
STANDARTINĖS VALSTYBĖS REMIAMOS PASKOLOS SUTARTIES SU STUDENTU 

SĄLYGOS 

 
1. Valstybės remiamos paskolos sutartyje (toliau šiame skyriuje vadinama – paskolos 

sutartis) turi būti nurodyta valstybės remiamos paskolos (toliau šiame skyriuje vadinama – paskola) 
rūšis, suma ir valiuta, palūkanų tipas ir dydis (kintamų palūkanų atveju – palūkanų bazė ir maržos 
dydis), paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo tvarka, paskolos ar jos dalies grąžinimo pirma 
laiko tvarka, įmokų užskaitymo tvarka, palūkanų perskaičiavimo laikotarpis, numatoma studijų 
baigimo data, mokslo ir studijų institucijos, kurioje studijuoja paskolos gavėjas, pavadinimas, 
valstybės remiamos paskolos sutarties sudarymui taikomų mokesčių ir netesybų dydis, valiutos 
konvertavimo tvarka (jeigu paskola suteikiama eurais), paskolos grąžinimo kita valiuta, nei suteikta 
paskola, tvarka, paskolos gavėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, kiti kontaktiniai 
duomenys, tai, kad paskolos sutartį pasirašo įgaliotas asmuo ir įgaliojimo data. 

2. Paskolos sutartyje turi būti nurodyta, kad:  
2.1. Kredito įstaiga turi teisę pateikti Fondui visą kredito įstaigos apie paskolos gavėją 

turimą informaciją, susijusią su paskolos administravimu.  
2.2. Paskola studijų kainai sumokėti pervedama litais(jeigu paskola studijų kainai sumokėti 

buvo suteikta kita valiuta, tai paskolos valiuta konvertuojama į litus paskolos gavėjo prašymu) į 
mokslo ir studijų institucijos (nurodomas mokslo ir studijų institucijos pavadinimas) sąskaitą 
(sąskaitos Nr. nurodo Fondas) kiekvieną semestrą. Pirmoji paskolos dalis, lygi studento už studijų 
semestrą mokamai studijų kainai ar jos daliai, pervedama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 
paskolos sutarties pasirašymo ir paskolos gavėjo prašymo pervesti šią paskolos dalį į mokslo ir 
studijų institucijos sąskaitą, pateikimo. Antroji paskolos dalis pervedama ne vėliau kaip iki tų 
studijų metų kovo 15 dienos (nurodoma teikiant paskolą studijų kainai sumokėti) pagal pateiktą 
Paskolos gavėjo prašymą. 

2.3. Paskola gyvenimo išlaidoms pervedama paskolos valiuta (paskolos valiuta gali būti 

konvertuojama paskolos gavėjo prašymu) į paskolos sutartyje nurodytą asmeninę paskolos gavėjo 
sąskaitą (nurodomas sąskaitos numeris) lygiomis dalimis kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki tų 
studijų metų liepos 1 dienos (baigiamųjų kursų studentams nurodoma studijų baigimo data). Pirma 
šios paskolos dalis pervedama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paskolos sutarties pasirašymo 
ir paskolos gavėjo prašymo išmokėti šią paskolos dalį pateikimo (nurodoma teikiant paskolą 

gyvenimo išlaidoms). Kitos šiame punkte nurodytos paskolos dalys paskolos gavėjui išmokamos 
lygiomis dalimis pagal pateiktą Paskolos gavėjo prašymą (-us) prašyme (-uose) nurodytą (-omis) 
datą (-omis). Tuo atveju, jeigu paskolos gavėjas vieną mėnesį nepateikė prašymo išmokėti paskolos 
dalį ar nenurodė tą mėnesį išmokėjimo dienos, , neišmokėta paskolos dalis, paskolos gavėjo 
prašymu gali būti išmokama kartu su kitą mėnesį išmokama paskolos dalimi. 

2.4. Paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis pervedama visa iš 
karto paskolos valiuta (paskolos valiuta gali būti konvertuojama paskolos gavėjo prašymu) į 
paskolos sutartyje nurodytą asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą (nurodomas sąskaitos numeris) per 
3 darbo dienas nuo paskolos sutarties pasirašymo (nurodoma teikiant paskolas dalinėms studijoms 

pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis).  
2.5. Paskolos gavėjas turi teisę raštu atsisakyti paskolos ar jos dalies.  
2.6. Paskolos gavėjui yra žinoma, jog valstybės remiamos paskolos neturi teisės gauti:  
2.6.1. asmenys, kurie nėra mokslo ir studijų institucijos studentai; 
2.6.2. asmenys, kurie neturi teisės užimti valstybės finansuojamos studijų vietos ar gauti 

studijų kainos kompensacijos pagal Mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį, tai yra:  
2.6.2.1. asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų 

programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis, 
išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus; 



2.6.2.2. asmenys, vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos laipsnį 
suteikiančias studijų programas arba pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, jeigu jų 
studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis (jie 
moka už antrąją ir kitas studijų programas); 

2.6.2.3. užsieniečiai, išskyrus Mokslo ir studijų įstatymo 73 straipsnio 2 dalyje nurodytus 
asmenis, tai yra išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikus, vaikaičius, provaikaičius, kurių 
studijos finansuojamos Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka, taip pat Europos Sąjungos 
valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių piliečius, jeigu Lietuvos Respublikos 
tarptautinės sutartys ar kiti teisės aktai nenustato kitaip; 

2.6.2.4. kitais Vyriausybės nustatytais atvejais; 
2.6.3. asmenys, kurių bendra nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. gautų valstybės remiamų paskolų ir 

prašomos valstybės remiamos paskolos suma, neįskaitant palūkanų, viršytų maksimalią paskolų 
sumą, lygią teisės aktų nustatytos bazinės socialinės išmokos 385 dydžiams, išskyrus atvejus, kai 
Fondo direktoriaus sudaryta komisija, gavusi paskolos gavėjo prašymą, yra priėmusi sprendimą dėl 
šios sumos padidinimo; 

2.6.4. asmenys, kurie yra laikinai sustabdę studijas mokslo ir studijų institucijoje; 
2.6.5. asmenys, kurie nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Aprašo 

nustatyta tvarka sudarytas paskolų sutartis, kitas, iki Aprašo įsigaliojimo Fondo sudarytas ir 
administruojamas paskolų sutartis. 

2.7. Paskolos gavėjas sudarydamas paskolos sutartį patvirtina, kad 2.6 punkte nurodytų 
aplinkybių nėra.  

2.8. Paskola neišmokama ar jos išmokėjimas nutraukiamas paskolos gavėjui nutraukus 
studijas, išbraukus paskolos gavėją iš studentų sąrašų, raštu atsisakius valstybės remiamos paskolos 
ar jos dalies, paaiškėjus kitoms aplinkybėms, kurioms esant asmuo neturi teisės gauti valstybės 
remiamos paskolos.  

2.9. Paskolos gavėjas grąžinti paskolą pradeda ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo studijų, 
kurioms suteikta paskola baigimo, nutraukimo arba paskolos gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų.  

2.10. Paskolos gavėjas paskolą grąžina ne vėliau kaip per 15 metų nuo paskolos grąžinimo 
pradžios. Paskolos grąžinimo pradžia laikoma 12 mėnesių nuo studijų baigimo, nutraukimo ar 
paskolos gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų. Atidėjus paskolos grąžinimą, galutinis paskolos 
grąžinimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau nei paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpiui. 

2.11. Paskolos gavėjas paskolą grąžina ir palūkanas moka kas mėnesį linijiniu būdu. 
Palūkanos skaičiuojamos už faktinį naudojimosi paskola laikotarpį.  

2.12. Paskolos gavėjas, baigęs ar nutraukęs studijas anksčiau arba vėliau nei sutartyje 
nurodyta studijų baigimo data arba išbrauktas iš studentų sąrašų, privalo nedelsdamas raštu apie tai 
informuoti Fondą ir kredito įstaigą. 

2.13. Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo paskolos išmokėjimo ir skaičiuojamos nuo 
išmokėtos ir negrąžintos valstybės remiamos paskolos dalies. 

2.14. Palūkanas paskolos gavėjas pradeda mokėti nuo paskolos išmokėjimo datos, paskolos 
sutartyje nustatyta tvarka (nurodoma paskolos gavėjui, už kurį palūkanos valstybės lėšomis 

neapmokamos). 
2.15. Palūkanas paskolos gavėjas pradeda mokėti nuo studijų baigimo, nutraukimo ar 

paskolos gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų datos. Studijų metu palūkanas už paskolos gavėją 
apmoka Fondas (nurodoma paskolos gavėjams, už kuriuos palūkanas studijų metu apmoka 

Fondas).  
2.16. Tuo atveju, kai paskolos gavėjas, kuriam palūkanos, skaičiuojamos studijų metu, yra 

apmokamos valstybės lėšomis, laikinai sustabdo studijas, studijų sustabdymo laikotarpiu palūkanos 
valstybės lėšomis neapmokamos ir jas turi apmokėti paskolos gavėjas, išskyrus atvejus, kai Fondo 
direktoriaus sudaryta komisija nusprendžia šias palūkanas apmokėti valstybės lėšomis (nurodoma 

paskolos gavėjams, už kuriuos palūkanas studijų metu apmoka Fondas).  



2.17. Paskolos gavėjas, už kurį palūkanos studijų metų yra apmokamos valstybės lėšomis, 
laikinai sustabdęs studijas, turi teisę kreiptis į Fondą prašydamas apmokėti palūkanas laikino studijų 
sustabdymo laikotarpiu. Šiuo atveju paskolos gavėjas pateikia Fondui prašymą ir prašyme 
nurodytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus (nurodoma paskolos gavėjams, už kuriuos 

palūkanas studijų metu apmoka Fondas). 
2.18. Paskola , jos dalis bei palūkanos gali būti apmokėtos įstaigų, įmonių, organizacijų arba 

fizinių asmenų, taip pat valstybės arba savivaldybių lėšomis. 
2.19. Paskolos gavėjas gali grąžinti paskolą ar jos dalį pirma laiko, t. y., studijų metu, 12 

mėnesių po studijų baigimo, nutraukimo ar paskolos gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų, taip pat 
nepasibaigus paskolos grąžinimo terminui, nustatytam paskolos sutartyje. Tokiu atveju paskolos 
gavėjui baudos ar kiti mokesčiai netaikomi. 

2.20 Paskolos gavėjas, kuris įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas nedarbingu arba negali 
valstybės remiamos paskolos grąžinti dėl neįgalumo, ligos ar sužalojimo, turi teisę kreiptis į Fondą 
dėl atleidimo nuo paskolos ar jos dalies grąžinimo. Fondo direktoriaus sudarytai komisijai 
nusprendus patenkinti paskolos gavėjo prašymą, paskola kredito įstaigai grąžinama Fondo 
disponuojamomis valstybės lėšomis ir iš paskolos gavėjo neišieškoma. 

2.21. Paskolos gavėjui mirus, už paskolos gavėją kredito įstaigai sumokėtos lėšos 
neišieškomos. 

2.22. Paskolos gavėjas turi teisę kreiptis į kredito įstaigą dėl paskolos ir (arba) palūkanų 
grąžinimo atidėjimo, o kredito įstaiga turi teisę, bet ne pareigą, atidėti paskolos ir (arba) palūkanų 
grąžinimą. 

2.23. Paskolos gavėjas, kurio pajamos vienam šeimos nariui pastaruosius 6 mėnesius buvo 
ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį ir kuriam nepavyko 
susitarti su kredito įstaiga dėl paskolos grąžinimo atidėjimo, turi teisę raštu kreiptis į Fondą dėl 
paskolos grąžinimo atidėjimo. Šiame punkte nurodytas paskolos gavėjas, kuris yra bedarbis ar 
nedirbantis asmuo, auginantis vaiką iki jam sueis treji metai, turi teisę kreiptis į Fondą  ir dėl 
palūkanų apmokėjimo paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpiu. 

2.24. Paskolos gavėjas, kuriam paskolos grąžinimas buvo atidėtas tuo pagrindu, jog paskolos 
gavėjo pajamos vienam šeimos nariui pastaruosius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų 
didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį, įsipareigoja pranešti Fondui apie tai, kad išnyko 
pagrindas atidėti paskolos grąžinimą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pagrindo išnykimo. 

2.25. Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu paskolos gavėjui atidėjus paskolos 
grąžinimą dėl to, jog jo pajamos vienam šeimos nariui pastaruosius 6 mėnesius buvo ne daugiau 
kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį, paskolos grąžinimo atidėjimo 
laikotarpiu palūkanas kredito įstaigai moka pats paskolos gavėjas, išskyrus atvejus, kai Fondo 
direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu palūkanos už paskolos gavėją apmokamos valstybės 
lėšomis.  

2.26. Dėl visos valstybės remiamos paskolos sumos ir palūkanų teikiama valstybės garantija 
kredito valiuta. 

2.27. Paskolos gavėjui yra žinoma, kad: 
2.27.1. paskolos gavėjui nevykdant įsipareigojimo grąžinti paskolą ir (arba) mokėti 

palūkanas, Fondas įvykdęs garantinius įsipareigojimus kredito įstaigai, įgyja atgręžtinio reikalavimo 
teisę į tokią paskolos gavėjo pinigų sumą, kuri buvo sumokėta kredito įstaigai už paskolos gavėją. 
Šiuo atveju paskolos gavėjas paskolą ir (arba) palūkanas turi grąžinti Fondui; 

2.27.2. paskolos gavėjui nevykdant įsipareigojimo laiku grąžinti eilinę paskolos dalį ir (arba) 
mokėti palūkanas paskolos grąžinimo laikotarpiu, kredito įstaigai dėl šios priežasties pareikalavus 
prieš terminą grąžinti visą paskolos sumą ir paskolos grąžinimo dienai priskaičiuotas, bet 
nesumokėtas, palūkanas, Fondui įvykdžius garantinius įsipareigojimus kredito įstaigai apmokėti 
visą paskolos sumą bei paskolos grąžinimo dienai priskaičiuotas, bet nesumokėtas, palūkanas, 



Fondas turi teisę reikalauti paskolos gavėjo grąžinti visą paskolos sumą ir priskaičiuotas, bet 
nesumokėtas palūkanas iš karto; 

2.27.3. Fondas turi teisę perimti paskolos gavėjo įsipareigojimus pagal paskolos sutartį tuo 
atveju, kai tenkinamos visos toliau išdėstytos sąlygos: 

2.27.3.1. paskolos gavėjas nesusitaria su kredito įstaiga dėl paskolos grąžinimo atidėjimo; 
2.27.3.2. šio paskolos gavėjo šeimos pajamos vienam šeimos nariui pastaruosius 6 mėnesius 

buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį; 
2.27.3.3. paskolos grąžinimas šiuo pagrindu paskolos gavėjui buvo atidėtas ne mažiau kaip 4 

kartus; 
2.27.3.4. paskolos gavėjas dar kartą kreipėsi į Fondą dėl paskolos grąžinimo atidėjimo šiame 

punkte nurodytu pagrindu ir Fondo direktoriaus sudaryta komisija nusprendžia, kad yra pagrindas 
atidėti paskolos grąžinimą.  

Šiuo atveju Fondui perėmus paskolos gavėjo įsipareigojimus pagal paskolos sutartį, 
paskolos gavėjas grąžina paskolą Fondui; 

2.27.4. Fondui įvykdžius garantinius įsipareigojimus ar perėmus paskolos gavėjo teises ir 
pareigas, paskolos gavėjas privalo pranešti Fondui apie pavardės, gyvenamosios vietos, kitų 
duomenų pasikeitimą, taip pat apie įsidarbinimą ar darbo vietos pasikeitimą; 

2.27.5. Fondui perėmus paskolos gavėjo teises ir pareigas pagal paskolos sutartį ir paskolos 
gavėjui nevykdant įsipareigojimo laiku grąžinti Fondui eilinę paskolos dalį ir (arba) mokėti 
palūkanas, išskyrus atvejus, kai įstatymo nustatyta tvarka pripažintas nedarbingu ar negalintis 
grąžinti valstybės remiamos paskolos dėl neįgalumo ligos ar sužalojimo paskolos gavėjas Fondo 
direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu yra atleistas nuo paskolos grąžinimo ar paskolos 
grąžinimas paskolos gavėjui yra atidėtas, Fondas turi teisę reikalauti paskolos gavėjo prieš terminą 
grąžinti visą paskolos sumą ir priskaičiuotas, bei nesumokėtas palūkanas; 

2.27.6. Fondas įvykdęs garantinius įsipareigojimus kredito įstaigai ar perėmęs paskolos 
gavėjo teises ir pareigas, visą informaciją dėl už paskolos gavėją kredito įstaigai sumokėtų pinigų 
sumų grąžinimo siųs šioje sutartyje nurodytu paskolos gavėjo gyvenamosios vietos adresu. Tuo 
atveju, jeigu paskolos gavėjas kredito įstaigai ar Fondui raštu nurodys kitą savo gyvenamosios 
vietos adresą, šiame punkte nurodyta informacija bus siunčiama paskutiniu Fondui žinomu paskolos 
gavėjo gyvenamosios vietos adresu; 

2.27.7. paskolos gavėjui nevykdant pareigos grąžinti Fondui už jį kredito įstaigai sumokėtą 
sumą, šis įsiskolinimas iš jo išieškomas teisės aktų nustatyta tvarka. Šiais atvejais už kiekvieną 
pavėluotą dieną paskolos gavėjui skaičiuojami 0,02 procento reikalavimo sumos dydžio 
delspinigiai.  
 


