
 

 

 

 

 

ATMINTINĖ IŠVYKSTANTIESIEMS, GAVUSIEMS VALSTYBINĘ PARAMĄ  

(redaguota 2021-08-20) 

Remiantis sutarties sudarytos tarp asmens, kuriam skirta parama, ir Švietimo mainų paramos fondo 

(toliau – Fondas) 5 punkto reikalavimais, grįžęs iš kursų, studijų / mokslinės stažuotės, asmuo privalo 

ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kursų, studijų / mokslinės stažuotės užsienyje pabaigos 

pateikti VISUS žemiau paminėtus dokumentus ar jų skenuotas kopijas el. paštu 

stipendijos@smpf.lt: 

1. Užsienio mokslo ir studijų institucijos patvirtintą dokumentą ar jo kopiją lietuvių arba 

anglų kalba apie baigtų kursų, studijų / mokslinės stažuotės rezultatus. 
 

Studijų rezultatai – dokumentas, kuriame nurodytas studijų laikotarpis (studijų pradžios 

ir pabaigos datos) bei išvardinti išklausyti dalykai ir įgyti kreditai arba kitos atliktos 

veiklos, kurios buvo numatytos studijų plane. Vasaros kursų atveju tinka kursų baigimo 

pažymėjimas. 
 

Mokslinės stažuotės rezultatai – dokumentas, kuriame nurodytas mokslinės stažuotės 

laikotarpis (stažuotės pradžios ir pabaigos datos) bei stažuotės metu vykdyti darbai, 

tyrimai, seminarai, konferencijos, kuriose dalyvauta ir t. t. 

2. Veiklos ataskaitą apie kursus, studijas / mokslinę stažuotę užsienyje (ataskaitos formą 

gavote kartu su sutartimi (sutarties 1 priedas). Ją taip pat galima rasti: 
http://stipendijos.lt/svarbu/#dalis-ataskaitos). 

3. Finansinę ataskaitą (ataskaitos formą gavote kartu su sutartimi (sutarties 2 priedas). Ją 

taip pat galima rasti: http://stipendijos.lt/svarbu/#dalis-ataskaitos). 

4. Lietuvos mokslo ir studijų institucijos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad asmuo grįžo 

tęsti studijų / darbo Lietuvoje. Pažymoje turi būti nurodyta data, nuo kada asmuo tęsia 

studijas / darbą. 

5. Studijų įmokos mokėjimą patvirtinantį dokumentą (banko išrašo kopiją) (jei taikoma). 

6.  Kelionės į kursų, studijų / mokslinės stažuotės vietą ir atgal išlaidas patvirtinančius 

dokumentus: 

 

6.1. Transporto išlaidoms įskaityti: 

 

- keliaujant lėktuvu – įlaipinimo talonai (angl. Boarding pass); 

- keliaujant autobusu, traukiniu ar laivu (keltu) – kelionės bilietai; 

- keliaujant automobiliu – kuro pirkimo kvitai; 

- bei kiti kelionę patvirtinantys dokumentai, kurių gali pareikalauti Fondas.   

 

! SVARBU: 

■ ĮSKAITOMOS TIK VIENOS KELIONĖS IŠ LIETUVOS IKI KURSŲ 

STUDIJŲ / MOKSLINĖS STAŽUOTĖS VIETOS IR ATGAL IŠLAIDOS. 

■ PATEIKIAMUOSE DOKUMENTUOSE TURI AIŠKIAI MATYTIS DATA 

 

mailto:stipendijos@smpf.lt


Stipendijos, studijų įmokos ir (arba) kelionės išlaidoms skiriamos sumos mokėjimo tvarka: 

- Studijų įmokai skiriama suma išmokama 100 proc. prieš išvykstant į studijas; 

- Stipendija išmokama 100 arba 80 proc. prieš išvykstant į studijas, priklausomai nuo studijų 

trukmės1; 

- Kelionės išlaidoms skiriama suma mokama dviem etapais: 60 proc. išmokama prieš išvykstant į 

studijas / mokslinę stažuotę, o likusi kelionės išlaidų suma (40 proc.) išmokama grįžus ir patvirtinus 

ataskaitą ir išlaidas pateisinančius dokumentus. 

Po ataskaitos patvirtinimo Fondas per 20 darbo dienų išmoka asmeniui likusiuosius 40 proc. 

 

Asmuo privalo grąžinti Fondui: 

- Išmokėtos stipendijos dalį už studijose užsienyje neišbūtą sutartyje nurodytą laikotarpį; 

- Studijų įmokai skirtas lėšas ar jų dalį, jeigu nepateikė veiklos ataskaitos ir finansinės ataskaitos ir 

išlaidas pateisinančių dokumentų ar panaudojo skirtas lėšas ne pagal paskirtį arba studijose užsienyje 

neišbuvo Sutartyje nurodytą laikotarpį, jeigu finansuojamų studijų užsienyje programą įvykdė per 

trumpesnį laiką, išskyrus išimtiniais ir nuo asmens nepriklausančiais atvejais;  

- Kelionės išlaidoms skirtas lėšas ar jų dalį, jeigu nepateikė veiklos ataskaitos ir finansinės ataskaitos 

ir išlaidas pateisinančių dokumentų ar panaudojo skirtas lėšas ne pagal paskirtį. 

- Visas lėšas, jeigu Fondas nutraukia sutartį 10 punkte numatytais atvejais. 

 

Force majeure ir COVID-19: 

- Asmuo gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiamas nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (force 

majeure), jeigu jis įrodė pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą ir nedelsiant pranešė įgaliotai 

institucijai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui; 

- Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos asmens veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių 

galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, 

sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę įgaliotos institucijos reorganizavimą, 

privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, 

kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 

Nenugalima jėga (force majeure) tai pat nelaikoma tai, kad asmuo neturi reikiamų finansinių išteklių 

arba sutarties šalys pažeidžia savo prievoles; 

- Dėl COVID-19 pandemijos sukeltų padarinių iki 2021 m. gruodžio 31 d. galioja sąlygos, nurodytos 

Lietuvos Respublikos švietimo,  mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. V-771 

„Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui 

Lietuvoje ir užsienyje”: 

- Galima Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijų ir asmens susitarimu perkelti asmens 

dalines studijas iš atitinkamų metų pavasario semestro į rudens semestrą, kompensuojant dėl COVID-

19 pandemijos sukeltų padarinių patirtas papildomas išlaidas, kurios negali viršyti pirminės skirtos 

                                                           
1 Jeigu studijų trukmė trumpesnė nei 6 mėn., išmokama 100 proc. stipendijos; jeigu studijų trukmė ilgesnė nei 6 mėn., 

išmokama 80 proc. stipendijos (tokiu atveju, po tarpinės ataskaitos patvirtinimo Fondas per 20 darbo dienų išmoka 

asmeniui likusiuosius 20 proc.)  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/866ddac09c2911ea9515f752ff221ec9/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/866ddac09c2911ea9515f752ff221ec9/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/866ddac09c2911ea9515f752ff221ec9/asr


sumos konkrečiam paramos tipui. Šios papildomos išlaidos kompensuojamos neišskaičiuojant jų iš 

bendros dalinėms studijoms skirtos paramos, kuri studentui priklauso perkėlus dalines studijas; 

- Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijų ir asmens susitarimu galima nevykdyti dalinių 

studijų užsienio mokslo ir studijų institucijoje, kompensuojant dėl to patirtas faktines išlaidas, kurios 

negali viršyti pirminės skirtos sumos konkrečiam paramos tipui; 

- Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijų ir asmens susitarimu dalines studijas užsienio 

mokslo ir studijų institucijoje organizuoti nuotoliniu būdu, jeigu asmuo jau atvykęs (buvo atvykęs) į 

dalinių studijų vietą ir jo dalinių studijų metu mokslo ir studijų institucija pradėjo studijas organizuoti 

nuotoliniu būdu, tokiu atveju nuotoliniu būdu vykdomos dalinės studijos yra įskaitomos į studijų 

(mobilumo) laikotarpį; 

- Mokslo ir studijų institucija studijas organizuoja nuotoliniu būdu dėl COVID-19 pandemijos sukeltų 

padarinių, bet asmuo nebuvo / nėra atvykęs į dalinių studijų vietą, tokiu atveju nuotoliniu būdu 

vykdomos studijos yra įskaitomos į dalinių studijų (mobilumo) laikotarpį, už kurį yra skiriamas 

finansavimas; jei asmuo dėl COVID-19 pandemijos sukeltų padarinių patyrė papildomų išlaidų, jos 

gali būti kompensuojamos neviršijant pirminės skirtos sumos konkrečiam paramos tipui. Šios 

papildomos išlaidos kompensuojamos neišskaičiuojant jų iš bendros dalinėms studijoms skirtos 

paramos, kuri asmeniui priklauso pagal sutartį; 

- Galima nutraukti dalines studijas užsienyje, kai užsienio mokslo ir studijų institucija nesuteikia 

galimybės tęsti studijų nuotoliniu būdu ir dėl valstybės institucijų sprendimų asmuo negali grįžti į 

Lietuvą, nenutraukiant stipendijos mokėjimo ne ilgiau nei atsakingų valstybės institucijų sprendimu 

asmuo galės grįžti į Lietuvą, bet neviršijant sutartyje nustatytos dalinių studijų (mobilumo) trukmės; 

- Galima nutraukti dalines studijas asmens pasirinkimu, kai mokslo ir studijų institucija suteikia 

galimybę tęsti studijas nuotoliniu būdu tiek užsienio šalyje, tiek sugrįžus į Lietuvą, perskaičiuojant 

finansinės paramos dydį, kompensuojant tik faktines išlaidas, patirtas dėl paskelbto karantino. Asmuo 

Fondui turės grąžinti paramos dalį už neišbūtą laikotarpį. 

 

 

Kilus klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu stipendijos@smpf.lt.   
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