
finansai_paskolos

Valstybės remiama paskola – paskola su valstybės garantija, teikiama iš kredito įstaigų 

lėšų, kuri gali būti skiriama studijuojančiam asmeniui šiais atvejais: 

 ▪ studijų mokesčiui sumokėti;

 ▪ gyvenimo išlaidoms;

 ▪ dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis apmokėti. 

DAUGIAU INFORMACIJOS:
- Valstybinis studijų fondas (www.vsf.lt)

- VDU Studentų centras (Studentų reikalų tarnyba)  

S. Daukanto g. 27, 206 k. ,  

Tel. (8 37) 751 175,  

El. paštas info@srt.vdu.lt.

Vytauto Didžiojo universiteto iniciatyva mokesčių lengvatos studentams skiriamos va-
dovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto Mokestinių lengvatų teikimo ir kompensacijų 
skyrimo tvarkos aprašu. Jos yra dviejų rūšių:
 ▪ mokesčio už studijas lengvata;
 ▪ apgyvendinimo bendrabutyje mokesčio lengvata.

Konkursas mokesčių lengvatoms gauti vyksta kiekvieno studijų semestro pradžioje. Apie 
jį viešai informuojama VDU interneto svetainėje www.vdu.lt, VDU intranete (Firstclass) 
ir socialinio tinklo facebook paskyroje VDU studentams.

Daugiau informacijos apie VDU teikiamas mokesčių lengvatas galite rasti čia: 
www.vdu.lt/parama

Mokestis už studijas gali būti kompensuojamas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nu-
statyta tvarka per Valstybinį studijų fondą, šiais atvejais:
 ▪ pagal studijų rezultatus, atsižvelgiant į Universiteto sudarytą asmenų, kuriems siūloma 

kompensuoti už studijas sumokėtą mokestį, sąrašą;
 ▪ atlikus privalomąją pradinę karo tarnybą arba baigusiems bazinius karinius mokymus.

Daugiau informacijos teiraukitės VDU Studentų centre (Studentų reikalų tarnyba)  
(S. Daukanto g. 27, 206 k.), tel. (8 37) 751 175, el. paštas info@srt.vdu.lt

mokesčių lengvatos



finansai_stipendijos

Pirmakursiams, kurių konkursinis balas yra 9,5 ir didesnis (įstojusiems į valstybės fi-
nansuojamą ir nefinansuojamą vietą), visą rudens semestrą kas mėnesį yra skiriama ir 
mokama 2 BSI (Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvarka nustatytų bazinių socialinių 
išmokų (1 BSI – 38 Eur)) dydžio skatinamoji stipendija, kuri yra pervedama į asmeninę 
banko sąskaitą ir išmokama laikotarpyje nuo einamojo mėnesio 25 iki 31 d.

Jei Jums bus paskirta stipendija ar kitokia finansinė išmoka, tuomet rugsėjo antroje 
pusėje su Jumis, per turimą VDU intraneto (Firstclass) el. pašto dėžutę (prisijungimus 
gausite rugpjūčio 31 dieną – registracijos į dalykus metu), susisieks atsakingas VDU 
darbuotojas užklausdamas Jūsų banko sąskaitos duomenų, kuriais pasinaudojus, univer-
sitetas paskirtas lėšas perves į asmeninę Jūsų banko sąskaitą.

STUDENTAI IŠ UNIVERSITETO STIPENDIJŲ FONDO VIENU METU TURI TEISĘ 
GAUTI KELIŲ RŪŠIŲ STIPENDIJAS, KURIOS GALI BŪTI:

 ▪ Skatinamosios stipendijos skiriamos geriausiems studentams, studijuojantiems valsty-
bės finansuojamose ir nefinansuojamose vietose, atsižvelgiant į paskutiniojo semestro 
studijų rezultatus.
 ▪ Mobilumo stipendijos skiriamos studentams, išvykstantiems dalinių studijų, praktikų, 

stažuočių ar kitiems studijų tikslams į užsienio aukštojo mokslo ir kitas institucijas 
pagal dvišalio bendradarbiavimo sutartis ar kitas mainų programas, kuriose dalyvauja 
Universitetas.
 ▪ Vienkartinės stipendijos skiriamos atsižvelgiant į studento aktyvią veiklą Universitete 

arba susidūrus su socialiniais sunkumais; skirstomos į:
 - Universiteto vardo garbės stipendiją, skiriamą studentams, ypač pasižymėjusiems 
mokslinėje,  meninėje, kūrybinėje, sporto ir (ar) visuomeninėje veikloje reprezentuojant 
Universitetą;
 - vienkartinę socialinę stipendiją, kuri gali būti skiriama studentams: netekus vieno iš 
tėvų; įvykus nelaimei; pasikeitus socialinei šeimos padėčiai ar atsidūrusiems sunkioje 
materialinėje padėtyje;
 - vienkartinę skatinamąją stipendiją, kuri gali būti skiriama studentams už aktyvų da-
lyvavimą mokslinėje, meninėje, sporto ir (ar) studentiškoje visuomeninėje veikloje. 
 ▪ Kitos stipendijos skiriamos kitais atvejais.

- Kita valstybės parama (pvz. , socialinės stipendijos, tikslinės išmokos studentams, 

turintiems negalią, ir t. t.) yra teikiama Valstybinio studijų fondo, Neįgaliųjų reikalų 

departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Daugiau informacijos apie stipendijų ir kitų finansinių išmokų skyrimą galite rasti čia: 

www.vdu.lt/parama arba teiraujantis VDU Studentų centre (Studentų reikalų tarnyba) 

(S. Daukanto g. 27, 206 k.), tel. (8 37) 751 175, el. paštas info@srt.vdu.lt.


