą vertinimo skalę.
Vertinimo skalė

Komisijos nario
skiriamas balas ir balo
pagrindimas (įrašyti)

Ankstesni asmens pasiekimai neaprašyti arba yra labai riboti, neturintys sąsajos su pasirinktomis studijomis. 0–2 balai
Ankstesni asmens pasiekimai yra pakankami: asmuo yra dalyvavęs olimpiadose ar konkursuose arba turi 3–5 balai
darbo patirties, arba yra atlikęs praktiką, stažuotę, turi savanoriškos veiklos patirties Lietuvoje, turi veiklos,
kuri yra vertinga jo pasirinktoms studijoms, patirties.
Ankstesni asmens pasiekimai yra išskirtiniai bent vienoje iš nurodytų sričių:
6–8 balai
1) asmuo yra laimėjęs Lietuvos ar pasaulinėse olimpiadose, konkursuose arba yra mokslinių straipsnių ar
publikacijų autorius;
2) asmuo turi darbo patirties, yra atlikęs praktiką, stažuotę, turi savanoriškos veiklos patirties Lietuvoje,
turi veiklos, kuri yra vertinga jo pasirinktoms studijoms, patirties.
Asmens pasiekimai yra išskirtiniai įvairiose srityse. Jis yra pasiekęs laimėjimų pasaulinėse olimpiadose, 9–10 balų
tarptautiniuose konkursuose ar kitu būdu garsinęs savo šalį arba yra mokslinių straipsnių ar publikacijų
autorius. Be šių pasiekimų jis taip pat turi darbo patirties arba yra atlikęs praktiką, stažuotę, turi
savanoriškos veiklos patirties Lietuvoje, turi veiklos, kuri yra vertinga jo pasirinktoms studijoms, patirties.
Kriterijus Nr. 3. Pridėtinė vertė asmens karjerai ir Lietuvai
Vertinamos asmens įžvalgos apie naudą, kurią studijos teiks jo karjerai, bei grąžą, kurią studijos suteiks Lietuvai:
1) naudos asmens karjerai aprašymas laikomas pagrįstu, jei asmuo aprašo, kurioje srityje numato siekti karjeros, kurioje įmonėje, įstaigoje ar
organizacijoje ar kokią veiklą vykdydamas numato pritaikyti savo studijų metu įgytas žinias;
2) studijų grąžos Lietuvai aprašymas laikomas pagrįstu, jei asmuo aprašo, kodėl Lietuvai reikalingi tam tikros srities specialistai, kokią naudą konkrečios
srities plėtojimas gali sukurti Lietuvai.
Maksimalus balų skaičius – 10. Komisijos narys įrašo konkretų balą: nuo 0 iki 10 pagal pateiktą vertinimo skalę.
Vertinimo skalė
Komisijos nario
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skiriamas balas ir balo
pagrindimas (įrašyti)
Pridėtinė vertė asmens karjerai ir Lietuvai nenurodyta arba nurodyta be jokio pagrindimo.
Nurodyta pasirinktų studijų nauda tiek asmens karjerai, tiek Lietuvai. Nepakankamai aiškiai pagrįsti abu –
tiek naudos karjerai, tiek grąžos Lietuvai – aprašymai arba pakankamai aiškiai pagrįstas tik vienas iš
aprašymų.
Nurodyta pasirinktų studijų nauda tiek asmens karjerai, tiek Lietuvai. Pakankamai aiškiai pagrįsti abu – tiek
naudos karjerai, tiek grąžos Lietuvai – aprašymai.
Nurodyta pasirinktų studijų nauda tiek asmens karjerai, tiek Lietuvai. Itin išsamiai pagrįsti abu – tiek
naudos karjerai, tiek naudos Lietuvai – aprašymai. Vienas ar abu aprašymai išskirtiniai savo vizija apie
ateities planus ir įžvalgomis dėl srities naudingumo šaliai perspektyvų.
Bendras balas (kriterijus Nr. 1 + kriterijus Nr. 2 + kriterijus Nr. 3)
_______________________

0–2 balai
3–5 balai

6–8 balai
9–10 balų
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ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2020-12-11 - 2023-12-11

Parašo paskirtis

Suderinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Jurgita Šiugždinienė, švietimo, mokslo ir sporto ministrė, Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Sertifikatas išduotas

JURGITA ŠIUGŽDINIENĖ, Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministerija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-05-13 21:58:26

Parašo formatas

XAdES-X-L

Laiko žymoje nurodytas laikas

2021-05-14 13:41:19

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2020-12-11 - 2023-12-11

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Ingrida Šimonytė, Ministrė Pirmininkė, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarija

Sertifikatas išduotas

INGRIDA ŠIMONYTĖ, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-05-14 08:22:33

Parašo formatas

XAdES-X-L

Laiko žymoje nurodytas laikas

2021-05-14 13:41:20

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2020-12-11 - 2023-12-11

Parašo paskirtis

Registravimas

DETALŪS METADUOMENYS
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Neringa Adomavičiūtė, vyriausioji specialistė, Vyriausybės
posėdžių organizavimo skyrius

Sertifikatas išduotas

NERINGA ADOMAVIČIŪTĖ, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-05-14 13:40:46

Parašo formatas

XAdES-X-L

Laiko žymoje nurodytas laikas

2021-05-14 13:41:20

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-01-25 - 2022-01-24

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

1
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-
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