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Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 5 d. sprendimu Nr. T-194 patvirtintas

ŠIAULIŲ MIESTO STUDIJŲ PARAMOS SKYRIMO TVARKOS
APRAŠAS
Studijų parama gali būti skiriama:
• Šiaulių regiono gyventojams, studijuojantiems Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose;

• mokiniams, besimokantiems Šiaulių miesto profesinio mokymo įstaigose.

Studijų rėmimas siejamas su jaunimo skatinimu baigus studijas dirbti Šiaulių miesto
įstaigose ir įmonėse.
Jaunimas – asmenys iki 29 metų amžiaus.
Studijų paramos gavėjai:
• aukštosiose mokyklose studijuojantis jaunimas, pirmosios (bakalauro) ir antrosios
(magistro) studijų pakopų studentai (įskaitant vientisųjų studijų studentus);
• Šiaulių miesto profesinio mokymo įstaigų mokiniai, besimokantys valstybės
finansuojamose formaliojo profesinio mokymo programose.
Studijų paramą gausiantys studentai (mokiniai) įsipareigoja po studijų (mokymosi)
baigimo dirbti ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį Šiaulių miesto
savivaldybės teritorijoje veikiančioje įmonėje ar įstaigoje pagal įgytą kvalifikaciją.

Studijų parama yra dviejų dydžių:
• aukštojoje mokykloje studijuojančiam studentui – 4 bazinių socialinių išmokų dydžio suma
per mėnesį;
• Šiaulių miesto profesinio mokymo įstaigoje besimokančiam mokiniui (toliau – mokinys) – 2
bazinių socialinių išmokų dydžio suma per mėnesį.
Studijų parama tam pačiam asmeniui gali būti skiriama vieną kartą.

Studijų paramos skyrimo tvarka
Savivaldybės administracija skelbia Atrankos gauti studijų paramą konkursą (toliau –
atrankos konkursas). Informacija apie atrankos konkursą skelbiama Savivaldybės
interneto svetainėje (www.siauliai.lt).
Pretendentai į studijų paramą komisijai iki nustatytos datos pateikia šiuos
dokumentus:
1. Paraišką.
2. Pažymos apie studijas aukštojoje mokykloje arba mokymąsi Šiaulių miesto
profesinio mokymo įstaigoje kopiją.
3. Studento ar mokinio pusmečio egzaminų (įskaitų) rezultatus patvirtinančios
pažymos kopiją arba originalą, išduotą aukštosios mokyklos arba profesinio mokymo
įstaigos, įstoję į pirmą kursą studentai pateikia bendrojo ugdymo mokyklos brandos
atestato priedo su mokymosi rezultatų įvertinimais kopiją ar kitos mokyklos baigimo
dokumentų kopiją su mokymosi rezultatų įvertinimais.
4. Deklaruotos gyvenamosios vietos pažymos kopiją.

Studento ar mokinio, pretenduojančio gauti studijų paramą, dokumentus vertina komisija
ir priima sprendimą dėl studijų paramos skyrimo.
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skyrus studijų paramą,
Savivaldybės administracija ir studentas ar mokinys sudaro Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos studijų paramos sutartį.
Sutartyje numatomi šalių įsipareigojimai, jų vykdymo terminai, atsakomybė ir kitos
sąlygos.
Pasirašius Sutartį, Savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius visą studijų (mokymosi)
laikotarpį kiekvieną mėnesį, išskyrus liepos ir rugpjūčio mėnesius, stipendiją perveda į studijų
paramos gavėjo nurodytą sąskaitą.

Studijų parama nemokama studijų / mokymosi pertraukimo metu:
• akademinių atostogų metu,

• studijų sustabdymo dėl nėštumo ir gimdymo ar atostogų vaikui prižiūrėti, iki jam sueis 3
metai, metu,
• dėl privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo Lietuvos Respublikos karo prievolės
įstatymo nustatyta tvarka metu

• baigiamojo darbo atidėjimo metu.
Studijų paramos mokėjimas nenutraukiamas:
Studijų paramos gavėjo mobilumo atvejais (dalinės studijos užsienio aukštojoje mokykloje
pagal mainų programas arba studijuojant pagal jungtinę studijų programą)

Studijų paramos lėšos skiriamos negrąžinamai, jeigu, sudaręs Sutartį su Savivaldybės
administracija, lėšų gavėjas įvykdo savo sutartinius įsipareigojimus:

• baigia studijas (mokymąsi);
• po studijų (mokymosi) baigimo dirba pagal įgytą kvalifikaciją ne trumpiau kaip 3 metus
per 5 metų laikotarpį Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje veikiančioje įmonėje ar
įstaigoje.

Studijų paramos gavėjas, nutraukęs Sutartį ar nevykdantis Sutarties įsipareigojimų, privalo
grąžinti iš Savivaldybės gautą pinigų sumą per 3 metus nuo Savivaldybės administracijos
raštiško įspėjimo dėl Sutarties nutraukimo pagal Sutartyje numatytus įsipareigojimus ir
atsakomybę.

