VALSTYBINIS STUDIJŲ FONDAS
2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2020-01-17 Nr. R3-12
Vilnius
I. STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS
Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas), įgyvendindamas mokslo ir studijų
politiką, 2019 m. sėkmingai administravo finansinę paramą studentams, įvykdė išsikeltus
tikslus, įgyvendino visas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m.
vasario 9 d. įsakymu Nr. V-108 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtintame Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019-2021 metų strateginiame veiklos
plane Fondo kompetencijai priskirtas priemones bei pasiekė suplanuotas vertinimo kriterijų
reikšmes.
2019 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,

teikė

paramą

studijoms geriausiuose

pasaulio

universitetuose, įgyvendino kitas aukštojo mokslo kokybei ir prieinamumui užtikrinti skirtas
priemones.
Iš valstybės biudžeto finansuojamų priemonių įgyvendinimo rezultatai
2019 m. toliau vykdytas projektas „Kitas šimtas“, siekiant paremti geriausiuose
pasaulio universitetuose studijuojančius studentus iš Lietuvos. Geriausiose pasaulio
aukštosiose mokyklose studijuojantiems ir 2019 m. dalyvavusiems konkurse asmenims
buvo išmokėta 324,3 tūkst. eurų paramos, o 2018 m. dalyvavusiems konkurse asmenims
buvo išmokėta 94,4 tūkst. eurų. Ji skirta studijų kainai sumokėti ir (arba) pragyvenimo
išlaidoms užsienio valstybėse padengti. Iš valstybės biudžeto 2019 metais šiam projektui
vykdyti buvo skirta 400 tūkst. eurų. Dar vieną stipendiją – 18,7 tūkst. eurų šiam projektui
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skyrė VšĮ Mariaus Jakulio Jason fondas. Projekto atrankos konkurse dalyvavo 53 asmenys,
finansinė parama skirta 19 studentų.
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 135 stipendijos ir 21 vienkartinė socialinė išmoka, rudens semestrą – 157
stipendijos ir 26 vienkartinės socialinės išmokos. Iš viso užsienio lietuviams iš valstybės
biudžeto lėšų 2019 m. išmokėta 214,1 tūkst. eurų.
1108 studentams, iki 2019 m. priimtiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas
su studijų stipendija, iš valstybės biudžeto lėšų išmokėtos studijų stipendijos. 2019 m.
įstojusiesiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su studijų stipendija paskirtos
studijų stipendijos: pirmos pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų studentams – 194, antros
pakopos (magistro) studijų studentams – 37, trečios pakopos (doktorantūros) studentams –
2. 2019 m. į kolegijas priimtų studentų studijų stipendijoms už 4 mėnesius išmokėta 49,5
tūkst. eurų. 2019 metais į universitetus priimtų studentų studijų stipendijoms už 4 mėnesius
išmokėta 85,8 tūkst. eurų, 2012-2018 m. įstojusiems į valstybės nefinansuojamas vietas su
studijų stipendija išmokėta 1 483,5 tūkst. eurų.
28 asmenims, atlikusiems nuolatinę privalomąją karo tarnybą ar baigusiems bazinius
karinius mokymus, iš valstybės biudžeto lėšų buvo skirtos už studijas sumokėtos kainos
dalies kompensacijos. 2019 m. jiems buvo išmokėta kompensacijų už 33,9 tūkst. eurų.

Iš ES lėšų finansuojamų priemonių įgyvendinimas
2019 m. Fondas tęsė Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą
projektą „Studijų prieinamumo didinimas“ (toliau – Projektas). 2019 m. vykdyta Projekto
veikla – tikslinių išmokų teikimas. 2019 m. pradžioje tikslinės išmokos išmokėtos už
paskutinius 2018 m. rudens semestro mėnesius. Išmokas gavo 481 studentas, išmokėta
73,4 tūkst. eurų. 2019 m. pavasario semestrą tikslinės išmokos skirtos 480 studentams,
turintiems negalią, išmokėta 441,1 tūkst. eurų. 2019 m. rudens semestrą nuo rugsėjo iki
gruodžio mėn. tikslines išmokas gavo 463 studentai, jiems išmokėta 270,3 tūkst. eurų. Iš
viso 2019 m. išmokėta tikslinių išmokų už 784,8 tūkst. eurų. Nuo Projekto pradžios iki 2019
m. pabaigos parama skirta 1430 unikalių studentų.
2019 m. užbaigtas 2018 m. pabaigoje pradėtas specializuotų kėdžių pirkimas, tačiau
reikalavimus atitinkančių pasiūlymų nebuvo gauta ir todėl 2019 m. buvo atliekama
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papildoma rinkos ir projekto partnerių poreikių analizė. Atsižvelgiant į rezultatus, buvo
koreguotos techninės specifikacijos, derintos su projektą įgyvendinančiąja institucija –
Europos socialinio fondo agentūra. 2019 m. rugpjūčio mėn. pradėtas specializuotų baldų
(specializuotų stalų, kėdžių, klaviatūros padėklų) viešasis pirkimas. Deja ir šiame pirkime
nebuvo gauta reikalavimus atitinkančių pasiūlymų.
Siekiant skleisti informaciją apie studijų prieinamumo galimybes studentams,
turintiems negalią, 2019 m. dalyvauta tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo
parodoje „Studijos 2019“, parodoje „Aukštųjų mokyklų mugė 2019“ Kaune bei aukštųjų
mokyklų atvirų durų, karjeros 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.
2019 m. Projekto vykdymo metu organizuojamus aukštųjų mokyklų darbuotojų
mokymus baigė dvi mokymų dalyvių grupės (po vieną Vilniuje ir Kaune). Pažymėjimai įteikti
45 mokymų dalyviams. 2019 m. gruodį prasidėjo kitas mokymų srautas Vilniuje ir Kaune,
numatoma srauto mokymų pabaiga – 2020 m. II ketvirtis.
2019 m. buvo tęsiama projekto „Studijų prieinamumo didinimas“ veikla – socialinių
stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimas. 2019 m. pradžioje išmokėtos socialinės
stipendijos už paskutinius 2018 m. rudens semestro mėnesius. Socialines stipendijas gavo
2452 studentai, iš viso išmokėta 386,4 tūkst. eurų. 2019 m. pavasario semestrą socialinės
stipendijos paskirtos 2640 studentams, iš jų pagal socialinės pašalpos gavėjo kriterijų
socialinės stipendijas gavo 1664 asmenys, pagal darbingumo lygio kriterijų – 505 studentai,
o pagal globos kriterijų – 471. Rudens semestrą stipendijos paskirtos 2205 asmenims: pagal
socialinės pašalpos gavėjo kriterijų stipendijas gavo 1270, pagal darbingumo lygio kriterijų
– 463 ir pagal globos kriterijų – 472 studentai. Iš viso 2019 m. išmokėta socialinių stipendijų
už 2 889,5 tūkst. eurų.
2019 m. toliau vykdytas

ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis

finansuojamas projektas „Studijų kainos kompensavimas valstybės nefinansuojamiems
studentams“, projekto Nr.09.3.1-ESFA-V-708-02-0001. 2019 m. gegužės 23 d. pasirašytas
projekto sutarties keitimas, kuriuo projektui skirtas papildomas finansavimas už studijas
sumokėtos kainos kompensacijoms išmokėti 2019 m. ir pratęstas projekto veiklų vykdymas.
2019 m. už studijas sumokėtos kainos kompensacijos paskirtos 1424 geriausiai
besimokantiems vienerius studijų metus baigusiems valstybės nefinansuojamų vietų
pirmosios, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams (tai sudarė 6,01 proc. nuo
2019 metais pirmosios ir antrosios pakopų ar vientisąsias studijas baigusių asmenų
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skaičiaus). Prašymus išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensacijas užpildė 1400
asmenų, kuriems Fondas išmokėjo 1 956,3 tūkst. eurų.

Kita projektinė veikla
2019 m. Fondas pradėjo įgyvendinti Baltijos jūros regiono Interreg programos
projektą „Baltijos mokslo tinklas – mokslo varomoji jėga“. Viena iš BSN projekto veiklų –
įgyvendinti mokslinių stažuočių jauniems tyrėjams mobilumo programą. Minėta programa
suteiks Baltijos jūros regiono universitetų studentams galimybę atlikti iki trijų mėnesių
trukmės mokslinius tyrimus geriausiose Baltijos jūros regiono universitetuose ar mokslo
įstaigose. Fondas aktyviai dalyvavo rengiant projektinę paraišką, tapo projekto partneriu,
dalyvavo pasitarimuose ir diskusijose projekto vykdymo klausimais.
Valstybės remiamų paskolų administravimas
2019 m. Fondas teikė valstybės remiamas paskolas, pagrįstas valstybės garantiniais
įsipareigojimais. Per metus 5339 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai pasirašė 6592 sutartis
už 11 506 tūkst. eurų. Šios paskolos studentams buvo mokamos iš bankų lėšų.
Per 2019 metus Fondas bankams sumokėjo 285 tūkst. eurų palūkanų, skaičiuojamų
studentams studijų metu už naudojimąsi suteikta paskola studijų kainai sumokėti, paskolas
dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis bei, atsižvelgiant į studento
socialinę padėtį, naudojimąsi paskola gyvenimo išlaidoms.
704 tūkst. eurų išleista bankų garantiniams reikalavimams apmokėti ir atleidžiant
paskolos gavėjus nuo paskolos grąžinimo. Per 2019 m. Fondas apmokėjo 3509 bankų
pateiktus garantinius reikalavimus ir nuo valstybės remiamų paskolų grąžinimo atleido 21
asmenį.
2019 m. pabaigoje buvo 10487 asmenys, netinkamai vykdantys įsipareigojimus pagal
pasirašytas valstybės paskolų sutartis. Jų skola viršijo 1 882 tūkst. eurų. Valstybės
remiamas paskolas ėmę asmenys 2019 m. pabaigos duomenimis netinkamai vykdė 5265
paskolų sutarčių įsipareigojimus. Jų skola viršijo 2 462 tūkst. eurų.
Per 2019 metus Fonas išsiuntė 12613 įspėjimų savo įsipareigojimų nevykdantiems
valstybės paskolų gavėjams ir 2460 įspėjimų – valstybės remiamų paskolų gavėjams. Per
metus UAB „Creditinfo Lietuva“ buvo perduoti 1238 skolininkų duomenys apie jų 2689
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skolas. Dėl skolos priteisimo į teismą paduota 480 ieškinių, 350 skolų perduota išieškoti
antstoliams.
Administruojant grąžinamas valstybės paskolas per 2019 m. sulaukta 50916
mokėjimų. 2019 m. asmenys, pasiėmę valstybės paskolas, Fondui sugrąžino virš 3 415
tūkst. eurų.
Į valstybės biudžetą grąžinamų lėšų administravimas
Fondas į valstybės biudžetą pervedė 1 372,3 tūkst. eurų grąžintinų lėšų, 16,3 tūkst.
eurų delspinigių bei 3,6 tūkst. eurų procesinių palūkanų, gautų iš į valstybės finansuojamas
vietas įstojusių ir vėliau studijas nutraukusių ar iš jų pašalintų ir turinčių grąžinti studijų
krepšelius asmenų.
Per 2019 m. 3495 asmenims, nutraukusiems valstybės finansuojamas studijas ar iš
jų pašalintiems, atsirado prievolė grąžinti lėšas į valstybės biudžetą. Iš jų 1081 asmuo
atleistas nuo lėšų grąžinimo. Apie prievolę grąžinti lėšas 2019 m. išsiųsta 2800 pirminių
įspėjimų. Šie asmenys privalo grąžinti į valstybės biudžetą 2 132 tūkst. eurų.
Valstybinio studijų fondo veiklos užtikrinimas
Prieinamumas, paprastumas, teikiamų elektroninių paslaugų kokybė - vienas Fondo
prioritetų. 2019 m. tobulintas Fondo elektroninių paslaugų teikimas,

elektroninės

informacijos pasiekiamumas, skirtas tikslinėms grupėms. Išplėsti ir patobulinti IS „Paskola3“ funkcionalumai valstybės lėšomis suteiktų ir 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.
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.
2019 m. Fondo valdyba surengė 13 posėdžių, kurių metu Lietuvos aukštųjų mokyklų
studentams skirtos socialinės stipendijos, nustatytas didžiausias galimas valstybės
nefinansuojamose

vietose

studijų

metus

baigusių

asmenų,

kuriems

gali

būti

kompensuojama už studijas sumokėta kaina, skaičius, spręsti kiti Fondo valdybos
kompetencijai priskirti klausimai.
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2019 m. Fondo Paskolų komisija surengė 12 posėdžių, kurių metu buvo priimti
sprendimai 238 valstybės paskolų gavėjams atidėti valstybės lėšomis gautų paskolų
grąžinimo terminus, 14 valstybės paskolų gavėjų atnaujinti paskolų grąžinimo terminus, kai
iki valstybės paskolų grąžinimo termino atidėjimo pabaigos išnyko sutartyje su paskolos
gavėju nurodytos paskolos grąžinimo termino atidėjimo aplinkybės, dėl kurių buvo atidėtas
paskolos grąžinimo terminas, 8 valstybės paskolų gavėjus ir 21 valstybės remiamos
paskolos gavėją atleisti nuo paskolų grąžinimo (studentai, turintys negalią), 4 valstybės
remiamų paskolų gavėjams laikinai sustabdžius studijas, studijų sustabdymo metu
skaičiuojamas palūkanas kredito įstaigai apmokėti iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja
Fondas,

40

Lietuvos

aukštųjų

mokyklų

studentams,

studijuojantiems

medicinos

fakultetuose, odontologijos ir kt.- padidinti bendrą gautų paskolų sumą, viršijančią 385 BSI
dydžius.
Užtikrinant Fondo veiklą, įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
įstatymo pakeitimai, organizuoti ir vykdyti viešieji pirkimai, siekiant įsigyti įstaigos veiklai
užtikrinti skirtas prekes, paslaugas ir darbus.
Teikta informacija 2018-2019 m. vykdytam Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos ir jai pavaldžių 17 institucijų galimos korupcijos tikimybės viešuosiuose
pirkimuose vidaus auditui. 2019 m. pristatytoje audito ataskaitoje esminių Fondo veiklos
trūkumų, organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus, nustatyta nebuvo. Atsižvelgiant į
audito ataskaitoje pateiktas pastabas ir rekomendacijas, buvo sudarytas ir Švietimo, mokslo
ir sporto ministerijai pateiktas jų įgyvendinimo priemonių planas. 2019 m. buvo įvykdytos
visos audito rekomendacijų įgyvendinimo plane numatytos priemonės ir veiksmai,
patobulintas viešųjų pirkimų vykdymo Fonde reglamentavimas, patvirtintos Viešųjų ir
privačių interesų derinimo Valstybiniame studijų fonde taisyklės, kontroliuoti privačių
interesų deklaracijų teikimo ir atnaujinimo procesai.
2019 m. Fondas atliko vykdytų viešųjų pirkimų reglamentavimo, vykdymo ir kontrolės
antikorupcinę analizę ir vertinimą. 2019 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministerijai pateikta motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės
viešuosiuose pirkimuose nustatymo.
2019 m. Fondas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai,
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pagal kompetenciją teikė siūlymus dėl šių teisės
aktų tobulinimo:
1. 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)
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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 2018 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 460 „Dėl 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
patvirtinimo“;
2.

Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo,

administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo, patvirtinto 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“;
3.

Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems

aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimu „Dėl Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems
aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“;
4.

Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose,

skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
2011 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-1666 „Dėl Tikslinių išmokų neįgaliesiems,
studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
5.

Taip pat Fondas dalyvavo rengiant

bei derinant Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2019 m. liepos 31 d. nutarimo Nr. 796 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir
studijų įstatymo Nr. XI-242 82 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 82-1 straipsniu
įstatymo projekto Nr. XIIIP-2958 ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI242 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2534 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2959“
projektą,

dalyvauta aptariant suinteresuotų visuomenės grupių pasiūlymus įstatymo

projektui, pristatant ir svarstant įstatymo projektą Lietuvos Respublikos Seimo švietimo
komitete ir socialinių reikalų komitete.
Įgyvendinant teisės aktų reikalavimus ir užtikrinant tinkamą paramos studentams
teikimą, parengti šie Fondo direktoriaus įsakymai (dokumentų formos):
1. Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2019 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. V1-61 „Dėl
Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V1-29 „Dėl
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Tikslinių

išmokų

neįgaliesiems,

studijuojantiems

aukštosiose

mokyklose,

administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
2. Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2019 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. V1-46 „Dėl
Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V1-6 „Dėl
Socialinių stipendijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“;
3. Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 7 d. įsakymas Nr. V1-38 „Dėl
Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. V1-42 „Dėl
paramos studijoms ne Lietuvos Respublikoje sutarties formos patvirtinimo“
pakeitimo“;
4. Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2019 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. V1-26 „Dėl
prašymo skirti paramą studijoms ne Lietuvos Respublikoje ir sutikimo dėl asmens
duomenų tvarkymo formos patvirtinimo“
5.

Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2019 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. V1-13 „Dėl
Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V1-29 „Dėl
Tikslinių

išmokų

neįgaliesiems,

studijuojantiems

aukštosiose

mokyklose,

administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;:
6. Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2019 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. V1-3 „Dėl
Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2017 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. V1-1 „Dėl
Paramos užsienio lietuviams administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
Viešindamas savo veiklą,

2019

m.

Fondas bendradarbiavo

su

studentų

organizacijomis, dalyvavo studentams ir moksleiviams skirtuose renginiuose: dalyvauta
tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2019“, parodoje
„Aukštųjų mokyklų mugė 2019“ Kaune. Toliau buvo plėtojamas bendradarbiavimas su
LAMA BPO informuojant visus 2019 m. į aukštąsias mokyklas priimtus studentus apie
Fondo teikiamą paramą.
2019 m. lapkričio 7 d. kartu su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerija organizuotas renginys (diskusija) „Ar aukštasis mokslas atviras specialiųjų
poreikių turintiems studentams?“. Renginys buvo skirtas apibendrinti paramos, teikiamos
specialiųjų poreikių turintiems studentams, rūšis, jos efektyvumą, išsiaiškinti, ką apie šią
paramą mano studentai, juos vienijančios organizacijos, aukštosios mokyklos ir valstybės
institucijos.
Pagrindiniai veiksniai, padėję pasiekti planuotus tikslus ir įgyvendinti
strateginius prioritetus 2019-aisiais – Fondo darbuotojų iniciatyvumas, patirtis bei
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profesinė kompetencija, administruojant paramą studentams, kuriant, tobulinant ir testuojant
informacines sistemas, glaudus bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministerija, Europos socialinio fondo agentūra, aukštosiomis mokyklomis,
Lietuvos studentų sąjunga, kitomis organizacijomis ir valstybinėmis institucijomis.
Veiksniai, 2019 m. trukdę Fondui siekti suplanuotų tikslų:
•

darbuotojų kaita, jų nedarbingumas dėl ligos

•

neįvykusios atrankos/konkursai į laisvas pareigybes;

•

neįvykę viešųjų pirkimų konkursai;
II. VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2019 M.

Tikslo, uždavinio,
priemonės kodas

Priemonės pavadinimas
(lėšų šaltinis)

Lėšos, tūkst. eurų
Patvirtinta
(patikslinta)

Panaudota

Panaudojimo
procentas

12-01-01-01-01

Užtikrinti studijų stipendijų
mokėjimą 2019 m. įstojusiems į
universitetus (asignavimai iš
valstybės biudžeto)

85,9

85,8

99,9

12-01-01-01-02

Užtikrinti studijų stipendijų
mokėjimą 2019 m. įstojusiems į
kolegijas (asignavimai iš
valstybės biudžeto)

50

49,5

99

12-01-01-02-07

Užtikrinti studijų stipendijų
mokėjimą (asignavimai iš
valstybės biudžeto)

1.484

1.483,5

99,9

12-01-01-02-08

Užtikrinti studentų kreditavimą
(iš studentų kreditavimo
sistemos grąžinamų įplaukų)

1.060

989

93,3

12-01-01-02-10

Užtikrinti sumokėtos už studijas
kainos dalies kompensavimą
nuolatinę privalomąją pradinę
karo tarnybą atlikusiems ar
bazinius karinius mokymus
baigusiems asmenims
(asignavimai iš valstybės
biudžeto)

35

33,9

96,8

12-01-01-03-02

Remti užsienio lietuvių studijas
Lietuvos aukštosiose mokyklose
(asignavimai iš valstybės
biudžeto)

174

174

100
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12-01-01-03-03

Palaikyti ryšius su užsienio
lietuviais ir remti lituanistiką
(baltistiką) užsienyje
(asignavimai iš valstybės
biudžeto)

40,3

40,1

99,5

12-01-01-03-05

Įdiegti lietuvių studijų užsienyje
finansavimo ir įdarbinimo šalyje
sistemą (asignavimai iš
valstybės biudžeto)

400

400

100

12-01-03-02-06

Užtikrinti Valstybinio studijų
fondo veiklą (asignavimai iš
valstybės biudžeto)

735,6

689

93,7

09.3.1-ESFA-V708

Studijų prieinamumo didinimas
(Europos sąjungos lėšomis
finansuojama projekto sutartis)

4245,6

4060,7

95,6

09.3.1-ESFA-V708-02

Užtikrinti už studijas sumokėtos
kainos kompensavimą valstybės
nefinansuojamiems studentams
(Europos sąjungos lėšomis
finansuojama projekto sutartis)

2034,3

1956,3

96,2

PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Asignavimai
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)

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. eurų.
3.004,8

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. eurų.

3004,8

Asignavimų
panaudojimo
procentas.

2.955,8

98,4

2.955,8

98,4

III. TARPINSTITUCINIŲ VEIKLOS PLANŲ, PLĖTROS PROGRAMŲ IR
STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS
2019 m. Fondas, įgyvendindamas tarpinstitucinę „Globalios Lietuvos“ – užsienio
lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011-2019 m. programą, rėmė užsienio
10

lietuvių studijas šalies aukštosiose mokyklose, skirdamas jiems stipendijas bei vienkartines
socialines išmokas.

IV. 2020 M. FONDO VEIKLOS PRIORITETAI
1. Pagal kompetenciją aktyviai dalyvauti įgyvendinant Septynioliktosios Lietuvos
Respublikos Vyriausybės programos nuostatas, o tai pat Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos 2020–2022 m. strateginio veiklos plano priemones, siekiant
užtikrinti studijų prieinamumą, tobulinant socialinės paramos, stipendijų ir paskolų sistemą.
2. 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.
3. Laiku ir kokybiškai parengti paraiškas ir kitus dokumentus, prašant skirti papildomą
finansavimą Fondo įgyvendinamiems Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektams,
sėkmingai įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto
„Studijų prieinamumo didinimas“ veiklas (tikslinės išmokos ir kita parama studentams su
specialiaisiais poreikiais, socialinės stipendijos) bei projekto „Studijų kainos kompensavimas
valstybės nefinansuojamiems studentams“ veiklas, pasiekti numatytus projektų rezultatų
rodiklius.
4. Įgyvendinant Valstybės investicijų programą, tęsti Fondo informacinių sistemų
modifikavimą, optimizavimą ir integraciją su kitomis informacinėmis sistemomis bei
registrais, mažinant su duomenų teikimu susijusią administracinę naštą aukštosioms
mokykloms bei kitiems asmenims,

užtikrinti asmens ir kitų duomenų apsaugą bei

informacinių sistemų kibernetinį saugumą.
5. Siekiant mažinti dokumentų spausdinimo, pašto išlaidas bei didinti elektroninių
dokumentų apyvartą, reikiamą informaciją ir dokumentus aukštosioms mokykloms,
valstybinėms institucijoms bei asmenims rengti ir siųsti elektroninėmis priemonėmis.

Direktorius

Ernestas Jasaitis

11

