
BALTIJOS LABDAROS FONDO  

STIPENDIJŲ FONDO NUOSTATAI 

 
 
1. BENDROJI DALIS  
 

Baltijos labdaros fondas (BLF) teikia paramą skurdžiai gyvenantiems kaimo bendruomenių 
žmonėms, siekiant pagerinti jų gyvenimo kokybę ir stiprinti kaimo bendruomenes. Pagrindinis fondo 
tikslas – skatinti šeimų ir bendruomenių kaimo vietovėse tvarumą.  

Viena iš paramos rūšių yra BLF valdybos iniciatyva įsteigtas stipendijų fondas, skirtas padėti 
studentams iš kaimo vietovių sėkmingai siekti su žemės ūkiu susijusio išsilavinimo aukštosiose 
mokyklose, bei skatinti juos po studijų baigimo dirbti/įsitvirtinti kaimo vietovėse.  

 
 
2. STIPENDIJŲ PASKIRTIS  
 

BLF stipendijų fondo tikslas yra paremti pažangius studentus, studijuojančius tiesiogiai su 
žemės ūkiu ir kaimo plėtra susijusiose programose, siekiant, kad po studijų baigimo jie įsidarbintų 
Lietuvos kaimo vietovėse.  

Stipendija skiriama vieneriems metams. Studentas turi teisę pretenduoti ir gauti stipendijas 
daugiau nei vieną kartą pirmosios ir antrosios pakopos studijų metu.  

Stipendijos dydis – iki 2500 Lt/metams. Kiekvienų metų sausio mėn. stipendijų dydis 
ateinantiems metams gali būti koreguojamas.  

Stipendija gali būti naudojama šioms išlaidoms padengti:  
- mokesčiui už studijas;  

- bendrabučio nuomai ir komunalinėms paslaugoms;  

- vadovėliams, studijų knygoms, kanceliarijos priemonėms, skirtos mokymuisi;  

- terminuotiems viešojo transporto bilietams;  

- kitos su studijomis ir mokslu susijusios išlaidos.  
 

Fondas nepadengia kelionių ar kitų išlaidų, tiesiogiai nesusijusių su studijomis.  
 
Stipendija nėra išmokama studentui. Pagal pateiktus dokumentus fondas apmoka reikalingas 

prekes ar paslaugas tiesiogiai tiekėjams.  
 
 
3. REIKALAVIMAI STIPENDININKUI  
 

Kandidatuoti gauti stipendiją gali studentai, atitinkantys visus šiuos reikalavimus:  
- ne vyresni, kaip 40 metų;  

- gyvenę kaimo vietovėse bent 5 metus iki studijų pradžios;  

- studijuojantys nuolatine forma aukštosios universitetinės mokyklos studijų programoje, 
tiesiogiai susijusioje su žemės ūkiu ir kaimo plėtra; 

- paskutinio užbaigto semestro studijų rezultatų vidutinis įvertinimas yra ne mažesnis kaip 8 
balai; 

- turintys motyvacijos po studijų dirbti/įsitvirtinti kaime  
 
 



 
4. STIPENDIJŲ SKYRIMO TVARKA  
 

Stipendijų skyrimas svarstomas, studentui pateikus šiuos dokumentus:  
1. Laisvos formos stipendijos skyrimo prašymą, nurodant prašančiojo vardą, pavardę, asmens 

kodą ir kontaktinius duomenis (namų adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą).  

2. Motyvacinį laišką, pagrindžiantį, kaip studento/-ės žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyjami 
studijų metu, prisidės prie Lietuvos kaimo gerovės kūrimo, bei kaip studentas/-ė sieja savo ateitį su 
kaimiškomis vietovėmis.  

3. Laisvos formos sąrašą, kokioms prekėms ir paslaugoms apmokėti bus reikalinga stipendija, 
bei tų prekių ir paslaugų preliminarias kainas.  

4. Dokumentus apie socialinį, šeimyninį ir ekonominį statusą.  

5. Paskutinio semestro studijų rezultatų kopiją, patvirtintą švietimo įstaigos antspaudu ir 
oficialiu parašu.  

6. Aukštosios mokyklos pažymą apie studijų programos kryptį, sąsajas su žemės ūkiu ir kaimo 
plėtra, studijų pakopą, formą ir kursą.  

 
Stipendijos skyrimo prašymas ir visi reikalingi dokumentai iki rugsėjo 1 d. turi būti atsiųsti paštu 

šiuo adresu:  
Baltijos labdaros fondas  
S. Konarskio 49,  
LT-03123 Vilnius, Lietuva  
 
Vėliau nei rugsėjo 1d. gauti prašymai nebus svarstomi. 
 
Visais klausimais kreiptis el.paštu baltic@heifer.lt  

 
 
5. STIPENDIJOS GAVĖJŲ PATVIRTINIMAS  
 

Nutarimas skirti stipendiją kiekvienam gavėjui bus paskelbtas rugsėjo 10 dieną.  
Stipendijos skyrimo sutartis pasirašoma po to, kai studentas pristato aukštosios mokyklos 

studijų sutartį, patvirtinančią studento statusą.  
 
 
6. STIPENDIJŲ MOKĖJIMO NUTRAUKIMAS  
 

Stipendijos mokėjimas gali būti nutrauktas arba sustabdytas Fondo direktoriaus įsakymu:  
- už studento pareigų nevykdymą;  

- išbraukus studentą iš studentų sąrašų;  

- suteikus akademines atostogas ar laikinai nutraukus studijas;  
 
Jei studentas šalinamas iš mokslo įstaigos, jis turi grąžinti suteiktą stipendiją Baltijos Labdaros 

Fondui. 


