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PARAMOS SKYRIMO LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS  

PIRMOSIOS PAKOPOS NE PEDAGOGIKOS KRYPTIES STUDIJŲ PROGRAMŲ 

STUDENTAMS, GRETA STUDIJUOJANTIEMS PEDAGOGIKOS STUDIJŲ MODULĮ, 

TVARKOS APRAŠAS 

 

 

1. Parama skiriama pirmosios pakopos muzikos, teatro, kino ir šokio krypties studijų 

programų studentams, kurie greta šių studijų programų valstybės finansuojamose studijų vietose 

studijuoja pedagogikos studijų modulį ir neturi akademinių skolų (toliau – pedagoginių gretutinių 

studijų studentai).  

 

2. Parama pedagoginių gretutinių studijų studentams skiriama ir mokama, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatyta tvarka. Pedagoginių gretutinių studijų 

studentų, kuriems skiriama parama, skaičių Lietuvos muzikos ir teatro akademijai tvirtina Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras. Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir Valstybinis 

studijų fondas pasirašo paramos lėšų naudojimo sutartis pagal Valstybinio studijų fondo patvirtintą 

formą. Lėšų naudojimo sutarčių įgyvendinimą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje prižiūri Studijų 

informacijos ir duomenų skyrius kartu su Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriumi. 

 

3. Studijų informacijos ir duomenų skyrius Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro patvirtintą pedagoginių gretutinių studijų studentų, kuriems skiriama parama, skaičių 

paskirsto fakultetams proporcingai pagal studentų skaičių fakultetuose ir apie tai informuoja fakultetų 

administratorius (dekanus) ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 10 d. 

 

4. Fakulteto administratorius (dekanas), atsižvelgdamas į fakultetui skirtą skaičių, atrenka 

pedagoginių gretutinių studijų studentus paramai gauti ir ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 25 

dienos pateikia Studijų informacijos ir duomenų skyriui studentų sąrašus ir studentų užpildytus 

prašymus skirti paramą pagal Valstybinio studijų fondo patvirtintą formą. Pirmo kurso studentai 

paramai gauti atrenkami pagal stojimo rezultatus. 

 

5. Studijų informacijos ir duomenų skyrius iki einamųjų metų rugsėjo 30 dienos sudaro ir 

pateikia Valstybiniam studijų fondui pedagoginių gretutinių studijų studentų, kuriems skiriama 

parama, sąrašą. 

 

6. Parama skiriama visam studijų laikotarpiui, įskaitant atostogas (išskyrus akademines 

atostogas) ir mokama ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos. 

 

7. Pedagoginių gretutinių studijų studentams, gaunantiems paramą, gali būti skiriamos ir 

skatinamosios stipendijos už studijų rezultatus. 
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