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Apie tyrimą 

• Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos studentų 

finansinę situaciją ir asmeninių finansų 

valdymo įgūdžius 

• Tikslinė grupė: šalies aukštųjų mokyklų 

dieninių studijų studentai 

• Tyrimo metodas: standartizuota internetinė 

apklausa 

• Atranka: kvotinė, taikant aukštosios mokyklos 

tipo, studijų krypties ir kurso kvotas 

• Laikotarpis: 2016 m. balandžio 7 d. – gegužės 

6 d. 

• Imtis: 1008 respondentai  
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Tyrimo rezultatai 
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Studentiška pastogė 

Šiuo metu gyveni (proc.): 

Trys ketvirtadaliai studentų Lietuvoje gyvena atskirai nuo tėvų 

Mažiausias 

pajamas 

gaunantys 

Vyresni ir su 

didesnėmis 

pajamomis 

Jaunesni ir su 

mažiausiomis 

pajamomis 
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Studentų pajamos 
Kokios yra vidutinės tavo pajamos per mėnesį (proc.)? 

2012 m. vidutinės studento pajamos per mėnesį  

siekė apie 180 Eur  

Didesnes pajamas  

nurodė vyresni  

studentai, vilniečiai 
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Studentų pajamų šaltiniai 

Kokie šiuo metu yra tavo pajamų šaltiniai (proc.)? 

*galimi keli atsakymai; 

suma viršija 100 proc. 

Jaunesni 

studentai 

Vyresni 

studentai, 

vilniečiai 

Beveik trečdalis studentų Lietuvoje studijuoja mokamose vietose. Daugiau 

negu 60 proc. iš jų už studijas moka tėvai  
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Tėvų parama – ne tik finansinė 

Ar sulauki iš tėvų / globėjų, kitų artimųjų paramos 

natūra, pavyzdžiui, maisto produktais, buities 

prekėmis, užpilamu kuru ir pan.? 

Kiek reikšminga tavo biudžetui nefinansinė 

tėvų parama (proc.)? 

Reikšmingesnės tėvų nefinansinės paramos sulaukia bakalauro studijų 

studentai ir mažiausių pajamų grupės atstovai  
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Studijos ir darbas 

Ar greta studijų dirbi (proc.)? 

Pusė dirbančių studentų darbus susirado patys, dar beveik trečdaliui 

padėjo tėvai ar pažįstami 

Dažniau dirbantys 

nurodė vyresni 

studentai, vilniečiai  

2012 m. tik 

studijuojančiųjų 

buvo net 71 

proc.! 
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Studentų išlaidos 
Kokios yra vidutinės tavo išlaidos per mėnesį (proc.)? 

Didesnes išlaidas  

nurodė vyresni  

studentai, vilniečiai, 

didžiausių pajamų 

grupės atstovai 

2012 m. vidutinės studento išlaidos per mėnesį  

siekė apie 165 Eur  
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Išlaidos konkretiems poreikiams 
Kiek apytiksliai per mėnesį tenka išleisti išvardintiems poreikiams? Nurodyk sumą, net jei ją 

padengia tėvai (vidurkiai, Eur): 
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Studentai ir pinigų trūkumas 

Ar dažnai pritrūksti pinigų prieš pajamų gavimą, 

pavyzdžiui, darbo užmokesčio, stipendijos pervedimą? 
Ką darai pritrūkęs pinigų (proc.)? 

*galimi keli atsakymai; 

suma viršija 100 proc. 
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Studentų finansiniai įsipareigojimai  

Ar turi / anksčiau turėjai finansinių įsipareigojimų 

(paskolų)? 
Kokiu tikslu prisiėmei / buvai prisiėmęs 

finansinius įsipareigojimus (proc.)? 

*galimi keli atsakymai; 

suma viršija 100 proc. 
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Kaip studentams sekasi taupyti? 

Ar atidedi tam tikrą sumą pinigų taupymui? Kokią sumą vidutiniškai per mėnesį atidedi 

taupymui (proc.)? 

2012 m. vidutiniškai santaupoms 

atidedama suma siekė apie 30 Eur 
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Dirbantys studentai dažniau geba reguliariai taupyti 

Ar atidedi tam tikrą sumą pinigų taupymui (proc.)? 
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Savarankiškam gyvenimui būtinos išlaidos 
Kokias pajamas gaudamas išsikraustytum iš tėvų / globėjų būsto – išsinuomotum 

ar įsigytum nuosavą būstą (proc.)? 

Vidutinė suma siekia 736 Eur, o tai yra 26 proc. daugiau negu 

vidutinis darbo užmokestis neto Lietuvoje 
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Atlyginimo lūkesčiai pabaigus studijas  

Kokio darbo užmokesčio „į rankas“ tikiesi 

pabaigęs (-usi) studijas (proc.)? 

Vidutinė suma siekia 728 Eur 

Už kokį mažiausią darbo užmokestį „į rankas“ 

sutiktum dirbti pilną darbo dieną baigęs (-usi) studijas 

(proc.)? 

Vidutinė suma siekia 544 Eur 
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Apibendrinimas 
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Pagrindinės išvados ir kuo galime padėti 

Išvada Patarimas 

Vidutinės studento pajamos –  201-300 Eur/mėn.  

Pagrindinis studentų pajamų šaltinis yra tėvų 

parama, kuri dažniausiai yra ir ne tik finansinė. 

Būsimas studentas turėtų iš anksto paskaičiuoti, 

kokio dydžio pajamų jam reikės, mokytis 

išgyventi nuo vieno pajamų gavimo iki kito, 

pradėjus studijuoti – įsivertinti galimybę pradėti 

dirbti. 

Vidutinės studentų išlaidos artimos 300 Eur/mėn. 

Daugiausiai išleidžiama maistui, būstui ir 

laisvalaikiui. 

 

Svarbu ugdyti jaunuolių suvokimą, jog išlaidų 

valdymas yra ne mažiau svarbus negu pajamų 

uždirbimas. Taip pat reikia mokėti atskirti 

būtinuosius poreikius nuo norų. 

Besiskolinantys studentai dažniausiai pritrūksta 

pinigų gyvenimo išlaidoms finansuoti ar 

konkretiems daiktams, paslaugoms įsigyti.  

Supažindinimas su „atsakingo skolinimosi“ ir 

„kredito istorijos“ sąvokomis dar mokykliniame 

amžiuje gali sulaikyti jauną žmogų nuo ilgalaikes 

pasekmes turinčių netinkamų sprendimų. 

Laikui bėgant, studentų taupymo įpročiai 

nesikeičia: reguliariai taupo tik penktadalis jų. 

Taupyti labiausiai motyvuoja aiškus tikslas, o 

viskas prasideda nuo gero taupymo plano! 

Studentų atlyginimo lūkesčiai pabaigus studijas 

dabartines išlaidas lenkia beveik dvigubai – 

vidutinė pageidaujama suma siekia 728 Eur.  

Vaikai turi suaugti ir geriausia, jei tai padarys 

mums visiems padedant. Kuo žmogus 

finansiškai raštingesnis, tuo labiau realistiški 

yra jo finansiniai lūkesčiai.  
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