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Vadovaudamasis Paramos įstojusiems į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos
Respublikoje ir jose studijuojantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos
Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams,
dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos
nariams, taip pat ir kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems
teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos
mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Aprašas), 9 punktu:
1. N u s t a t a u , kad prašymų skirti paramą studijoms ne Lietuvos Respublikos
aukštojoje mokykloje priėmimo pradžia 2022 metais yra 2022 m. gegužės 16 d., o pabaiga –
2022 m. birželio 10 d.
2. N u s t a t a u , kad pareiškėjų prašymai ir kartu su jais teikiami dokumentai
priimami lietuvių arba anglų kalbomis. Kitomis kalbomis sudaryti dokumentai turi turėti
vertėjo patvirtintą vertimą į lietuvių kalbą.
3. P a v e d u Valstybinio studijų fondo vyriausiajam specialistui Juozui Bulotai šią
informaciją paskelbti Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje.
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