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Vadovaudamasis Valstybinio studijų fondo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 540 "Dėl Valstybinio studijų fondo nuostatų
patvirtinimo", 11.2 ir 11.8 punktais ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės
2014 m. gegužės 20 d. Nr. VA-P-50-8-5 Valstybinio audito ataskaitoje "Studijų paskolų sistema"
išdėstytas rekomendacij as:
1. T v i r tin u Finansinės rizikos priemonių taikymo, valdant Valstybinio studijų
fondo garantinį fondą, taisykles (pridedama).
2. P a v edu Valstybinio studijų fondo vyriausiajam specialistui Tomui Gaubiui per 10
darbo dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos pradėti viešųjų pirkimų procedūras Valstybinio
studijų fondo sąskaitai komerciniame banke, kurioje bus laikomos Valstybinio studijų fondo
sukauptos lėšos valstybės įsipareigojimams pagal valstybės garantiją ir kitiems įsipareigojimams
vykdyti, atidaryti.
3. P a v edu Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjai Jelenai Tkačenko per 10 darbo dienų
nuo šio įsakymo 2 punkte nurodytos sąskaitos komerciniame banke atidarymo dienos pervesti į šią
sąskaitą pusę Valstybinio studijų fondo sukauptų lėšų valstybės įsipareigojimams pagal valstybės
garantiją ir kitiems įsipareigojimams vykdyti.
4. Įsakymo vykdymo kontrolę pasilieku sau.
5. Nu s tat a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. birželio 14 d.
Direktorius
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FINANSINĖS RIZIKOS PRIEMONIŲ TAIKYMO, VALDANT VALSTYBINIO STUDIJŲ
FONDO GARANTINĮ FONDĄ, TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Finansinės rizikos priemonių taikymo, valdant Valstybinio studijų fondo (toliau - Fondas)
garantinį fondą, taisyklės (toliau - Taisyklės) reglamentuoja priemones, kurios taikomos siekiant
sumažinti galimą finansinę riziką, atsirandančią valdant Fondo sukauptas lėšas valstybės
įsipareigojimams pagal valstybės garantiją ir kitiems įsipareigojimams vykdyti (toliau - Garantinis
fondas).
2. Taisyklių tikslas - nustatyti veiksmingas priemones Garantiniam fondui galinčiai kilti
finansinei rizikai valdyti.
3. Rizikos valdymas - tai Fondo vykdomas procesas, skirtas galimos finansinės rizikos,
valdant Garantinį fondą, pasekmėms išvengti.
4. Taisyklės parengtos vadovaujantis Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų
studentams suteikimo, administravimo
ir grąžinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 480 "Dėl valstybės paskolų ir
valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo" (toliau - Aprašas), Valstybinio studijų fondo nuostatais, patvirtintais Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 540 "Dėl Valstybinio studijų fondo
nuostatų patvirtinimo", Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2014 m. gegužės 20 d. Nr. VA-P50-8-5 Valstybinio audito ataskaitoje "Studijų paskola sistema" išdėstytomis rekomendacijomis bei
atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kartu su Lietuvos Respublikos ūkio
ministerija 2012 m. parengtas Rekomendacines finansinės rizikos valdymo gaires valstybės
valdomoms įmonėms.
5. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
5.1. Garantinis fondas - piniginės lėšos, sudarytos iš valstybės biudžeto asignavimų, lėšos
iš grąžinamų valstybės paskolų, palūkanų ir delspinigių, kitos teisėtai gautos lėšos, kurios sukauptos
valstybės įsipareigojimams pagal valstybės garantiją ir kitiems įsipareigojimams vykdyti.
5.2. Valstybės garantija - tai valstybės turtinis įsipareigojimas grąžinti visą paskolos
gavėjui Aprašo ir sutarčių dėl valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygų ir valstybės garantijos
nustatyta tvarka suteiktą valstybės remiamą paskolą ir už grąžinamą valstybės remiamą paskolą
sumokėti palūkanas, išskyrus kredito įstaigos nustatytas papildomas palūkanas ir (arba) delspinigius
bei kitas netesybas ar kitus mokėjimus dėl paskolos gavėjo įsipareigojimų nevykdymo arba
netinkamo vykdymo, jeigu paskolos gavėjas valstybės remiamos paskolos sutartyje nustatytais
terminais negrąžins valstybės remiamos paskolos ar jos dalies ir (arba) nesumokės palūkanų ar jų
dalies, taip pat paskolos gavėjui mirus ar kredito įstaigai pareikalavus paskolos gavėjo grąžinti iš
karto visą valstybės remiamą paskolą ar jos dalį bei paskolos grąžinimo dienai priskaičiuotas, bet
nesumokėtas palūkanas už tą valstybės remiamą paskolą sutarčių dėl valstybės remiamų paskolų
teikimo sąlygų ir valstybės garantijos nustatytais atvejais.
5.3. Finansinė rizika - dėl komercinio banko, kuriame laikomos Garantinio fondo lėšos,
nemokumo, bankroto ar kitų priežasčių galinti atsirasti rizika prarasti visas ar dalį Garantinio fondo
lėšų.
5.4. Diversifikavimas
- lėšų paskirstymas ir jų laikymas keliuose skirtinguose
komerciniuose bankuose.
6. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka įstatymuose ir kituose teisės aktuose
nurodytas sąvokas.

II SKYRIUS
FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMO PRIEMONĖS
7. Garantinio fondo lėšos kaupiamos ir saugomos atskirose sąskaitose nuo kitų Fondo lėšu ir
Aprašo nustatyta tvarka kaupiamos kasmet.
8. Finansinei rizikai valdyti Fondas diversifikuoja Garantinio fondo lėšas ne mažiau kaip
dviejuose skirtinguose komerciniuose bankuose.
9. Visos Garantinio fondo lėšos ne mažiau kaip dviejuose skirtinguose komerciniuose
bankuose paskirstomos ir laikomos lygiomis dalimis.
10. Sąskaitos komerciniuose bankuose, kuriose laikomos Garantinio fondo lėšos, atidaromos
pagal viešųjų pirkimų procedūras.
11. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 11 punkte nurodyto Fondo valdybos
sprendimo lėšos, kuriomis einamaisiais metais papildomas Garantinis fondas, padalijamos lygiomis
dalimis ir pervedamos į Fondo sąskaitas, esančias Taisyklių 8 punkte nurodytuose komerciniuose
bankuose.
12. Atsiradus ar paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių toliau laikant Garantinio fondo lėšas
viename iš komercinių bankų gali kilti finansinė rizika, Fondo direktorius priima sprendimą perkelti
visas tame komerciniame banke laikomas Garantinio fondo lėšas į kitą komercinį banką, kuriame
Fondas turi sąskaitą Garantinio fondo lėšoms laikyti.
13. Priėmus Taisyklių 12 punkte nurodytą sprendimą, Fondas per 10 darbo dienų pradeda
viešųjų pirkimų procedūras dėl sąskaitos Garantinio fondo lėšoms laikyti atidarymo naujame
komerciniame banke ir diversifikuoja turimas Garantinio fondo lėšas šio Taisyklių skyriaus
nustatyta tvarka.
14. Garantiniame fonde sukauptas lėšas Fondas gali savo iniciatyva papildomai apdrausti
šias paslaugas teikiančiose draudimo įstaigose.
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Taisyklių nuostatomis vadovaujasi Fondo direktorius ir Finansų ir apskaitos skyriaus
vedėjas.
16. Fondas peržiūri Taisykles ne rečiau kaip kartą per metus ir, esant poreikiui, keičia jų
turinį.
17. Pasikeitus ar netekus galios Taisyklėse nurodytų teisės aktų ar rekomendacinio pobūdžio
dokumentų nuostatoms, įsigaliojus naujiems teisės aktams ar rekomendacinio
pobūdžio
dokumentams, kurių nuostatos prieštarauja Taisyklių nuostatoms, Taisyklėmis vadovaujamasi tiek,
kiek jos neprieštarauja naujai priimtiems teisės aktams ar rekomendacinio pobūdžio dokumentams.
18. Už Taisyklių pažeidimus atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.

