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Vilnius
Vadovaudamasis Paramos įstojusiems į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje ir
jose studijuojantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių
narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems
teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, taip pat ir kitų užsienio valstybių
piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, skyrimo
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149
„Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“, 15 punktu ir atsižvelgdamas į
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos 2021 m. gegužės 24 d. raštą Nr. S-1636 „Dėl atstovo
delegavimo į konkurso „Kitas100“ komisiją“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos 2021 m. gegužės 19 d. raštą Nr. SR-2108 „Dėl atstovų delegavimo į konkurso „Kitas100“
komisiją“, Lietuvos studentų sąjungos 2021 m. gegužės 17 d. raštą Nr. SR-29/21 „Dėl atstovo
delegavimo“ ir viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ 2021 m. gegužės 26 d. raštą Nr. 2021-329-S
„Dėl atstovo delegavimo į komisijos sudėtį“:
1. S u d a r a u Prašymų skirti paramą studijoms ne Lietuvos Respublikoje nagrinėjimo
komisiją (toliau – Komisija):
1.1. Aistė Kairienė – Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėja švietimo, mokslo,
inovacijų ir nevyriausybinių organizacijų klausimais (Komisijos pirmininkė);
1.2. Andrius Zalitis – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėjas
(Komisijos pirmininko pavaduotojas);
1.3. Monika Merkytė – viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ programos „Kurk
Lietuvai“ vadovė;
1.4. Kristina Raukštienė – Švietimo mainų paramos fondo Aukštojo mokslo programų
skyriaus vadovė;
1.5. Juozas Bulota – Valstybinio studijų fondo vyriausiasis specialistas;
1.6. Vaida Stonytė-Gaubienė – Valstybinio studijų fondo direktoriaus pavaduotoja;
1.7. Paulius Vaitiekus – Lietuvos studentų sąjungos projektų ir tarptautinių ryšių vadovas.
2. N u s t a t a u , kad šio įsakymo 1 punktu sudarytos Komisijos kadencijos pradžia – 2021
m. birželio 3 d., pabaiga – 2025 m. birželio 2 d.
3. N u s t a t a u , kad šio įsakymo 1 punktu sudarytos Komisijos pirmininkui negalint
vykdyti Komisijos pirmininko funkcijų, šias funkcijas vykdo Komisijos pirmininko pavaduotojas.
4. S k i r i u Valstybinio studijų fondo Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausiąją
specialistę Kristiną Kaučikienę šio įsakymo 1 punktu sudarytos Komisijos sekretore.
5. N u s t a t a u , kad Valstybinio studijų fondo Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus
vyriausiajai specialistei Kristinai Kaučikienei negalint eiti šio įsakymo 1 punktu sudarytos Komisijos
sekretoriaus pareigų, Komisijos sekretoriaus pareigas vykdo Valstybinio studijų fondo Stipendijų ir
finansinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Kaklauskaitė.
6. T v i r t i n u Komisijos pirmininko, Komisijos pirmininko pavaduotojo, Komisijos
nario, Komisijos sekretoriaus ir eksperto konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimo formą.

7. N u s t a t a u , kad Komisijos pirmininkas, Komisijos pirmininko pavaduotojas,
Komisijos narys, Komisijos sekretorius ir ekspertas darbą Komisijoje pradeda tik pasirašęs šio
įsakymo 5 punktu patvirtintos formos konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimą.
8. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2018 m. birželio
14 d. įsakymą Nr. V1-32 „Dėl Prašymų skirti paramą studijoms ne Lietuvos Respublikoje nagrinėjimo
komisijos sudarymo“ su pakeitimais ir papildymais.
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