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FINANSINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ TEIKIMO NEĮGALIESIEMS,
STUDIJUOJANTIEMS UTENOS KOLEGIJOJE, TVARKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Utenos kolegijos (toliau vadinama – Kolegija) Finansinės pagalbos priemonių teikimo
neįgaliesiems, studijuojantiems Utenos kolegijoje, tvarka (toliau vadinama – ši Tvarka) parengta
vadovaujantis Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose
mokyklose finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m.
rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1187 (Žin., 2009, Nr. 117-5021), Informacijos apie valstybės biudžeto
lėšų naudojimą ir pasiektus rezultatus teikimo, vykdant neįgaliųjų socialinės integracijos priemones
tvarkos aprašu, patvirtintu Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus 2008 m. gruodžio 15 d.
įsakymu Nr. V-40, reglamentuoja finansinės pagalbos neįgaliesiems, studijuojantiems Kolegijoje,
skyrimo tvarką, prašymų priėmimą ir atsiskaitymą už gautų lėšų naudojimą bei informacijos
neįgaliesiems studentams rėmimo klausimais skleidimą.
2. Finansinė pagalba teikiama neįgaliesiems, kurie atitinka visas šias sąlygas:
2.1. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba
sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
2.2. pirmą kartą studijuoja pagal I pakopos profesinio bakalauro studijų programą, pagal
laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
2.3. neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir drausminių nuobaudų.
3. Finansinė pagalba teikiama neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma studijuoja neįgalusis.
4. Finansinė pagalba neteikiama, jeigu:
4.1. studentas įgijo išsimokslinimą aukštojoje mokykloje (universitete) ir studijuoja
Kolegijoje (tai nėra pirminės studijos);
4.2. studentas studijuoja papildomose (išlyginamosiose) studijose (tai nėra vientisųjų studijų
dalis);
4.3. pasibaigęs neįgaliojo pažymėjimo galiojimo terminas ir studentas nepristatė naujojo.
5. Neįgaliesiems, atitinkantiems šios Tvarkos 2 punkto reikalavimus, teikiamos šios
finansinės pagalbos priemonės:
5.1. specialiesiems poreikiams tenkinti – 50 procentų valstybinės socialinio draudimo
bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka kas mėnesį;
5.2. įstojusiems į Kolegiją iki 2009 metų ir studijuojantiems iš dalies Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšomis finansuojamose arba nefinansuojamose vietose – 3,2 Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokos dydžio tikslinė išmoka už
kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti;
5.3. įstojusiems į Kolegiją 2009 metais ir vėliau ir studijuojantiems Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšomis nefinansuojamose vietose – 3,2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatytos bazinės socialinės išmokos dydžio tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą studijų
išlaidoms iš dalies kompensuoti.
6. Jeigu neįgalusis nebeatitinka šios Tvarkos 2.3 punkte nurodytų sąlygų, 5.1 punkte
nurodytos išmokos mokėjimas jam sustabdomas nuo kito mėnesio ir pratęsiamas neįgaliojo
rašytiniu prašymu, pateikiamu Kolegijos direktoriui arba Neįgaliųjų reikalų koordinatoriui, tik nuo
kito mėnesio, kai panaikinamos akademinės skolos ir (arba) Kolegijos skirtos nuobaudos. 5.2 ar 5.3
punkte nurodyta išmoka tokiu atveju už atitinkamą studijų semestrą nemokama.
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7. Informaciją, nurodytą šios Tvarkos 2.3. punkte, per 20 dienų nuo kiekvieno semestro
pradžios (rudens – iki rugsėjo 20 d., pavasario – iki vasario 20 d.) pažymose Neįgaliųjų reikalų
koordinatoriui privalomai pateikia Studijų skyrius (nuolatinių ir ištęstinių studijų studentų).
8. Informaciją apie neįgalių studentų, gaunančių finansinę pagalbą, išbraukimą iš studentų
sąrašų nuolat privalomai pateikia Kolegijos fakultetų administratoriai (-ės).
9. Šios Tvarkos nuostatų įgyvendinimą koordinuoja Kolegijos direktoriaus įsakymu
paskirtas Kolegijos darbuotojas – Neįgaliųjų reikalų koordinatorius, kuriam mokami finansinės
pagalbos priemonėms administruoti papildomai skiriami 4 proc. visų Kolegijai skiriamų lėšų iš
Neįgalių reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama –
Departamentas).
II. FINANSINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ TEIKIMO TVARKA
10. Neįgalusis, norintis gauti finansinę pagalbą, vieną kartą per studijų metus, t. y. per 10
dienų nuo studijų metų pradžios (iki rugsėjo 10 d.) arba šios Tvarkos 2 punkte nurodytų sąlygų
atsiradimo pateikia Kolegijai:
10.1. prašymą suteikti finansinę pagalbą (kartu su prašymu patvirtinantį dokumentą apie
studijų baigimą kitoje mokymo institucijoje arba prašyme nurodo, kad nėra studijavęs kitur);
10.2. galiojančio neįgaliojo pažymėjimo kopiją.
Pasibaigus neįgaliojo pažymėjimo galiojimo terminui studentas privalo pateikti Neįgaliųjų
reikalų koordinatoriui naujojo neįgaliojo pažymėjimo kopiją iki mėnesio 15 d.
11. Kolegijos Priėmimo tarnyba (pasibaigus studentų priėmimui) pateikia Neįgaliųjų reikalų
koordinatoriui informaciją apie naujai priimtus neįgaliuosius studentus.
12. Sprendimą dėl finansinės pagalbos skyrimo ir mokėjimo nutraukimo priima Kolegija.
13. Finansinės pagalbos skyrimas Kolegijoje studijuojantiems neįgaliesiems studentams
įforminamas Kolegijos direktoriaus įsakymu. Įsakymo projektą vizuoja Buhalterinės apskaitos ir
finansų skyriaus buhalteris.
14. Jeigu neįgalusis atitinka šio aprašo 2 punkte nurodytas sąlygas, finansinės pagalbos
priemonės jam teikiamos visus kalendorinius metus iki studijų pabaigos, išskyrus šiuos atvejus:
14.1. neįgalusis pateikia šio aprašo 10 punkte nurodytus dokumentus vėliau nei 10 punkte
nurodyti terminai. Šiuo atveju finansinė pagalba, nurodyta 5 punkte, jam mokama tik už einamąjį
studijų semestrą nuo neįgalumo ar darbingumo lygio nustatymo dienos;
14.2. neįgalumo ar darbingumo lygis nustatomas einamojo semestro metu. Šiuo atveju
finansinė pagalba, nurodyta 5 punkte, teikiama nuo neįgalumo ar darbingumo lygio nustatymo
dienos;
14.3. neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš Kolegijos, vėl pradeda
studijuoti. Šiuo atveju finansinės pagalbos priemonės neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo
mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš Kolegijos dienos;
14.4. neįgalusis laikinai sustabdė studijas arba jam Kolegijos nustatyta tvarka buvo suteiktos
akademinės atostogos. Šiuo atveju finansinės pagalbos priemonių teikimas nutraukiamas nuo
sprendimo sustabdyti studijas priėmimo arba akademinių atostogų suteikimo dienos. Finansinės
pagalbos priemonės neteikiamos neįgaliajam, kuris atnaujino studijas ir kartoja studijų programos
dalį, už kurią buvo mokėtos išmokos iki jam sustabdant studijas arba išeinant akademinių atostogų.
15. Kolegija nuolat svarsto neįgaliųjų prašymus skirti finansinę pagalbą ir kasmet per 15
dienų nuo studijų metų pradžios (iki rugsėjo 15 d.) sudaro sąrašus pateikusių prašymus
studijuojančių neįgaliųjų, kuriems skirtina finansinė pagalba, o per kiekvieno metų ketvirčio
pirmąsias 5 dienas šiuos sąrašus patikslina.
16. Per 10 dienų nuo kiekvieno metų ketvirčio pradžios Kolegija pateikia Departamentui
Paraiškas gauti finansinę pagalbą. Jose nurodoma semestro pradžia ir pabaiga, neįgaliųjų, kuriems
skirtina finansinė pagalba, skaičius ir tam reikalingos lėšos.
17. Kasmet iki spalio 15 d. Kolegija teikia Departamentui informaciją apie prognozuojamą
lėšų poreikį finansinei pagalbai neįgaliesiems ateinantiesiems kalendoriniams metams.
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18. Išmokas, nurodytas šios Tvarkos 5.1 punkte, Kolegija neįgaliesiems moka kartą per
mėnesį. Jeigu Kolegija gauna lėšų išmokoms, nurodytoms šios Tvarkos 5.1 punkte, ne pirmąjį
semestro mėnesį arba neįgalusis dėl nurodytosios finansinės pagalbos kreipiasi pavėluotai per
studijų metus, šios išmokos už praėjusius semestro mėnesius išmokamos neįgaliesiems lygiomis
dalimis per likusius to semestro mėnesius.
19. Išmokas, nurodytas šios Tvarkos 5.2 ar 5.3 punkte, Kolegija neįgaliesiems,
sumokėjusiems už studijas savo lėšomis, išmoka per 10 dienų nuo lėšų gavimo iš Departamento.
20. Už paraiškų, ataskaitų rengimą ir išmokų neįgaliesiems išmokėjimą atsakingas Kolegijos
direktoriaus įsakymu paskirtas Buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus buhalteris.
III. ATSISKAITYMAS UŽ GAUTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMĄ
21. Atsiskaitymas už gautų lėšų naudojimą vykdomas vadovaujantis 2009 m. spalio 27 d.
Departamento ir Kolegijos pasirašytos sutarties Nr. ST/2009/10/BS-111 nuostatomis.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Kolegija apie finansinės pagalbos neįgaliesiems studentams priemones, finansinės
pagalbos tvarką, prašymų priėmimą bei kitą informaciją neįgaliesiems studentams rėmimo
klausimais, skirtas ir panaudotas valstybės biudžeto lėšas bei remtų studentų skaičių privalomai
skelbia Kolegijos internetiniame puslapyje ne rečiau kaip kas pusmetį (iki birželio 30 d. ir gruodžio
31 d.).
23. Kolegija kartu su ataskaitomis teikia Departamentui informaciją apie finansinės
pagalbos teikimo neįgaliesiems priemonių viešinimo būdus ne rečiau kaip kas pusmetį (iki birželio
30 d. ir gruodžio 31 d.).

__________________________

