VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO
2012-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Asignavimai
(tūkst.
litų)

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Paskolų
skyrius

2012 m. IV
ketvirtis

Studentų paraiškų/prašymų, 2012 m.
pateiktų per informacinę sistemą
„PARAMA“ dalis, lyginant su raštiškais
(50 proc.)

Stipendijų ir
finansinės
paramos
skyrius

2012 m. IV
ketvirtis

Pradėti platformos pritaikymo valstybės
remiamų paskolų administravimui
projektavimo darbai
(įvykdyta/neįvykdyta)

Direktoriaus
pavaduotojas

2012 m. IV 200
ketvirtis

Atlikti platformos išplėtimo darbai,
pritaikant ją darbui pagal pasikeitusių
teisės aktų nuostatas
(įvykdyta/neįvykdyta)

Direktoriaus
pavaduotojas

2012 m. IV 100
ketvirtis

10.05.Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas
10-05-01-02-02

10-05-01-04-01

Teikti epaslaugas
mokslo
ir studijų
poreikiams
tenkinti

Užtikrinti
Valstybinio
studijų fondo
veiklą

Administruoti valstybės
paskolų ir valstybės remiamų
paskolų skyrimą informacinės
sistemos „PASKOLA-3“
priemonėmis
Administruoti valstybės
paramos studijoms skyrimą ir
studijų krepšelių grąžinimą
informacinės sistemos
„PARAMA“ priemonėmis
Tobulinti informacinę sistemą
„PASKOLA-3“. Atlikti IS
„PASKOLA-3“ platformos
pritaikymui valstybės remiamų
paskolų administravimui
projektavimo darbus
Informacinės sistemos
"PARAMA" platformos
funkcionalumo išplėtojimas ir
adaptavimas teisės aktų
pasikeitimams

Studentų, 2012 m. elektroniniu būdu
pateikusių prašymus-anketas paskolai
gauti dalis lyginant su raštiškais (99 proc.)

2
Įgyvendinti iš Europos
socialinio fondo finansuojamą
projektą „Studijų prieinamumo
užtikrinimas specialiųjų
poreikių turintiems
studentams“
Administruoti studijų krepšelių
grąžinimą į valstybės biudžetą

2012 m. įsisavintų lėšų dalis (30 proc.)

Projekto
vadovas

2012 m. grąžintų lėšų dalis lyginant su
negrąžinta suma (50 proc.)

2012 m. IV
ketvirtis

Dalyvauti rengiant Švietimo ir
mokslo ministerijos teisės
aktus fondo administravimo
sričiai priskirtais klausimais,
rengti teisės aktus fondui
priskirtų funkcijų
įgyvendinimo klausimais,
teikti pasiūlymus dėl teisės
aktų tobulinimo
Supažindinti aukštųjų mokyklų
atstovus, dalyvaujančius fondo
teikiamos paramos studijoms
administravime, su
administravimo ir teisės aktų
naujovėmis

Parengtų teisės aktų ar jų pataisų ir
pateiktų pasiūlymų dėl galiojančių teisės
aktų tobulinimo skaičius (5 vnt.)

Stipendijų ir
finansinės
paramos
skyrius
Fondo
teisininkai
Stipendijų ir
finansinės
paramos
skyrius
Paskolų
skyrius

Aukštųjų mokyklų administratorių,
dalyvavusių fondo surengtuose
mokymuose, skaičius (100 asm.)

Viešųjų ryšių
specialistas

2012 m. III
ketvirtis

Nustatyti sritis, kur reikėtų
tobulinti aptarnavimo kokybę
fonde

Apklaustų studentų skaičius (1000 asm.)

Viešųjų ryšių
specialistas

2012 m. III
ketvirtis

Apklaustų aukštųjų mokyklų
administratorių skaičius (100 asm.)

2012 m. IV 5543
ketvirtis

2012 m. IV
ketvirtis
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10-05-01-04-02

10-05-01-04-04

10-05-01-04-05

10-05-01-04-06

Remti
studentus,
skiriant
socialines
stipendijas
Užtikrinti
valstybės
paskolų
teikimą studijų
įmokoms
mokėti
Užtikrinti
valstybės
remiamų
paskolų
palūkanų
apmokėjimą

Užtikrinti
valstybės
įsipareigojimų
pagal
valstybės

Skirti socialines stipendijas
aukštųjų mokyklų studentams

Socialinių stipendijų, skirtų aukštųjų
mokyklų studentams 2012 m., skaičius
(8600 stipendijų)

Teikti valstybės paskolas
studijų įmokai mokėti

2012 m. sudarytų valstybės paskolų
sutarčių skaičius (40 sutarčių)

Paskolų
skyrius

2012 m. IV 40
ketvirtis

Studijų metu apmokėti
palūkanas visiems studentams,
paėmusiems paskolas studijų
kainai ir studentams,
paėmusiems paskolas dalinėms
studijoms užsienyje, kurie
išreiškė tokį pageidavimą.
Studijų metu konkurso būdu
apmokėti valstybės remiamų
paskolų gyvenimo išlaidoms
palūkanas socialiai remtiniems
studentams

Studentų, kuriems studijų metu
apmokamos valstybės remiamų paskolų
studijų kainai ir dalinėms studijoms
užsienyje palūkanos, dalis lyginant su visu
šias paskolas paėmusių studijuojančių
studentų skaičiumi (90 proc.)

Paskolų
skyrius

Studentų, kuriems studijų metu
apmokamos valstybės remiamų paskolų
gyvenimo išlaidoms palūkanos, dalis
lyginant su visu šias paskolas paėmusių
studijuojančių studentų skaičiumi (30
proc.)
Apmokėtų bankų pateiktų garantinių
atvejų (90 proc.)

Paskolų
skyrius

2012 m. IV 1418,5
ketvirtis
(iš
Studentų
kreditavimo
sistemos
grąžina2012 m. IV mų
paskolų
ketvirtis
įplaukų)

Apmokėti bankų pateiktus
garantinius reikalavimus

Stipendijų ir
finansinės
paramos
skyrius

Paskolų
skyrius

2012 m. IV 38.485
ketvirtis

2012 m. IV 100
ketvirtis
(iš
Studentų
kreditavimo

4
garantiją bei
kitų
įsipareigojimų
vykdymą

10-05-01-04-07

10-05-01-04-09

10-05-01-04-10

Direktorius

Fondo direktoriaus sudarytos
komisijos sprendimu atleisti
nuo valstybės remiamos
paskolos grąžinimo asmenis,
kurie kreipėsi į fondą dėl 45
proc. ir mažesnio darbingumo
lygio
Užtikrinti už
Kompensuoti už studijas
studijas
sumokėtą kainą geriausių
sumokėtos
studijų rezultatų pasiekusiems
kainos
valstybės nefinansuojamiems
kompensavimą studentams
valstybės
nefinansuojam
iems
studentams
Skatinti
Skirti paramą (stipendiją už
užsienio
studijų rezultatus ir (ar)
lietuvius
vienkartinę socialinę išmoką)
studijuoti
išeivijos ir lietuvių kilmės
Lietuvoje
užsieniečių vaikams,
vaikaičiams, provaikaičiams
Teikti paramą Išmokėti paramą į antrosios
į antrosios
pakopos studijas priimtiems
pakopos
užsieniečiams
studijas
priimtiems
užsieniečiams

Įvykdyti kiti įsipareigojimai bankams,
atleidžiant paskolos gavėjus nuo paskolos
grąžinimo ir apmokant už juos paskolas
bankams (90 proc.)

sistemos
grąžinamų
paskolų
įplaukų)

Studentų, kuriems skirtos už studijas
sumokėtos kainos kompensacijos, dalis
lyginant su visų tą laikotarpį studijas
valstybės finansuojamose vietose baigusių
studentų skaičiumi (6 proc.)

Stipendijų ir
finansinės
paramos
skyrius

2012 m. IV 7.000
ketvirtis

Studentų, kuriems skirta parama, skaičius
lyginant su 2011 m. (10 studentų daugiau,
nei 2011 m.)

Stipendijų ir
finansinės
paramos
skyrius

2012 m. IV 600
ketvirtis

Užsieniečių, kuriems išmokėta jiems
paskirta parama, skaičius (6 asmenys)

Stipendijų ir
finansinės
paramos
skyrius

2012 m. IV 124
ketvirtis

Sigitas Renčys

