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Atsižvelgdamas į TRD direktorės Ilonos Kazlauskaitės 2021 m. vasario 26 d. tarnybinį 

pranešimą Nr. TRD–2021–45,  

1. t v i r t i n u  „Stipendijų skaičiavimo ir mokėjimo mobilumo dalyviams, 

studijuojantiems ir atliekantiems praktiką pagal „Erasmus+“ mainų programą programos 

šalyse“, tvarkos aprašą (pridedama).  

2. l e i d ž i u  taikyti VDU Rektoriaus 2018 m. liepos 17 d. įsakymą Nr. 335 „Stipendijų 

mokėjimo mobilumo dalyviams, studijuojantiems ir atliekantiems praktiką pagal 

„Erasmus+“ mainų programą programos šalyse“ mobilumo dalyviams, priskiriamiems 

2018 m. „Erasmus+“ (KA103) projektams, iki šie projektai bus pilnai įgyvendinti bei 

VDU Rektoriaus 2019 m. liepos 10 d. įsakymą Nr. 522 „Dėl stipendijų skaičiavimo ir 

mokėjimo mobilumo dalyviams, studijuojantiems ir atliekantiems praktiką pagal 

„Erasmus+“ mainų programą programos šalyse, tvarkos aprašo tvirtinimo“ mobilumo 

dalyviams, priskiriamiems 2019 m. „Erasmus+“ (KA103) projektams, iki šie projektai 

bus pilnai įgyvendinti.  

 

 

 

Rektorius Juozas Augutis 

 

 

 

                         
__ 

Parengė K. Kurževas,  el.  p. konstantinas.kurzevas@vdu.lt, tel. 8 37 327 987 (vid. 4505) 

mailto:konstantinas.kurzevas@vdu.lt


 

 

 
 

 

 

 

PATVIRTINTA 

Vytauto Didžiojo universiteto  

Rektoriaus 2021 m. vasario 26 d. 

Įsakymu Nr. 2021-TRD-Į-26 

 

STIPENDIJŲ SKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO MOBILUMO DALYVIAMS1, 

STUDIJUOJANTIEMS IR ATLIEKANTIEMS PRAKTIKĄ PAGAL „ERASMUS+“ MAINŲ 

PROGRAMĄ PROGRAMOS ŠALYSE2, TVARKOS APRAŠAS 

 

1. „Stipendijų skaičiavimo ir mokėjimo mobilumo dalyviams, studijuojantiems ir atliekantiems 

praktiką pagal „Erasmus+“ mainų programą programos šalyse“, tvarkos aprašas (toliau - 

Tvarkos aprašas) reglamentuoja „Erasmus+“ stipendijų skaičiavimo bei stipendijų mokėjimo 

tvarką Vytauto Didžiojo universiteto (toliau VDU) studentams, vykstantiems „Erasmus+“ 

studijų ar praktikos mainams bei absolventams, vykstantiems „Erasmus+“ absolventų praktikai. 

2. Tvarkos aprašas paruoštas vadovaujantis Europos Komisijos patvirtintu „Erasmus+“ programos 

vadovu bei dotacijos sutartimis tarp Švietimo mainų paramos fondo (toliau - ŠMPF) ir VDU. 

3. Mobilumo dalyviams skiriamų stipendijų dydžiai pateikiami Tvarkos aprašo priede.  

4. Stipendijos gali būti mokamos iš Europos Komisijos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 

Europos Socialinio fondo ir / arba VDU lėšų. Lėšų šaltinis nurodomas dotacijos sutartyje tarp 

VDU ir mobilumo dalyvio.  

5. Jei finansavimas „Erasmus+“ programos mobilumo veiklų įgyvendinimui iš ŠMPF nėra gautas 

laiku, stipendijų išmokėjimas gali būti atidedamas. Lėšos stipendijoms, atsižvelgiant į finansinę 

VDU situaciją, gali būti skolinamos iš VDU lėšų.  

6. Paskirsčius visą turimą finansavimą atitinkamiems mokslo metams, mobilumo dalyviams, 

nepatekusiems į finansuojamųjų sąrašą, tačiau esantiems rezerviniame sąraše, gali būti sudaryta 

galimybė vykti „Erasmus+“ studijų ar praktikos mobilumui asmeninėmis lėšomis, neskiriant 

„Erasmus+“ programos finansavimo (t. y. su „nuline“ stipendija). Atsiradus finansinėms 

galimybėms, stipendija gali būti skirta ir tiems studentams, kurie mainams išvyko su „nuline“ 

stipendija. 

7. Mobilumo dalyviui gali būta leista prasitęsti „Erasmus+“ studijų / praktikos mobilumo 

laikotarpį su „Erasmus+“ stipendija arba be „Erasmus+“ stipendijos (asmeninėmis ar kitomis 

lėšomis). 

 
1 Mobilumo dalyviu yra laikomas VDU studentas, vykstantis „Erasmus+“ studijoms / praktikai arba VDU absolventas, vykstantis „Erasmus+“ 

praktikai. 
2 Airija, Austrijos Respublika, Belgijos Karalystė, Bulgarijos Respublika, buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija, Čekijos Respublika, Danijos 

Karalystė, Estijos Respublika, Graikijos Respublika, Islandijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Italijos Respublika, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir 
Šiaurės Airijos Karalystė, Kipro Respublika, Kroatijos Respublika, Latvijos Respublika, Lenkijos Respublika, Lichtenšteino Kunigaikštystė, 

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, Maltos Respublika, Nyderlandų Karalystė, Norvegijos Karalystė, Portugalijos Respublika, Prancūzijos 

Respublika, Rumunija, Serbijos Respublika, Slovakijos Respublika, Slovėnijos Respublika, Suomijos Respublika, Švedijos Karalystė, Turkijos 
Respublika, Vengrijos Respublika, Vokietijos Federacinė Respublika. 



 

 

 
 

 

 

 

8. Socialiai remtinoms grupėms3 priklausantiems asmenims, vykstantiems į „Erasmus+“ studijų 

mainus, pristačius (prieš pasirašant dotacijos sutartį) šį faktą patvirtinančią pažymą, skiriama 

papildoma 200,00 eurų dydžio stipendija per mėnesį. Vykstantiems „Erasmus+“ studentų ar 

absolventų praktikai – papildoma 20,00 eurų dydžio stipendija.  

9. Specialiųjų poreikių4 turintys mobilumo dalyviai gali gauti papildomą finansavimą. Mobilumo 

dalyviai norintys gauti papildomą finansavimą, po atrankos rezultatų paskelbimo (likus ne 

mažiau nei 1 mėn. iki mobilumo pradžios) TRD koordinatoriui turi pristatyti ŠMPF nustatytos 

formos paraišką bei ją lydinčius dokumentus. Paraiška teikiama ŠMPF. Jei studentui yra 

skiriamas papildomas finansavimas, jis išmokamas vadovaujantis ŠMPF rekomendacijomis. 

10. Mobilumo pradžios ir pabaigos laikotarpis, kuriam skiriama stipendija, skaičiuojamas taip:  

10.1. pradžios data –  pirmoji diena, kai studentas privalo fiziškai atvykti (ir atvyksta) į 

priimančią organizaciją (pirmoji kurso diena, praktikos diena, kalbos kursų diena arba 

tarpkultūrinių kursų pirmoji diena); 

10.2. pabaigos data –  paskutinioji diena, kai studentas privalo fiziškai būti priimančioje 

institucijoje (paskutinė egzaminų sesijos / kurso / praktikos / privalomų paskaitų laikotarpio 

diena).  

11. „Erasmus+“ studijų bei praktikos trukmė skaičiuojama pilnais mėnesiais ir likusiomis 

dienomis. 

12. Esant nepilnam studijų ar praktikos mobilumo mėnesiui, stipendija apskaičiuojama mėnesio 

stipendiją dalinant iš 30 ir dauginant iš nepilno mėnesio dienų skaičiaus. Pavyzdžiui, studentas 

atlieka praktiką Kroatijoje esančioje organizacijoje, praktikos trukmė -  2 mėn. 10 dienų (iš viso 

70 dienų). Šiam laikotarpiui jam skiriama stipendija apskaičiuojama: 630 * 2 + 630 / 30 * 10 = 

1.470,00 eurų (galutinė suma apvalinama eurų (vienetų) tikslumu). 

13. Stipendijų mokėjimai atliekami du kartus per mėnesį: mėnesio viduryje ir mėnesio pabaigoje. 

14. Mobilumo dalyviams, pateikusiems visus reikiamus studijų / praktikos mobilumo dokumentus 

bei pasirašiusiems dotacijos sutartį likus ne mažiau kaip 30 dienų iki mobilumo pradžios, 

pirmoji stipendijos dalis (80% visos priskaičiuotos stipendijos) pervedama ne vėliau kaip iki 

studijų / praktikos mobilumo užsienyje pradžios (per 30 dienų nuo dotacijos sutarties 

 
3Lietuvos piliečiams: yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys 

socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą; turi 

teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį; yra ne vyresni 

kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas 

vienintelis iš tėvų) yra mirę. Kitų šalių piliečiams: yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų 

nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba); studento tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę; studentas turi 

nustatytą 45 procentų arba mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį. 
4 asmuo, turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip potencialus „Erasmus+“ programos dalyvis, kurio fizinė, 

protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo jo dalyvavimas mobilumo veiklose 

yra neįmanomas. 



 

 

 
 

 

 

 

pasirašymo datos). Vėluojant pateikti dokumentus, pirmoji stipendija gali būti išmokėta jau 

prasidėjus „Erasmus“ studijų / praktikos laikotarpiui.  

15. Studijų / praktikos laikotarpį prasitęsus (su stipendija) ilgesniam nei 2 mėn. laikotarpiui, už 

pratęstą laikotarpį priskaičiuotos stipendijos dalis (80%) išmokama per  30 d. nuo studijų / 

praktikos laikotarpio pratęsimo (dotacijos sutarties keitimo), likutis – pasibaigus visam studijų / 

praktikos laikotarpiui ir už jį pilnai atsiskaičius. Studijų / praktikos laikotarpį prasitęsus (su 

stipendija) trumpesniam nei 2 mėn. laikotarpiui, už pratęstą laikotarpį priskaičiuota stipendija 

išmokama pasibaigus visam studijų / praktikos laikotarpiui ir už jį pilnai atsiskaičius. 

16. Mobilumo dalyviai per 30 dienų nuo mobilumo laikotarpio pabaigos turi pilnai atsiskaityti už 

„Erasmus+“ studijų / praktikos laikotarpį. Už mobilumo laikotarpį pilnai atsiskaičiusiems 

mobilumo dalyviams per 30 dienų nuo galutinio atsiskaitymo datos išmokamas stipendijos 

likutis arba paprašoma grąžinti dalį stipendijos (žr. 17 punktą). Per 30 dienų nuo mobilumo 

laikotarpio pabaigos datos pilnai neatsiskaičius ar kitaip pažeidus dotacijos sutarties tarp 

institucijos ir mobilumo dalyvio sąlygas, mobilumo dalyvio gali būti paprašoma grąžinti dalį 

arba visą jam išmokėtą stipendiją. 

17. Tais atvejais, kai patvirtintas (faktinis) studijų / praktikos mobilumo laikotarpis yra: 

17.1. trumpesnis nei tas, kuris yra nurodytas dotacijos sutartyje ir skirtumas yra didesnis 

kaip 5 dienos, stipendija perskaičiuojama ir mažinama atsižvelgiant į sutrumpėjusį studijų / 

praktikos laikotarpį. Esant 5 dienų ar mažesniam skirtumui, stipendija nėra mažinama. 

17.2. ilgesnis nei tas, kuris yra nurodytas dotacijos sutartyje, stipendija gali būti skiriama tik 

tuo atveju, kai su studentu pasirašomas dotacijos sutarties keitimas – pratęsiamas studijų / 

praktikos laikotarpis. Dotacijos sutarties keitimas gali būti atliktas tik studento (ar 

absolvento) „Erasmus+“ studijų / praktikos laikotarpiu. Jei sutarties keitimas nėra atliktas 

(laikotarpis nepratęstas), papildomos mobilumo dienos yra laikomos laikotarpiu, kuriam 

neskiriama dotacija. 

18. Jei „Erasmus+“ mobilumo laikotarpis yra nutraukiamas dėl nenugalimos jėgos (lot. „force 

majeure“) aplinkybių, t. y. nenumatytos ir neįprastos situacijos ar įvykio, kurių mobilumo 

dalyvis negali kontroliuoti ir kurie nepriklauso nuo jo klaidos ar aplaidumo, mobilumo dalyvis 

turi teisę gauti stipendijos dalį, atitinkančią faktiniam, tai yra realiai išbūtam, studijų / praktikos 

laikotarpiui. Kita stipendijos dalis (už dotacijos sutartyje numatyto studijų laikotarpio ir 

faktinio studijų laikotarpio skirtumą) nemokama ar, jei buvo sumokėta, turi būti grąžinama. 

Stipendija perskaičiuojama vadovaujantis priimančios MSI ar įmonės / organizacijos išduotu 

laikotarpio patvirtinimu ar praktikos sertifikatu.  



 

 

 
 

 

 

 

Jei mobilumo dalyvis dėl nenugalimos jėgos aplinkybių patyrė papildomų išlaidų, kurios pagal 

ŠMPF ar Europos komisijos rekomendacijas gali būti kompensuojamos, jos kompensuojamos 

atsižvelgiant į gautas rekomendacijas. 

19. Tuo atveju, kai „Erasmus+“ studijų laikotarpis nutraukiamas studento arba priimančiosios MSI 

prašymu nepraėjus trims mėnesiams nuo „Erasmus+“ studijų pradžios dėl kitų priežasčių 

nesusijusių su nenugalimos jėgos aplinkybėmis, mobilumo dalyvis turi grąžinti visą jam 

išmokėtą stipendiją. Jei „Erasmus+“ studijos nutraukiamos praėjus daugiau kaip trims 

mėnesiams nuo studijų pradžios, studentas privalo grąžinti visą ar dalį stipendijos, įvertinus 

dotacijos sutartyje numatyto studijų laikotarpio ir faktinio studijų laikotarpio (nurodyto 

priimančiosios MSI išduotame laikotarpio patvirtinime) neatitikimą bei studijų nutraukimo 

motyvus. Sprendimą, atsižvelgiant į studento ir priimančiosios MSI išsakytus motyvus, priima 

TRD. Studentui nesutinkant su priimtu sprendimu, per 10 dienų nuo jo paskelbimo, jis gali 

teikti apeliaciją VDU prorektoriui, kuruojančiam tarptautinius ryšius. Tarptautinius ryšius 

kuruojantis prorektorius  yra atsakingas  už apeliacijos svarstymo komisijos sudarymą. 

20. Tuo atveju, kai „Erasmus+“ praktika nutraukiama studento / absolvento arba priimančiosios 

įmonės / organizacijos prašymu ne dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, ir nepraėjus dviem 

mėnesiams nuo praktikos pradžios, studentas / absolventas turi grąžinti visą jam išmokėtą 

stipendiją. Jei praktika nutraukiama praėjus daugiau kaip dviem mėnesiams nuo praktikos 

pradžios, studentas privalo grąžinti (visą ar) dalį stipendijos, įvertinus dotacijos sutartyje 

numatyto praktikos laikotarpio ir faktinio praktikos laiko (nurodyto priimančios organizacijos 

išduotame sertifikate) neatitikimą bei praktikos nutraukimo motyvus. Sprendimą, atsižvelgiant į 

studento bei priimančios organizacijos išsakytus motyvus, priima TRD. Studentui / absolventui 

nesutinkant su priimtu sprendimu, per 10 dienų nuo jo paskelbimo, jis gali teikti apeliaciją 

VDU prorektoriui, kuruojančiam tarptautinius ryšius. Tarptautinius ryšius kuruojantis 

prorektorius yra atsakingas už apeliacijos svarstymo komisijos sudarymą. 

21. Rektorius gali taikyti šios tvarkos išimtis, jeigu jos neprieštarauja „Erasmus+“ programos 

nustatytoms taisyklėms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_ 
Rengėjas TRD Erasmus mainų skyriaus vadovas Konstantinas Kurževas, el. p. konstantinas.kurzevas@vdu.lt 



 

 

 
 

 

 

 

 

STIPENDIJŲ DYDŽIAI 

 
Stipendijų dydžiai, skiriami mobilumo dalyviams, priskiriamiems 2020 metų ir vėlesnėms „Erasmus+“ (KA103) Europos Komisijos sutartims. 

 
 

Šalių grupė Šalis Stipendijos dydis  

per mėnesį  

Studijoms Praktikai 

I grupė Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija. 520,00 Eur 700,00 Eur 

II grupė Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija. 500,00 Eur 680,00 Eur 

III grupė Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, 

Šiaurės Makedonija, Turkija. 

450,00 Eur 

 

630,00 Eur 

 

IV grupė Šveicarija. 700,00 Eur 700,00 Eur 

Rektoriaus 2021-02-26 

įsakymo Nr. 2021-TRD-Į-26 

priedas 

 


