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Vilnius
I. STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS
Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas), įgyvendindamas mokslo ir studijų politiką, 2017
m. sėkmingai administravo finansinę paramą studentams, įvykdė išsikeltus tikslus, įgyvendino visas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-326 „Dėl
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2017-2019 m. strateginio veiklos plano
patvirtinimo“ patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2017-2019 metų
strateginiame veiklos plane Fondo kompetencijai priskirtas priemones bei pasiekė suplanuotas
vertinimo kriterijų reikšmes.
2017 m. Fondas administravo valstybės ir valstybės remiamas paskolas, studijų ir socialines
stipendijas, valstybės lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti,
arba jų dalies grąžinimą į valstybės biudžetą, studijų kainos kompensavimą ir sumokėtos už studijas
kainos dalies kompensavimą privalomąją karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus baigusiems
asmenims, rėmė užsienio lietuvių studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose, įgyvendino kitas aukštojo
mokslo kokybei ir prieinamumui užtikrinti skirtas priemones.
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Studentams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime nustatytus kriterijus,
2017 m. pavasario semestrą paskirtos 3344 socialinės stipendijos. Rudens semestrą – 2808
stipendijos. Iš viso 2017 m. išmokėta socialinių stipendijų už 4 242,6 tūkst. eurų.
Studijų stipendijos išmokėtos 1685 studentams. Įstojusiems iki 2017 m. (1260 studentų)
išmokėta 1 450,6 tūkst. eurų. 2017 m. įstojusiesiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su
studijų stipendija paskirtos studijų stipendijos: pirmos pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų
studentams – 393, antros pakopos (magistro) studijų studentams – 29, trečios pakopos (doktorantūros)
studentams – 3. Jiems už 2017 m. keturis mėnesius išmokėta 179,5 tūkst. eurų. Iš viso 2017 m.
išmokėta studijų stipendijų už 1 630,1 tūkst. eurų.
2017 m. Fondas teikė valstybės remiamas paskolas, pagrįstas valstybės garantiniais
įsipareigojimais. Per metus 5724 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai pasirašė 7161 sutartį už 11
278 tūkst. eurų.
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Už studijas sumokėtos kainos kompensacijos paskirtos 2375 geriausiai besimokantiems
valstybės nefinansuojamų vietų studentams (tai sudarė 10 proc. (maksimaliai leistina dalis) nuo
valstybės finansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių studentų skaičiaus), o
prašymus išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensacijas užpildė 2355 asmenys, kuriems
Fondas išmokėjo 4 588,9 tūkst. eurų.
Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijos 2017 m. išmokėtos 32 asmenims,
baigusiems privalomąją karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus. Iš viso 2017 m. jiems išmokėta
kompensacijų už 38,6 tūkst. eurų.
Skatindamas užsienio lietuvius studijuoti Lietuvoje ir siekdamas užtikrinti lietuvių kultūrinės
tapatybės tęstinumą, Fondas skyrė valstybės paramą užsienio lietuviams (išeivių ir lietuvių kilmės
užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams). Pavasario semestrą jiems paskirtos 145
stipendijos ir 33 vienkartinės socialinės išmokos, rudens semestrą – 153 stipendijos ir 33 vienkartinės
socialinės išmokos. Iš viso užsienio lietuviams 2017 m. išmokėta 219,7 tūkst. eurų.
Fondas pervedė į valstybės biudžetą 1 073,4 tūkst. eurų grąžintinų lėšų bei 13,1 tūkst. eurų
delspinigių, gautų iš į valstybės finansuojamas vietas įstojusių ir vėliau studijas nutraukusių ar iš jų
pašalintų ir turinčių grąžinti studijų krepšelius asmenų.
2017 m. Fondas tęsė Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą
„Studijų prieinamumo didinimas“ (toliau – Projektas). 2017 m. vykdyta Projekto veikla – tikslinių
išmokų teikimas. Tikslinės išmokos paskirtis – studijų prieinamumo didinimas ir studentų, turinčių
negalią, individualių poreikių, susijusių su studijomis, tenkinimas. Tikslinės išmokos dydis – 152
eurai. 2017 m. pradžioje išmokėtos tikslinės išmokos už 2016 m. rudens semestrą. Išmokas gavo 629
studentai, išmokėta 90,6 tūkst. eurų. 2017 m. pavasario semestrą tikslinės išmokos skirtos 586
studentams, turintiems negalią, išmokėta 553 tūkst. eurų. 2017 m. rudens semestrą nuo rugsėjo iki
gruodžio mėn. tikslines išmokas gavo 592 studentai, jiems išmokėta 352,3 tūkst. eurų. Nuo Projekto
pradžios iki 2017 m. pabaigos parama skirta 1136 unikaliems studentams.
2017 m. Projekto lėšomis įsigyta ir Projekto partneriams perduota regos negalios
kompensacinės įrangos už 86,4 tūkst. eurų. Įsigyti nešiojami elektroniniai vaizdo didintuvai,
stacionarūs elektroniniai vaizdo didintuvai, DAISY elektroninių knygų skaitytuvai, ekrano skaitymo
programa su balso sintezatoriumi, Brailio rašto įtaisai, silpnaregiams pritaikytos klaviatūros. Taip pat
įsigyta ekrano didinimo programinė įranga bei programinė įranga versijoms, kuri partneriams bus
perduota 2018 m. I ketvirtyje. 2017 m. gruodžio mėnesį pradėtas 20,4 tūkst. eurų vertės teksto
atpažinimo ir skaitymo įrenginių pirkimas, kurį planuojama baigti 2018 metų pradžioje.
Siekiant skleisti informaciją apie studijų prieinamumo galimybes studentams, turintiems
negalią, 2017 m. dalyvauta tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos
2017“, parodoje „Aukštųjų mokyklų mugė 2017“ Kaune bei aukštųjų mokyklų atvirų durų, karjeros
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planavimo renginiuose, taip pat informacija apie Projektą skelbta žiniasklaidoje. Apie tikslinių
išmokų gavimo tvarką skelbta Valstybinio studijų fondo tinklalapio Projekto skiltyje bei didžiųjų
Lietuvos miestų viešajame transporte. Siekiant susipažinti su naujausia įranga, kompensuojančia
regos negalią bei nustatyti, kokia įranga bei priemonės aukštosiose mokyklose didintų studentų,
turinčių regos negalią, studijų prieinamumą, rengti susitikimai su kompensacine įranga prekiaujančių
įmonių atstovais.
Įgyvendinant ketvirtąją Projekto veiklą 2017 m. aukštųjų mokyklų darbuotojų mokymus
baigė 2 mokymų grupės. Mokymų baigimo pažymėjimai įteikti 83 Projekto partnerių deleguotiems
mokymų dalyviams.
Pažangiausių ir aktualiausių 2014-2020 m. laikotarpio Europos Sąjungos struktūrinių fondų
finansuojamų projektų rinkimuose „Europos burės 2017“ Projektas išrinktas laimėtoju
nominacijoje „Už investicijas į žmogų“. Antrus metus iš eilės Projekto dalyvio sėkmės istorija
pateko į geriausiųjų sėkmės istorijų dešimtuką ir apdovanota konkurse „Žingsniai“, kurį
organizuoja Europos socialinio fondo agentūra.
2017 m. toliau plėsta Fondo veiklos viešinimo sritis. Vykdėme įvairias veiklos ir teikiamų
paslaugų viešinimo kampanijas, dalyvavome tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo
parodoje „Studijos 2017“ bei parodoje „Aukštųjų mokyklų mugė 2017“, bendradarbiavome su
studentų organizacijomis. Nuolat buvo atnaujinama informacija Fondo tinklalapyje (www.vsf.lrv.lt)
ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
Bendradarbiavimo su Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti
(LAMA BPO) dėka 2017 m. pirmą kartą apie Fondo paslaugas informuoti visi įstojusieji į aukštąsias
mokyklas. Per 22 tūkstančius būsimųjų studentų elektroniniuose pakvietimuose studijuoti rado
informaciją ir apie valstybės finansinės paramos studentams galimybes.
Fondo paslaugomis pasinaudojusiems studentams 2017 m. suteikta galimybė įvertinti šias
paslaugas anoniminiame kokybės tyrime. Šis tyrimas parodė Fondo veiklos stipriąsias sritis bei
tobulintinas vietas. Į studentų lūkesčius atsižvelgta tobulinant Fondo paslaugų teikimą.
Prieinamumas, paprastumas, teikiamų elektroninių paslaugų kokybė -

vienas Fondo

prioritetų. 2017 m. tobulintas Fondo elektroninių paslaugų teikimas, elektroninės informacijos
pasiekiamumas, skirtas tikslinėms grupėms. Nuo 2017 m. sausio 1 d. pradėta naudotis Valstybės ir
savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių elektroninių dokumentų rengimo, tvarkymo ir saugojimo
paslauga (eDVS), Fondo interneto tinklalapis perkeltas į valstybinių įstaigų portalą „Mano
vyriausybė“. Išplėsti ir patobulinti IS „Paskola-3“ funkcionalumai valstybės remiamų paskolų
administravimui. Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinėje sistemoje (IS ,,Parama“)
atlikti modifikavimo darbai ir įdiegti nauji funkcionalumai, kurie suteikė galimybę patobulinti
administravimą ir palengvinti administracinį darbą.
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2017 m. Fondas, siekdamas didesnės informacinių sistemų ir registrų integracijos bei
atsisakyti analogiškų duomenų, kurie kaupiami Studentų registre, gavimo iš aukštųjų mokyklų,
inicijavo Fondo informacinių sistemų duomenų keitimosi su Studentų registru metodų ir gaunamų
duomenų peržiūrą, organizavo susitikimus su Švietimo informacinių technologijų centro
darbuotojais. 2017 m. suderinti ir pradėti diegti nauji Fondo informacinių sistemų ir Studentų registro
duomenų mainų metodai. 2018 m. pradžioje, baigus informacinių sistemų programinės įrangos
atnaujinimo ir suderinimo darbus, bus užtikrintas sklandesnis ir efektyvesnis didelės apimties
duomenų pasikeitimas tarp Fondo informacinių sistemų ir Studentų registro.
Automatizuotai tvarkant asmens duomenis informacinėse sistemose kibernetinis saugumas
itin svarbus. Todėl 2017 m. Fondas įsigijo techninę ir programinę įrangą, leidžiančią padidinti Fondo
valdomų informacinių sistemų kibernetinį atsparumą ir jose tvarkomų asmens duomenų apsaugą
kritinėse situacijose.
Fondas, vykdydamas Valstybės kontrolės 2014 metais atlikto valstybinio audito ataskaitos
„Studijų paskolų sistema“ rekomendacijų įgyvendinimo planą (2 priedas, 2 p.), parengė paskolų
grąžinimo prognozes bei valstybės išlaidų, susijusių su valstybės remiamų paskolų garantinių
įsipareigojimų vykdymu, analizę.
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-151 „Dėl
Valstybinio studijų fondo valdybos patvirtinimo“ 4 metų kadencijai patvirtinta nauja 11 narių Fondo
valdyba. 2017 m. Fondo valdyba surengė 10 posėdžių.
2017 m. Fondas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pagal kompetenciją
teikė siūlymus dėl paskolų ir finansinės paramos administravimo tobulinimo, dalyvavo derinant šiuos
teisės aktų projektus:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 540 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir
studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ (patvirtintą Studijų programos ir studijų formos keitimo,
išlaikant valstybės finansavimą, atvejų bei tvarkos aprašą);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 26 d. nutarimo Nr. 642 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir
studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ (patvirtintą Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo
tvarkos aprašą);
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimo Nr. 1070 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos
mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ (patvirtintą Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos
valstybės biudžetą atvejų bei tvarkos aprašą);
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4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009
m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1801 „Dėl socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo
ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą.
Fondas siūlė suvienodinti už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarką, atitinkamai
pakeičiant Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2534 2 straipsnį.
Pasiūlymui pritarta, pakeitimus reglamentuojantis įstatymas priimtas 2017 m. gruodžio 21 d. (Nr.
XIII-970).
Fondas teikė pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl valstybės paskolų ir valstybės
remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo, siekdamas tobulinti valstybės ir valstybės remiamų paskolų administravimo tvarką.
Fondas įgyvendino Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 26 d. nutarimo Nr. 604
„Dėl Paramos doktorantams ir studentams, studijuojantiems pagal profesines studijų programas,
teikimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ 1.2
papunktį, Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2017 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V1-48 patvirtino
Paramos doktorantų studijoms skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą, nustatė šios paramos
administravimo tvarką.
Pagrindiniai veiksniai, padėję pasiekti planuotus tikslus ir įgyvendinti strateginius
prioritetus 2017-aisiais – Fondo darbuotojų iniciatyvumas, patirtis bei profesinė kompetencija,
administruojant paramą studentams, kuriant, tobulinant ir testuojant informacines sistemas, glaudus
bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Europos socialinio fondo
agentūra, aukštosiomis mokyklomis, Lietuvos studentų sąjungą, kitomis organizacijomis ir
valstybinėmis institucijomis.
Veiksniai, 2017 m. trukdę Fondui siekti suplanuotų tikslų:


teisės aktuose nustatytos sudėtingos ir ilgai trunkančios viešųjų pirkimų procedūros, neįvykę

viešųjų pirkimų konkursai;


darbuotojų kaita, jų nedarbingumas dėl ligos ar neįvykusios atrankos/konkursai į laisvas

pareigybes;


užtrukę informacinės sistemos „Parama“ modifikavimo darbai.
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II.

VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

12.01. Studijų ir mokslo plėtros programa
Uždavinio
Tikslo kodas

Tikslo pavadinimas

Uždavinio pavadinimas

vertinimo

kriterijaus pavadinimas ir
mato vienetai

1

2

12-01-01

Sukurti gebančiam ir
motyvuotam asmeniui
palankią aplinką tapti
aukštos kvalifikacijos
specialistu, savęs
realizavimą derinančiu
su valstybės ir
visuomenės lūkesčių
tenkinimu.

Uždavinio kodas
12-01-01-01

3

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

4

5

6

7

Socialinių stipendijų, skirtų
aukštųjų mokyklų
studentams, skaičius 2017 m.
pavasario ir rudens
semestrais (proc.).

90 proc.

100 proc.

111 proc.

Užtikrinti sąmoningą ir
informacija paremtą
studijų pasirinkimą ir
prieinamumą.

Priemonių kodai:
12-01-01-01-05

6

1

2

3

12-01-01-01-07

12-01-01-01-08

7

4

5

6

7

Studijų stipendijų, skirtų
aukštųjų mokyklų
studentams, skaičius 2017
m. (proc.).
Sudarytų valstybės paskolų
sutarčių skaičius.
Studentų, kuriems studijų
metu apmokamos valstybės
remiamų paskolų studijų
kainai ir dalinėms studijoms
pagal tarptautines
(tarpžinybines) sutartis
palūkanos, dalis, lyginant su
visu šias paskolas paėmusių
studijuojančių studentų
skaičiumi (proc.).

90 proc.

100 proc.

111 proc.

-

-

-

90 proc.

90 proc.

100 proc.

Studentų, kuriems studijų
metu apmokamos valstybės
remiamų paskolų gyvenimo
išlaidoms palūkanos, dalis,
lyginant su visu šias
paskolas paėmusių
studijuojančių studentų
skaičiumi (proc.)

90 proc.

90 proc.

100 proc.

Bankams apmokėti pateiktų
garantinių atvejų skaičius
(proc.).

90 proc.

90 proc.

100 proc.

1

2

3

12-01-01-01-08

12-01-01-01-09

12-01-01-01-10

Uždavinio kodas
12-01-01-03

Plėtoti studijų
tarptautiškumą ir stiprinti
Lietuvos aukštojo mokslo
tarptautinį pripažinimą.
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4

5

6

7

Fondo direktoriaus
sudarytos komisijos
sprendimu atleistų nuo
valstybės remiamos
paskolos grąžinimo asmenų,
turinčių 45 proc. ir mažesnį
darbingumo lygį, skaičius
(proc.).
Geriausių studijų rezultatų
pasiekusių valstybės
nefinansuojamų studentų,
kuriems skirta už studijas
sumokėtos kainos
kompensacija, skaičius
(proc.).
Atlikusių nuolatinę
privalomąją pradinę karo
tarnybą ar bazinius karinius
mokymus baigusių asmenų,
kuriems skirta už studijas
sumokėtos kainos dalies
kompensacija, skaičius
(proc.).

100 proc.

100 proc.

100 proc.

90 proc.

100 proc.

111 proc.

90 proc.

100 proc.

111 proc.

1
Priemonių kodai:
12-01-01-03-02

2

3

4

5

6

.

Studentų – užsienio lietuvių,
– kuriems skirta parama
(stipendija už studijų
rezultatus ir (ar) vienkartinė
socialinė išmoka), skaičius
pavasario ir rudens
semestrais (vnt.).

140
stipendijų ir
45
vienkartinės
socialinės
išmokos

Pavasario
111 proc.
semestras:
stipendija - 145,
vienkartinė
socialinė išmoka –
33;
Rudens semestras:
stipendija - 153,
vienkartinė
socialinė išmoka –
33.
Įvykdyta
100 proc.

Pagal 2017 m. parengtą
Įvykdyti
duomenų mainų su Studentų
registru techninę
specifikaciją išplėsti IS
„Paskola-3“
funkcionalumus valstybės
remiamų paskolų
administravimui.
Pagal 2017 m. parengtą
Įvykdyti
techninę specifikaciją
modifikuoti ir modernizuoti
IS „Parama“, išplečiant jos
funkcionalumus ir užtikrinti
atitikimą teisės aktų
reikalavimams. Tobulinti
elektroninių paslaugų
teikimą IS ,,PARAMA“

12-01-03-02-06

9

Įvykdyta

7

100 proc.

1

2

3

4

5

6

7

Užtikrinti informacinių
sistemų atitiktį Vyriausybės
nustatytiems
organizaciniams ir
techniniams saugumo
reikalavimams

Įvykdyti

Įvykdyta

100 proc.

2017 m. privalomai
grąžintinų lėšų dalis,
administruojant studijų
krepšelių grąžinimą į
valstybės biudžetą,
lyginant su grąžinama suma
( proc.).

14 proc.

26,7 proc.

190 proc.

Parengtų teisės aktų Fondo
administravimo sričiai
paskirtais klausimais bei
pataisų ir pasiūlymų,
pateiktų Lietuvos

4 vnt.

6 vnt.

150 proc.

naudotojams (siekiant
sumažinti administracinę
darbuotojų naštą)
sumažinti administracinę
darbuotojų naštą).
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1

2

3

4

5

6

7

80 proc.

Įvykdyta

93 proc.

Respublikos švietimo ir
mokslo ministerijos
rengtiems ar galiojantiems
teisės aktams tobulinti,
skaičius (vnt.).
2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programa
09.3.1.-ESFA-V708

Studijų
prieinamumo
didinimas

Pateikti paraišką Europos 2017 m. įsisavintų lėšų dalis
socialinio fondo agentūrai (80 proc.)
dėl
projekto
„Studijų
prieinamumo didinimas“
finansavimo;
vykdyti
suplanuotas
projekto
veiklas.
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PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Patvirtinti

Panaudoti

Asignavimų

asignavimai,

panaudojimo

tūkst. eurų.

procentas.

12 041,8

11 283,0

93,7

12 041,8

11 283,0

93,7

(patikslinti)

Asignavimai

asignavimai,
tūkst. eurų.

Iš viso asignavimų programai (1+2)
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšos
1.3.tikslinės paskirties lėšos ir pajamų
įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė
parama projektams įgyvendinti ir kitos
teisėtai gautos lėšos)

Detali informacija apie Valstybinio studijų fondo 2017 m. panaudotas lėšas pateikta priede Nr. 1.

III.

TARPINSTITUCINIŲ VEIKLOS PLANŲ, PLĖTROS PROGRAMŲ IR
STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS

2017 m. Fondas, įgyvendindamas tarpinstitucinę „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių
įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011-2019 m. programą, rėmė užsienio lietuvių studijas
šalies aukštosiose mokyklose, skirdamas jiems stipendijas bei vienkartines socialines išmokas.

IV. 2018 M. FONDO VEIKLOS PRIORITETAI
1. Užtikrinti kokybišką, skaidrų bei efektyvų valstybės paskolų, valstybės remiamų paskolų ir
kitos finansinės paramos studentams administravimą, įgyvendinti kitas aukštojo mokslo kokybei ir
prieinamumui užtikrinti skirtas priemones.
2. Pagal kompetenciją aktyviai dalyvauti įgyvendinant Septynioliktosios Lietuvos
Respublikos Vyriausybės programos nuostatas, o tai pat Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
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ministerijos 2018–2020 m. strateginio veiklos plano priemones, siekiant užtikrinti studijų
prieinamumą, tobulinant socialinės paramos, stipendijų ir paskolų sistemą.
3. Pagal kompetenciją dalyvauti rengiant teisės aktus, susijusius su paskolų ir finansinės
paramos teikimu profesinių mokyklų mokiniams, įgyvendinant Lietuvos Respublikos profesinio
mokymo įstatymo nuostatas.
4. Laiku ir kokybiškai parengti paraiškas ir kitus dokumentus, pasirašyti sutartį su Europos
socialinio fondo agentūra dėl papildomo finansavimo skyrimo, sėkmingai įgyvendinti Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projekto „Studijų prieinamumo didinimas“ veiklas
(tikslinių išmokos ir kita parama studentams su specialiaisiais poreikiais, socialinės stipendijos),
pasiekti numatytus rezultatų rodiklius.
5. Laiku ir kokybiškai parengti paraiškas ir kitus dokumentus, pasirašyti sutartį su Europos
socialinio fondo agentūra dėl finansavimo skyrimo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamam

projektui

„Studijų

kainos

kompensavimas

valstybės

nefinansuojamiems

studentams“, sėkmingai įgyvendinti projekto veiklas ir pasiekti numatytus rezultatų rodiklius.
6. Toliau dalyvauti tarpinstitucinėje „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į
valstybės gyvenimą – kūrimo 2011-2019 metų programoje – remiant išeivijos ir lietuvių kilmės
užsieniečių studijas šalies aukštosiose mokyklose, skiriant jiems stipendijas bei vienkartines
socialines išmokas.
7. Įgyvendinant Valstybės investicijų programą, tęsti Fondo informacinių sistemų
modifikavimą, optimizavimą ir integraciją su kitomis informacinėmis sistemomis bei registrais.
8. Siekiant mažinti dokumentų spausdinimo, pašto išlaidas bei didinti elektroninių dokumentų
apyvartą, reikiamą informaciją ir dokumentus aukštosioms mokykloms ir kitom valstybinėms
institucijoms nuo 2018 m. siųsti naudojantis Nacionaline elektroninių siuntų pristatymo sistema (Epristatymas).

Direktorius

Ernestas Jasaitis
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Priedas Nr. 1

VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2017 M.
Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas
12-01-01-01-05

Lėšos, tūkst. eurų
Priemonės pavadinimas

Skirti socialines stipendijas (asignavimai
iš valstybės biudžeto)
12-01-01-01-07 Užtikrinti studijų stipendijų mokėjimą
(asignavimai iš valstybės biudžeto)
12-01-01-01-01 Užtikrinti studijų stipendijų mokėjimą
2016 m. įstojusių į universitetines
studijas (asignavimai iš valstybės
biudžeto)
12-01-01-01-02 Užtikrinti studijų stipendijų mokėjimą
2016 m. įstojusių į kolegines studijas
(asignavimai iš valstybės biudžeto)
12-01-01-01-08 Užtikrinti studentų kreditavimą (iš
studentų kreditavimo sistemos grąžinamų
įplaukų)
12-01-01-01-09 Užtikrinti už studijas sumokėtos kainos
kompensavimą valstybės
nefinansuojamiems studentams
(asignavimai iš valstybės biudžeto)
12-01-01-01-10 Užtikrinti sumokėtos už studijas kainos
dalies kompensavimą nuolatinę
privalomąją pradinę karo tarnybą
atlikusiems ar bazinius karinius
mokymus baigusiems asmenims
(asignavimai iš valstybės biudžeto)
12-01-01-03-02 Remti išeivijos ir lietuvių kilmės
užsieniečių studijas Lietuvos aukštose
mokyklose (asignavimai iš valstybės
biudžeto)
12-01-01-03-03 Palaikyti ryšius su išeivija ir lietuvių
kilmės užsieniečiais (asignavimai iš
valstybės biudžeto)
12-01-03-02-06 Užtikrinti Valstybinio studijų fondo
(VSF) veiklą (asignavimai iš valstybės
biudžeto)
09.3.1-ESFA-V- Studijų prieinamumo didinimas (Europos
708
sąjungos lėšomis finansuojama projekto
sutartis)
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Patvirtinta
(patikslinta)

Panaudota

Panaudojimo
procentas

4 372,3

4.242,6

97

1 472,0

1.450,6

99

83,7

79,7

95

104,6

99,8

95

0

1.155,6

100

5 000,0

4.588,9

92

39

38,6

99

174

174

100

45,9

45,7

99

750,3

647,4

86

1 300,0

1.211,3

93

