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DĖL VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO 2019 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija patvirtina Valstybinio studijų
fondo 2019 metų veiklos planą.
PRIDEDAMA: Valstybinio studijų fondo veiklos planas, 5 lapai.
Švietimo, mokslo ir sporto ministras

Salvinija Petrulytė, tel. (8 5) 219 1128, el. p. Salvinija.Petrulyte@smm.lt

Algirdas Monkevičius

1

VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO 2019-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

12-01-01-02-07

Užtikrinti studijų
stipendijų mokėjimą ir
paramos skyrimą jas
gaunantiems
doktorantams

12-01-01-02-10

Užtikrinti sumokėtos
už studijas kainos
dalies kompensavimą
nuolatinę privalomąją
pradinę karo tarnybą
atlikusiems ar bazinius
karinius mokymus
baigusiems asmenims
Remti užsienio lietuvių
studijas Lietuvos
aukštosiose mokyklose

12-01-01-03-02

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

12.01 Studijų ir mokslo plėtros programa
Studijų stipendijų mokėjimas Studijų stipendijų, skirtų aukštųjų mokyklų
bei paramos skyrimas jas
studentams, ir paramą gavusių doktorantų
gaunantiems doktorantams.
skaičius 2019 m. (išmokėti 90 proc.
studentų, pateikusių prašymus ir turinčių
teisę jas gauti).
Kompensuoti už studijas
sumokėtos kainos dalį
nuolatinę privalomąją
pradinę karo tarnybą
atlikusiems ar bazinius
karinius mokymus
baigusiems asmenims.

Skaičius studentų, kuriems kompensuota
už studijas sumokėtos kainos dalis (90
proc. studentų, turinčių teisę ją gauti ir
pateikusių tam prašymus).

Skirti paramą (stipendiją už
studijų rezultatus ir (ar)
vienkartinę socialinę išmoką)
išeivijos ir lietuvių kilmės
užsieniečių vaikams,
vaikaičiams, provaikaičiams.

Studentų, kuriems skirta parama, skaičius
pavasario ir rudens semestrais (90 proc.
studentų, pateikusių prašymus ir turinčių
teisę gauti paramą).

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Stipendijų ir
finansinės
paramos
skyrius/Direk
toriaus
pavaduotojas
Stipendijų ir
finansinės
paramos
skyrius/Direk
toriaus
pavaduotojas

2019 m.
I - IV
ketvirtis

1555,0

2019 m.
I
ketvirtis

40,0

Stipendijų ir
finansinės
paramos
skyrius/Direk
toriaus
pavaduotojas

2019 m.
I - IV
ketvirtis

174,0

Asignavimai,
tūkst. eurų
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12-01-01-03-05

Įdiegti lietuvių studijų
užsienyje finansavimo
ir įdarbinimo šalyje
sistemą

Skirti paramą asmenų
studijoms geriausiose
užsienio valstybių
aukštosiose mokyklose

Studentų, kuriems 2019 m. skirta parama,
skaičius (15 asmenų).

12-01-03-02-06

Užtikrinti Valstybinio
studijų fondo veiklą

Užtikrinti Valstybinio studijų
fondo veiklą.

Atliekant veiksmus, reikalingus
Valstybinio studijų fondo funkcijoms
vykdyti, panaudota 90 proc. šiam tikslui
skirtų lėšų.
Pagal parengtą techninę specifikaciją
sukurta 80 proc. planuotų įdiegti
funkcionalumų.

Tobulinti informacinę
sistemą „Paskola-3“,
užtikrinant efektyvų paskolų
administravimą

Stipendijų ir
finansinės
paramos
skyrius/Direk
toriaus
pavaduotojas
Direktorius

2019 m.
II - IV
ketvirtis

400,0

2019 m.
I - IV
ketvirtis

Paskolų
skyrius

2019 m.
I - IV
ketvirtis

644,0
Iš jų:
DU- 454,0
Turtui įsigyti
– 87,0

Tobulinti IS „Parama“,
užtikrinant efektyvų
stipendijų ir finansinės
paramos bei lėšų grąžinimo
administravimą.

Pagal parengtą techninę specifikaciją
sukurta 80 proc. planuotų įdiegti
funkcionalumų.

Stipendijų ir
finansinės
paramos
skyrius

2019 m.
I - IV
ketvirtis

Administruoti studijų
krepšelių grąžinimą į
valstybės biudžetą.

2019 m. į biudžetą grąžintos studijų
krepšelių lėšos, lyginant su likusia
negrąžinta suma (15 proc.).

Stipendijų ir
finansinės
paramos
skyrius/Direk
toriaus
pavaduotojas

2019 m.
I - IV
ketvirtis
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09.3.1-ESFA-V708-01

Projektas „Studijų
prieinamumo
didinimas“

Dalyvauti rengiant Lietuvos
Parengtų teisės aktų ar jų pataisų ir
Direktoriaus
Respublikos švietimo,
pateiktų pasiūlymų dėl galiojančių teisės
pavaduotojas
Stipendijų ir
mokslo ir sporto ministerijos aktų tobulinimo skaičius (3 vnt.).
finansinės
teisės aktus Valstybinio
paramos
studijų fondo administravimo
skyrius/
sričiai priskirtų funkcijų
Paskolų
įgyvendinimo klausimais,
skyrius
teikti siūlymus dėl teisės aktų
tobulinimo.
Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojami projektai
Vykdyti suplanuotas projekto 2019 m. įsisavintų lėšų dalis (80 proc.).
Projekto
veiklas:
vadovas

skirti socialines stipendijas
Lietuvos aukštųjų mokyklų ir
užsienio aukštųjų mokyklų
filialų studentams;
skirti tikslines išmokas
Lietuvos aukštųjų mokyklų ir
užsienio aukštųjų mokyklų
filialų studentams, vykdyti
kitas projekto veiklas, skirtas
užtikrinti aukštojo mokslo
prieinamumo ir studijų
kokybės gerinimą studentams
su specialiaisiais poreikiais.

2019 m.
I - IV
ketvirtis

2019 m.
I - IV
ketvirtis

5307,0
iš jų:

2019 m.
I - IV
ketvirtis

4326,0

2019 m.
I - IV
ketvirtis

981,0
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09.3.1-ESFA- Projektas „Studijų
V-708-02-0001 kainos kompensavimas
valstybės
nefinansuojamiems
studentams“

Užtikrinti studentų
kreditavimą

Įgyvendinant projekto
veiklas, kompensuoti už
studijas sumokėtą kainą
geriausių studijų rezultatų
pasiekusiems valstybės
nefinansuojamiems
studentams.

2019 m. įsisavintų lėšų dalis (80 proc.).

Veiklos, finansuojamos iš kitų lėšų
Teikti valstybės remiamas
2019 m. tenkinti studentų poreikį imti
paskolas.
valstybės remiamas paskolas (90 proc. nuo
prašymus pateikusių ir kriterijus
atitinkančių asmenų skaičiaus).

Studijų metu apmokėti
palūkanas studentams,
išreiškusiems tokį
pageidavimą, kuriems
suteiktos valstybės remiamos
paskolos studijų kainai
sumokėti ir dalinėms
studijoms pagal tarptautines
(tarpžinybines) sutartis.

Studentų dalis, kuriems studijų metu
apmokamos valstybės remiamų paskolų
studijų kainai sumokėti ir paskolų
dalinėms studijoms pagal tarptautines
(tarpžinybines) sutartis palūkanos, lyginant
su visų šias paskolas paėmusių ir palūkanų
apmokėjimo prašiusių studentų skaičiumi
(90 proc.).

Direktoriaus
pavaduotojas
/Stipendijų ir
finansinės
paramos
skyrius

2019 m.
I - IV
ketvirtis

2687,0

Paskolų
skyrius/Direk
toriaus
pavaduotojas

2019 m.
II ir IV
ketvirtis

Paskolų
skyrius/Direk
toriaus
pavaduotojas

2019 m.
I - IV
ketvirtis

(valstybės
remiamos
paskolos
teikiamos
kredito įstaigų
lėšomis)
250,0
(iš studentų
kreditavimo
sistemos
grąžinamų
paskolų
įplaukų)
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5
atitinkantiems Nustatytus
konkursinės eilės kriterijus
atitinkantiems studentams
apmokėti valstybės remiamų
paskolų gyvenimo išlaidoms
palūkanas.

Studentų dalis, kuriai studijų metu
apmokamos valstybės remiamų paskolų
gyvenimo išlaidoms palūkanos, lyginant
su šias paskolas paėmusių ir palūkanų
apmokėjimo prašiusių studentų skaičiumi
(90 proc.).

Apmokėti bankų pateiktus
garantinius reikalavimus.

Siekti apmokėti 100 proc. bankų pateiktų
garantinių atvejų, atitinkančių garantinių
apmokėjimų kriterijus.
Kitų įsipareigojimų bankams įvykdymas
(100 proc., atleidžiant kriterijus
atitinkančius paskolos gavėjus nuo
paskolos grąžinimo ir apmokant už juos
paskolas).

Fondo direktoriaus sudarytos
komisijos sprendimu atleisti
nuo valstybės remiamos
paskolos grąžinimo asmenis,
kuriems teisės aktų nustatyta
tvarka nustatytas 45 procentų
ar mažesnis darbingumo
lygis.

Paskolų
skyrius/Direk
toriaus
pavaduotojas

2019 m.
I - IV
ketvirtis

1020,0
(iš studentų
kreditavimo
sistemos
grąžinamų
paskolų
įplaukų)
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