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DĖL PASKOLŲ TEIKIMO 
  
 
Įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymui, Vyriausybė 2009-05-07 nutarimu Nr. 

480 patvirtino naują Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo 

ir grąžinimo aprašą (toliau – Aprašas). Pagal naujai patvirtintą paskolų išdavimo aprašą yra teikiamos 

valstybės paskolos ir valstybės remiamos paskolos. Valstybės paskolos yra teikiamos iš valstybės lėšų, o 

valstybės remiamos paskolos yra teikiamos iš kredito įstaigų lėšų.  

 

Valstybės paskolos 

 

Valstybės paskolas turi teisę gauti valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir 

antrosios pakopos studentai, įstoję į aukštąsias mokyklas iki 2009 m., kurie moka Lietuvos Respublikos 

Mokslo ir studijų įstatymo numatytą nustatyto dydžio studijų įmoką – 4 bazinės socialinės išmokos 

dydžius (BSI), t.y. 520 Lt.  

 

Šios paskolos prašymai-anketos pateikiami rudens ir pavasario semestruose. Sutartys pasirašomos 

Valstybiniame studijų fonde (toliau – Fonde). Paskolos studijų įmokai mokėti yra pervedamos į aukštosios 

mokyklos sąskaitą. 

 

Valstybės paskola turi būti pradėta grąžinti praėjus ne daugiau kaip 2 metams nuo studijų, kurioms buvo 

gauta paskola, baigimo, nutraukimo ar paskolos gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų. Paskolų gavėjai turi 

pradėti mokėti palūkanas ne vėliau kaip po 2 metų nuo studijų baigimo ar nutraukimo datos. Palūkanų 

dydis – 5 procentai. 

 

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=377539
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=377539
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Valstybės remiamos paskolos 

 

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, 

antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio 

nesuteikiančias studijų programas. 

 

Studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas:  

1) paskolą studijų kainai sumokėti (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti 

studento už studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies);  

2) paskolą gyvenimo išlaidoms (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti teisės 

aktų nustatytos BSI 50 dydžių (papildomų paraiškų, teikiamų pavasario semestre – 25 BSI);  

3) paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (šios paskolos suma 

per vienerius metus negali viršyti 60 BSI dydžių (7800 Lt).  

 

Paskolos gavėjo bendra pagal Aprašą gautų paskolų suma, neįskaitant palūkanų, negali būti didesnė nei 385 

BSI. Valstybės remiamas paskolas galima skolintis tiek litais, tiek eurais. 

 

Paskolos studijų kainai sumokėti yra pervedamos į aukštosios mokyklos sąskaitą kiekvieną semestrą. 

Paskolos gyvenimo išlaidoms pervedamos į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą lygiomis dalimis kas 

mėnesį. Paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis pervedamos visa 

suma iš karto į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą. 

 

Valstybės remiamos paskolos sutartyje nustatoma paskolos rūšis, suma, palūkanų tipas ir dydis 

(kintamų palūkanų atveju – palūkanų bazė ir maržos dydis), paskolos grąžinimo ir palūkanų 

mokėjimo tvarka, kitos suteikimo ir grąžinimo sąlygos. Valstybės remiamos paskolos palūkanos 

pradedamos skaičiuoti nuo valstybės remiamos paskolos išmokėjimo datos ir skaičiuojamos nuo išmokėtos 

ir negrąžintos valstybės remiamos paskolos dalies. Palūkanos, skaičiuojamos studijų metu, gali būti 

apmokėtos iš Fondo disponuojamų lėšų.  

 

Valstybės remiama paskola pradedama grąžinti ne vėliau kaip po 12 mėnesių po studijų baigimo, 

nutraukimo ar išbraukimo, ir grąžinama ne vėliau kaip per 15 metų nuo paskolos grąžinimo pradžios. 
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Tais atvejais, kai lėšų valstybės remiamoms paskoloms teikti poreikis neviršija valstybės remiamos 

paskoloms teikti numatytos lėšų sumos, į studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų 

sutartis, sąrašą įtraukiami visi studentai, tinkamai užpildę prašymą-anketą valstybės remiamai paskolai gauti. 

Tais atvejais, kai lėšų poreikis valstybės remiamoms paskoloms teikti viršija numatytą lėšų sumą, studentų, 

kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis su kredito įstaiga, sąrašas sudaromas 

atsižvelgiant į prašomos valstybės remiamos paskolos paskirtį, studento socialinę padėtį, studijų pakopą, 

studijų formą, studentų studijų dalykų įvertinimų vidurkį per semestrą (pirmąjį studijų semestrą – stojamojo 

balo sumą).  

 

Visų rūšių valstybės remiamos paskolos teikiamos kasmet rudens semestre. Paskolos dalinėms 

studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis bei paskolos gyvenimo išlaidoms papildomai 

teikiamos ir pavasario semestre. Studentas, norintis gauti paskolą, turi registruotis Fondo interneto 

svetainėje užpildydamas nustatytos formos prašymą-anketą. 

 

Apie paskolų teikimo pradžią, studentų registravimo pradžios ir pabaigos datas skelbiama Fondo ir VU 

interneto svetainėse. 

 

VU Studijų direkcija 

http://www.vsf.lt/
http://www.vsf.lt/
http://naujienos.vu.lt/
http://naujienos.vu.lt/

