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Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Senato 2013 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 38-08
TIKSLINIU BŪDU VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ STUDIJŲ VIETŲ SKYRIMO
LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETE TVARKOS APRAŠAS
I. Bendrosios nuostatos
1. Tiksliniu būdu valstybės finansuojamų studijų vietų skyrimo Lietuvos sveikatos mokslų
universitete (toliau – Universitetas) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšų, konkurso būdu skirtų Universiteto studentams, studijų kainai padengti
tvarką.
2. Aprašas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr.
54-2140; 2012, Nr. 53-2639) 73 straipsnio 1 dalimi, Valstybės tikslinio finansavimo studijų
programoms įgyvendinti skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2487 (Žin., 2011, Nr. 165-7885; 2012,
Nr.98-5005; 2013, Nr. 21-1049, Nr. 43-2149), tikslinio finansavimo valstybės biudžeto lėšų
grąžinimo nuostatais (Žin., 2012, Nr. 129-6527; 2013, Nr. 76-3870, Nr.110-5485) ir Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų reglamentu
(Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senato 2013 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 32-03).
3. Universitetui tiksliniu būdu valstybės finansuojamos studijų vietos skiriamos stojantiesiems ar
studijuojantiems pagal pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų programas, išskyrus Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 72 straipsnio 1 dalyje nurodytus
asmenis, atsižvelgiant į poreikį didinti studijuojančių skaičių valstybei reikalingose studijų
programose.
II. Priėmimas į pirmo kurso tiksliniu būdu finansuojamas vietas
4. Stojantieji, pretenduojantys į tiksliniu būdu finansuojamas studijų vietas, privalo dalyvauti
bendrajame priėmime, kurį vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui
organizuoti (LAMA BPO).
5. Pretendentų konkursiniai balai apskaičiuojami pagal geriausiųjų eilės sudarymo kriterijus, eilė
sudaroma mažėjančių balų tvarka.
6. Konkursinis balas pagal geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos
apraše nustatytą sandarą negali būti mažesnis nei numatyta Švietimo ir mokslo ministro įsakyme.
7. Atsižvelgiant į tiksliniu būdu valstybės finansuojamų skirtų vietų skaičių studijų programoje
(preliminarus vietų skaičius kiekvienais metais tvirtinamas Švietimo ir mokslo ministro įsakymu),
atrenkami asmenys, pasirašę sutartis valstybės nefinansuojamoje vietoje, kurie gali būti pakviesti į
tikslinio finansavimo vietas.
8. Švietimo ir mokslo ministrui patvirtinus galutinius tikslinių studijų vietų skaičius pagal valstybines
aukštąsias mokyklas ir studijų programas (specializacijas), Universitetas per 3 darbo dienas pasirašo
su pakviestaisiais Studijų tikslinio finansavimo sutartis neviršydamas Švietimo ir mokslo ministro
aukštajai mokyklai patvirtintų tikslinių studijų vietų programai.
9. Fakultetų dekanatai Studijų centrui per 3 darbo dienas nuo 8 punkte numatytos Studijų tikslinio
finansavimo sutarties pasirašymo dienos pateikia Studijų tikslinio finansavimo sutartis pasirašiusių
asmenų sąrašą, kuriame nurodoma: studento vardas, pavardė; studijų programa; studijų kaina;
konkursinis balas; institucija, su kuria pasirašyta sutartis.
9.1. Priimtųjų į tiksliniu būdu valstybės finansuojamas vietas sąrašai pagal studijų programas
tvirtinami rektoriaus įsakymu.

10. Studijų centras, gavęs informaciją iš fakultetų dekanatų, kurių studijų programoms skirtos
tiksliniu būdu valstybės finansuojamos vietos, ją nustatyta tvarka iki einamųjų metų rugsėjo 8 d.
teikia Švietimo ir mokslo ministerijai tvirtinimui.
III. Studijuojančių antrajame ir aukštesniuose kursuose valstybės nefinansuojamose studijų
vietose atranka
11. Kandidatus į tiksliniu būdu valstybės finansuojamas vietas, programoms, kurioms yra skirtas
tikslinis studijų programos finansavimas, atrenka fakultetų dekanatai ir iki einamųjų metų rugsėjo 5
d. raštu informuoja Studijų centrą pateikdami šiuos duomenis: atrinkto studento vardas, pavardė;
kursas; studijų programa; studijų kaina; likęs studijų laikotarpis; institucija, kur ketinama įdarbinti
baigusį studijas asmenį ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui.
12. Kandidatai atrenkami iš studijuojančiųjų valstybės nefinansuojamose studijų vietose pagal kurso
pažangumo rodiklius, sudarant eilę pagal visų studijų vidurkį. Tikslinis finansavimas neskiriamas
turintiems akademinių skolų, tiems, kurių studijų vidurkis yra daugiau nei 20 proc. mažesnis nei
kurso vidurkis, kuriems buvo skirtos drausminės nuobaudos.
13. Jeigu kandidatų pažangumo rodikliai vienodi, atsižvelgiama į studijuojančiojo socialinę padėtį.
14. Kandidatai, turintys aukštesnį studijų vidurkį, turi pirmenybę rinktis instituciją, su kuria
pageidautų pasirašyti sutartį.
15. Studijų centras, iki einamųjų metų rugsėjo 8 dienos, gavęs informaciją iš fakultetų dekanatų,
kurių studijų programoms skirtos tiksliniu būdu valstybės finansuojamos vietos, apie atrinktus
studentus informuoja Švietimo ir mokslo ministeriją, nurodydamas atrinktų asmenų skaičių pagal
studijų programas, kursą, aukštosios mokyklos nustatytą metinę studijų kainą ir likusį studijų
laikotarpį.
16. Universitetas, neviršydamos švietimo ir mokslo ministro patvirtinto galutinio atitinkamai studijų
programai studentų skaičiaus, per 3 darbo dienas nuo patvirtinimo dienos pasirašo Studijų tikslinio
finansavimo sutartis (1 priedas).
17. Studentams, pasirašiusiems Studijų tikslinio finansavimo sutartį, Švietimo ir mokslo ministerija
kompensuoja 50 procentų jų studijų sutartyje nustatytos ir aukštajai mokyklai sumokėtos studijų
kainos, bet ne didesnės nei norminė studijų kaina.
18. Valstybės biudžeto lėšos, tiksliniu būdu finansuojamų studentų sumokėtos studijų kainos daliai
kompensuoti, skiriamos Universitetui.
19. Studentas, studijavęs valstybės nefinansuojamoje vietoje, pasirašęs Studijų tikslinio finansavimo
sutartį, raštu kreipiasi į Universiteto rektorių dėl dalies studijų įmokų grąžinimo (2 priedas).
20. Universitetas, gavęs studijuojančio tiksliniu būdu valstybės finansuojamoje vietoje prašymą, gautas
valstybės biudžeto lėšas, skirtas kompensuoti sumokėtą studijų kainos dalį (50 proc. sumokėtos studijų
kainos, bet ne didesnės nei norminė studijų kaina), perveda į studento nurodytą asmeninę sąskaitą.
IV. Lėšų grąžinimas
21. Asmuo, ketinantis nutraukti tikslinio finansavimo studijų sutartį
dekanatą dėl studijų tikslinio finansavimo sutarties nutraukimo.

raštu kreipiasi į fakulteto

21.1. Studijų tikslinio finansavimo sutartis nutraukiama Universiteto rektoriaus įsakymu.
22. Asmuo, neįvykdęs studijų tikslinio finansavimo sutarties sąlygų arba nutraukęs tikslinio
finansavimo studijų sutartį be svarbių priežasčių, nurodytų 23 punkte turi grąžinti į valstybės
biudžetą jo studijoms skirtas valstybės biudžeto lėšas.
22.1. Asmens studijoms skirto tikslinio finansavimo lėšų grąžinimą administruoja ir negrąžinto
tikslinio finansavimo lėšų išieškojimą vykdo Valstybinis studijų fondas fondo direktoriaus
nustatyta tvarka.

22.2. Studijų centras iki einamųjų metų lapkričio 1 dienos teikia Valstybiniam studijų fondui

sąrašą asmenų, kurie turi grąžinti už jų studijas tikslinio finansavimo būdu sumokėtas lėšas.
Sąrašas teikiamas už 12 praėjusių mėnesių, per kuriuos asmenims atsirado pareiga grąžinti
tikslinio finansavimo lėšas.
22.2.1. Pateiktame sąraše nurodomi lėšas grąžinančio asmens duomenys: vardas, pavardė,
asmens kodas (jeigu asmens kodo nėra – gimimo metai, mėnuo, diena ir lytis),
gyvenamosios vietos adresas (miestas (rajonas), gatvė, namo, buto numeris), aukštosios
mokyklos, kurioje asmuo studijavo, pavadinimas, studijų programos, pagal kurią asmuo
studijavo, valstybinis kodas, tikslinio finansavimo lėšų, kurias turi grąžinti lėšas grąžinantis
asmuo, suma, laikotarpis, už kurį valstybės sumokėta grąžintina tikslinio finansavimo lėšų
suma, tikslinio finansavimo lėšų grąžinimo pagrindas ir jo atsiradimo data.
22.2.2. Kartu su sąrašu pateikiamos trišalių tikslinio finansavimo studijų sutarčių teisės aktų
nustatyta tvarka patvirtintos kopijos, tikslinio finansavimo lėšų (studijų kainos) apmokėjimą
už sąraše nurodytą lėšas grąžinantį asmenį patvirtinantys dokumentai.
22.3. Valstybinis studijų fondas, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo sąrašo gavimo iš
universiteto dienos, sąraše nurodyto lėšas grąžinančio asmens gyvenamosios vietos adresu
išsiunčia pranešimą apie tikslinio finansavimo lėšų grąžinimo tvarką. Lėšas grąžinantis asmuo
lėšas grąžina į pranešime nurodytą fondo sąskaitą ne vėliau kaip per 6 metus nuo fondo išsiųsto
pranešimo apie tikslinio finansavimo lėšų grąžinimo tvarką dienos.
23. Nuo lėšų grąžinimo studentas atleidžiamas, jeigu tikslinio finansavimo studijų sutartis
nutraukiama dėl svarbių priežasčių, t.y.:
23.1. asmuo buvo išleistas akademinių atostogų dėl ligos gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai
rekomendavus arba nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogų ir nepasibaigus akademinių
atostogų terminui raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;
23.2. asmuo teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgaliu ir pateikia pažymą apie savo
neįgalumą;
23.3. asmuo miršta.
24. Universitetas ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 1 dienos pateikia Švietimo ir mokslo
ministerijai ataskaitą apie įsipareigojimų vykdymą pasibaigus kiekvienos studijų tikslinio
finansavimo sutarties galiojimo laikotarpiui ir dar 3 metus iš eilės – duomenis apie absolventų
įdarbinimą.
V. Baigiamosios nuostatos
25. Asmuo, studijuojantis tiksliniu būdu finansuojamoje studijų vietoje, po pirmųjų studijų metų
netenka tikslinio finansavimo studijoms, jeigu atitinkamo laikotarpio jo studijų rezultatų vidurkis yra
daugiau kaip 20 procentinių punktų mažesnis negu Universiteto atitinkamos studijų programos ir
formos to paties kurso studijuojančiųjų atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkis. Tikslinio
finansavimo netekęs asmuo už studijas turi mokėti Universiteto nustatytą studijų kainą, o jo tikslinio
finansavimo būdu finansuojamą studijų vietą gali užimti geriausiai valstybės nefinansuojamoje
vietoje besimokantis asmuo, mutatis mutandis taikant šios tvarkos 12, 13 ir 14 punktų nuostatas.
26. Aprašo nuostatos keičiamos pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, kurie nustato tiksliniu
būdu valstybės finansuojamų studijų vietų finansavimo, skyrimo, užėmimo ir kitas tvarkas.

Priedas Nr. 1

STUDIJŲ TIKSLINIO FINANSAVIMO SUTARTIS
20

m....................................d. Nr.
Kaunas
(sudarymo vieta)

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – aukštoji mokykla), atstovaujama prorektorės studijoms prof.
Daivos Rastenytės,
_____________________________________________________________________ (toliau – darbdavys),
(darbdavio pavadinimas)

atstovaujama __________________________________________________________________________,
(vardas, pavardė, pareigos)

veikiančio pagal ________________________________________________________________________,
(dokumento pavadinimas)

ir ____________________________________________________________________________________
(studijų programos pavadinimas, kursas, studento vardas, pavardė, asmens kodas

_____________________________________________________________________________________
arba gimimo metai, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas)

(toliau – studentas), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais, sudaro šią sutartį:
I. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Aukštoji mokykla įsipareigoja:
1.1. sudaryti studentui sąlygas studijuoti jo su aukštąja mokykla sudarytoje studijų sutartyje
Nr._____________ (toliau – studijų sutartis) nustatytomis sąlygomis;
1.2. Ne mažiau kaip 1 (vienas) mėnuo iki studijų sutartyje nustatyto mokėjimo termino dienos informuoti
darbdavį apie studento studijų sutarties įsipareigojimų nevykdymą;
1.3. pervesti ________________ (suma Lt) į šioje sutartyje studento nurodytą asmeninę sąskaitą banke,
jeigu tikslinis finansavimas skirtas jo sumokėtos studijų kainos daliai kompensuoti;
1.4. vykdyti kitus Valstybės tikslinio finansavimo studijų programoms įgyvendinti skyrimo tvarkos apraše
nustatytus įpareigojimus;
1.5. (papildomi aukštosios mokyklos įsipareigojimai) _________________nėra___________________.
2. Darbdavys įsipareigoja:
2.1. finansuoti _____ proc. visos mokėtinos studento studijų kainos (jei darbdavys yra privataus sektoriaus
atstovas);
2.2. įdarbinti studentą ne trumpiau kaip 3 metams pagal įgytą aukštojo mokslo kvalifikaciją ir 3 metus iš
eilės iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. informuoti aukštąją mokyklą apie šio įsipareigojimo vykdymą, taip pat ir
apie tiksliniu būdu studijas baigusio darbuotojo atleidimą iš darbo dėl darbo drausmės pažeidimų;
2.3. užtikrinti atlyginimą ne mažesnį nei minimali mėnesinė alga, suteikti socialinių ir kitų garantijų
_________________________________________________________, užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas
Darbo kodekse ir kituose darbo santykius reglamentuojančiuose teisės aktuose;
2.4. nedelsdamas informuoti šalis, jei susiklosčius aplinkybėms nebegali vykdyti sutartyje numatytų
įsipareigojimų;
2.5. vykdyti kitus Valstybės tikslinio finansavimo studijų programoms įgyvendinti skyrimo tvarkos apraše
nustatytus įpareigojimus;
2.6. jei darbdavys yra privataus sektoriaus atstovas – suderinti su darbdavių organizacija ar ūkininkų
asociacija, kuri pasirašė rekomendaciją skirti tikslinį finansavimą, savo įsipareigojimų perdavimą kitam
darbdaviui, jeigu susiklosčius aplinkybėms nebegali vykdyti sutartyje numatytų įsipareigojimų;
2.7. (papildomi darbdavio įsipareigojimai)__________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
3. Studentas įsipareigoja:
3.1. studijuoti jo su aukštąja mokykla sudarytos studijų sutarties sąlygomis ir nenutraukti sutarties be
svarbių priežasčių;
3.2. neįvykdęs šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų, grąžinti į valstybės biudžetą jo studijoms skirtas
valstybės biudžeto lėšas išskyrus atvejus, kai:

3.2.1. buvo išleistas akademinių atostogų dėl ligos gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai
rekomendavus arba nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogų ir nepasibaigus akademinių atostogų
terminui raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;
3.2.2. teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgaliu ir pateikia pažymą apie savo neįgalumą;
3.2.3. miršta.
3.3. grąžinti į valstybės biudžetą jo studijoms skirtas valstybės biudžeto lėšas, jei netenka tikslinio
finansavimo studijoms Valstybės tikslinio finansavimo studijų programoms įgyvendinti skyrimo tvarkos
aprašo 27 punkte nustatytu atveju;
3.4. baigęs studijų programą, įsidarbinti šios sutarties 2.3 punkte nustatytomis sąlygomis bei dirbti ne
trumpiau kaip 3 metus;
3.5. jei baigęs tiksliniu būdu finansuojamą studijų programą bei įsidarbinęs šios sutarties 2.3 punkte
nustatytomis sąlygomis yra atleidžiamas iš darbo dėl darbo drausmės pažeidimų praėjus trumpiau kaip 3
metams po studijų baigimo, laikoma, kad asmuo neįvykdė šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų bei turi
grąžinti į valstybės biudžetą jo studijoms skirtas valstybės biudžeto lėšas, išskyrus atvejį, kai pagal įgytą
aukštojo mokslo kvalifikaciją įsidarbina per 2 mėn. po atleidimo;
3.6. (papildomi studento įsipareigojimai)___________________________________________
_______________________________________________________________________________.

II. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
4. Ši sutartis registruojama aukštojoje mokykloje jos nustatyta tvarka.
5. Ši sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai paskutinioji iš šalių ją pasirašo, ir galioja iki visų įsipareigojimų
pagal šią sutartį įvykdymo.
6. Visi ginčai, kurių sutarties šalys negali išspręsti geranoriškai ir susitarus, sprendžiami Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7. Sutartis sudaryta trim egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

ŠALIŲ REKVIZITAI
Aukštoji mokykla: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 9, LT– 44307, Kaunas
Įmonės kodas 3025 36989;
Darbdavys:

Studentas:

ŠALIŲ PARAŠAI
_________________
(aukštoji mokykla)

_________________
(darbdavys)

_________________
(studentas)

Priedas Nr.2

__________________________________________________________________
(Vardas, pavardė – DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS)
__________________________________________________________________
(Universitetas)
__________________________________________________________________
(Fakultetas, studijų programa, kursas, grupė)
__________________________________________________________________
(Gimimo metai, mėnuo, diena)
__________________________________________________________________
(El.paštas, telefono nr.)

Rektoriui
Prof. R. Žaliūnui
PRAŠYMAS
Dėl studijų įmokų grąžinimo
20 m. _________________ d.

Prašau grąžinti 50 proc. sumokėtų įmokų už pirmo ir/ar antro (tinkamą pabraukti) kursų
studijas, nes mokausi ............................................. fakulteto pirmosios pakopos studijų programos
............................................tiksliniu būdu valstybės finansuojamoje vietoje.
Įmokas prašau grąžinti į mano sąskaitą, esančią žemiau nurodytame banke:
Banko pavadinimas _________________________
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

LT

__________________________________
(Studento vardas, pavardė, parašas)
Pildo dekanato raštinės vedėjas(-a)

Studento priėmimo metai:___________________
Metinė studijų kaina pagal sutartį:_____________
Metinė norminė studijų kaina:_________________
Studijuotų semestrų skaičius _________________
___________________________________________________
(Vardas, pavardė, parašas)
Vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro
įsakymu „Dėl valstybės tikslinio finansavimo
studijų programoms“ (Žin.2011-12-31, Nr. 1657885) III skyriaus 20 punktu.
Buhalteris ___________________________________
(sumokėtų įmokų dydis)
Dekanas ___________________________
Ekonomistas _________________________________
(grąžintina suma)

