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VALSTYBINIS STUDIJŲ FONDAS
2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2022-01-26 Nr. R3Vilnius
I. STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS
Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas), įgyvendindamas mokslo ir studijų politiką, 2021
m. sėkmingai administravo finansinę paramą studentams, įvykdė išsikeltus tikslus, įgyvendino visas
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-498
„Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2021-2023 m. strateginio veiklos
plano patvirtinimo“ patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 20212023 metų strateginiame veiklos plane Fondo kompetencijai priskirtas priemones bei pasiekė
suplanuotas vertinimo kriterijų reikšmes.
2021 m. Fondas administravo valstybės ir valstybės remiamas paskolas, studijų ir socialines
stipendijas, paramą pedagogikos studijų studentams, valstybės lėšų, skirtų studijų kainai valstybės
finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimą į valstybės biudžetą, studijų kainos
kompensavimą ir už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą nuolatinę privalomąją pradinę
karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims, rėmė užsienio lietuvių
studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose, teikė paramą studijoms geriausiuose pasaulio
universitetuose, organizavo studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų
konkursą, dalyvavo įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus
projektus, įgyvendino kitas aukštojo mokslo kokybei ir prieinamumui užtikrinti skirtas priemones.
Iš valstybės biudžeto finansuojamų priemonių įgyvendinimo rezultatai
2021 m. toliau vykdytas konkursas „Kitas šimtas“, siekiant paremti geriausiuose pasaulio
universitetuose studijuojančius studentus iš Lietuvos. Geriausiose pasaulio aukštosiose mokyklose
studijuojantiems ir 2021 m. dalyvavusiems konkurse asmenims buvo išmokėta 239,2 tūkst. eurų
paramos, 2020 m. dalyvavusiems – 431,4 tūkst. eurų paramos, 2019 m. dalyvavusiems - 36,5 tūkst.
eurų, o 2018 m. – 5,4 tūkst. eurų paramos. Ji skirta studijų kainai sumokėti ir (arba) pragyvenimo
išlaidoms užsienio valstybėse padengti. Iš valstybės biudžeto 2021 metais šiam konkursui vykdyti
buvo išmokėta 712,5 tūkst. eurų. Dar vieną stipendiją – 21,2 tūkst. eurų – šiam konkursui skyrė VšĮ
Mariaus Jakulio Jason fondas. Konkurse dalyvavo 69 studentai, finansinė parama skirta 16 studentų.
Skatindamas užsienio lietuvius studijuoti Lietuvoje ir siekdamas užtikrinti lietuvių kultūrinės
tapatybės tęstinumą, Fondas skyrė valstybės paramą užsienio lietuviams (išeivių ir lietuvių kilmės
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užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams). Pavasario semestrą jiems paskirta 150 stipendijų
ir 29 vienkartinės socialinės išmokos, rudens semestrą – 161 stipendija ir 31 vienkartinė socialinė
išmoka. Iš viso užsienio lietuviams iš valstybės biudžeto lėšų 2021 m. išmokėta 246,5 tūkst. eurų.
2021 m. iš valstybės biudžeto lėšų išmokėtos studijų stipendijos 668 studentams, priimtiems
į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su studijų stipendija iki 2021 m. Taip pat paskirtos ir
išmokėtos studijų stipendijos studentams, 2021 m. įstojusiesiems į valstybės nefinansuojamas studijų
vietas su studijų stipendija: pirmos pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų studentams – 114, antros
pakopos (magistro) studijų studentams – 35, trečios pakopos (doktorantūros) studentams – 2. 2021
m. į kolegijas priimtiems studentams už pirmuosius 4 studijų mėnesius išmokėta 54,9 tūkst. eurų
studijų stipendijų, 2021 metais į universitetus priimtiems studentams už pirmuosius 4 studijų
mėnesius išmokėta 83,6 tūkst. eurų studijų stipendijų. Iš viso 2021 metais 2012-2020 m. įstojusiems
į valstybės nefinansuojamas vietas su studijų stipendija studentams studijų stipendijų išmokėta už
1.236,9 tūkst. eurų.
15 asmenų, atlikusių nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigusiems bazinius
karinius mokymus, iš valstybės biudžeto lėšų buvo skirtos už studijas sumokėtos kainos dalies
kompensacijos. 2021 m. jiems buvo išmokėta kompensacijų už 24.2 tūkst. eurų.
2021 m. Fondas su aukštosiomis mokyklomis toliau administravo paramą pedagoginių studijų
studentams, priimtiems studijuoti po 2020-06-10. Parama, kurios dydis 300 eurų per mėnesį, 2021 m.
paskirta 888 pedagoginių studijų studentams. Iš viso parama buvo paskirstyta 12 Lietuvos aukštųjų
mokyklų studentų: Kauno kolegijos, Vilniaus kolegijos, Marijampolės kolegijos, Panevėžio
kolegijos, Klaipėdos valstybinės kolegijos, Mykolo Romerio universiteto, Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos, Klaipėdos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos sporto universiteto,
Vilniaus universiteto, Kauno technologijos universiteto. Ją gavo 619 pirmosios pakopos studentų,
193 profesinių studijų studentai ir 76 gretutinių studijų studentai. Iš viso 2021 m. į aukštąsias
mokyklas priimtiems pedagoginių studijų studentams iš valstybės biudžeto lėšų išmokėta parama už
1.037,1 mln. eurų, o 2020 m. įstojusiems – už 2.573,1 tūkst. eurų.
Skatinant jaunimo pilietinės, mokslinės, verslumo, kūrybinės ir sportinės veiklos iniciatyvas,
2021 m. buvo finansuoti 22 projektai, skirta suma 191,2 tūkst. eurų.
Iš ES lėšų finansuojamų priemonių įgyvendinimo rezultatai
2021 m. Fondas tęsė Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą
„Studijų prieinamumo didinimas“ (toliau – Projektas). 2021 m. vykdyta Projekto veikla – tikslinių
išmokų teikimas. 2021 m. pradžioje tikslinės išmokos išmokėtos už paskutinius 2020 m. rudens
semestro mėnesius. Išmokas gavo 375 studentai, išmokėta 60 tūkst. eurų. 2021 m. pavasario semestrą
tikslinės išmokos skirtos 431 studentui su negalia, išmokėta 487,9 tūkst. eurų. 2021 m. rudens
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semestrą nuo rugsėjo iki gruodžio mėn. tikslines išmokas gavo 386 studentai, jiems išmokėta 234,9
tūkst. eurų. Iš viso 2021 m. išmokėta tikslinių išmokų už 722,8 tūkst. eurų. Nuo Projekto pradžios iki
2021 m. pabaigos parama skirta 1663 unikaliems studentams.
2021 m. Projekto partneriams perduota judėjimo negalios kompensacinė įranga: reguliuojami
klaviatūrų padėklai bei reguliuojamos kėdės. Atnaujinus techninę specifikaciją, pradėtas ir baigtas
reguliuojamo aukščio ir pasvirimo kampo stalų viešasis pirkimas.
Atsisakyta informaciją apie Fondo teikiamą paramą studentams, turintiems negalią, skleisti
spausdintinėje žiniasklaidoje (ankstesniais metais straipsniai buvo publikuojami „Lietuvos ryto“
dienraštyje). Pasirinkti labiausiai jaunimo mėgstami portalai - 15 MIN ir Delfi. Juose aukštųjų
mokyklų rudens ir pavasario semestrais skelbtos Projekto publikacijos: „Tirpdomos kliūtys siekti
aukštojo mokslo“, „Kokios mokyklos draugiškiausios studentams, turintiems negalią: dviejų Marijų
patirtis“, „Regėjimo negalia neužgožė svajonės iškovoti parolimpinį medalį ir gauti universiteto
diplomą“, „Parolimpietis Osvaldas Bareikis: mokslas ir sportas – du dalykai, kurie mane veda į
priekį“, vaizdžiausiai pateikiančios Projekto dalyvių įveiktas kliūtis, siekiant aukštojo mokslo, bei jų
sėkmės istorijas.
Taip pat 2021 m. IV ketvirtyje, vykdant Projekto studijų prieinamumo galimybių sklaidos
veiklą, Projekto partneriams surengtas susitikimas su Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentu.
Susitikimo tikslas – suteikti žinių, kurios prisidėtų prie aukštųjų mokyklų darbuotojų sklandesnio
bendravimo su klausos negalią turinčiais studentais bei palankesnių studijų sąlygų šiems studentams
kūrimo.
2021 m. Projekto vykdymo metu organizuotus aukštųjų mokyklų darbuotojų mokymus baigė
dvi mokymų dalyvių grupės. Vieną dalyvių grupę sudarė Vilniaus, Utenos ir Panevėžio aukštųjų
mokyklų atstovai, kitą grupę – Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Marijampolės ir Alytaus aukštųjų mokyklų
atstovai. Pažymėjimai įteikti 46 mokymų dalyviams. 2021 m. spalį prasidėjo kitas mokymų srautas
dar dviem mokymų dalyvių grupėms. Šio srauto mokymų pabaiga – 2022 m. II ketvirtis.
2021 m. buvo tęsiama projekto „Studijų prieinamumo didinimas“ veikla – socialinių
stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimas. 2021 m. pradžioje išmokėtos socialinės
stipendijos už paskutinius 2020 m. rudens semestro mėnesius. Socialines stipendijas gavo 1959
studentai, iš viso išmokėta 515,3 tūkst. eurų. 2021 m. pavasario semestrą socialinės stipendijos
paskirtos 2331 studentui, iš jų pagal socialinės pašalpos gavėjo kriterijų socialines stipendijas gavo
1397 asmenys, pagal darbingumo lygio kriterijų – 449 studentai, o pagal globos kriterijų – 485.
Socialinės stipendijos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų buvo mokamos iki 2021 m.
gegužės mėn., išmokėta 2.308 tūkst. eurų. Nuo birželio mėnesio socialinės stipendijos mokėtos iš
valstybės biudžeto lėšų, išmokėta 1.361,4 tūkst. eurų. Rudens semestrą stipendijos paskirtos 2302
asmenims: pagal socialinės pašalpos gavėjo kriterijų stipendijas gavo 1334, pagal darbingumo lygio
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kriterijų – 408 ir pagal globos kriterijų – 560 studentai. Jiems iki 2021 m. gruodžio mėnesio išmokėta
2.287,7 tūkst. eurų. Iš viso 2021 m. išmokėta socialinių stipendijų už 6.472,4 mln. eurų.
2021 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. 2021 m. už studijas sumokėtos kainos kompensacijos paskirtos
1179 geriausiai besimokantiems vienerius studijų metus baigusiems valstybės nefinansuojamų vietų
pirmosios, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams (tai sudarė 5,17 proc. nuo 2021 metais
pirmosios, antrosios pakopų ir vientisąsias studijas baigusių asmenų skaičiaus). Prašymus išmokėti
už studijas sumokėtos kainos kompensacijas užpildė 1171 asmuo, kuriems Fondas išmokėjo 1.978
mln. eurų.
Kita projektinė veikla
2021 m. Fondas užbaigė 2019 m. pradėtą Baltijos jūros regiono Interreg programos projektą
„Baltijos mokslo tinklas – mokslo varomoji jėga“. Viena iš BSN projekto veiklų – įgyvendinti
mokslinių stažuočių jauniems tyrėjams mobilumo programą BARI. Dėl COVID-19 pasaulinės
pandemijos projekto vystymasis buvo stipriai pristabdytas, kadangi studentai neteko galimybės
laisvai judėti tarp valstybių. Buvo priimtas sprendimas leisti studentams pradėti stažuotes nuotoliniu
būdu, tačiau tai daugiau dalyvių projekte nepritraukė. Dėl minėtų priežasčių buvo prailginti projekto
įgyvendinimo terminai. Studentų, vykstančių BARI stažuotėms, atranka buvo vykdoma iki 2021 m.
gegužės vidurio. 2021 metais stažuotėms buvo atrinkti du studentai ir jiems išmokėta 4,7 tūkst. EUR
valstybės biudžeto lėšų.
Fondas 2021 m. pradėjo teikti finansinę paramą Baltarusijos Respublikos piliečiams,
studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose. Ši parama skiriama įgyvendinant projektą pagal
Europos Komisijos Europos kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinio direktorato, Europos
Komisijos Tarptautinės partnerystės generalinio direktorato finansuojamos specialiosios programos
„EU4Belarus: solidarumas su Baltarusijos žmonėmis“ (angl. EU4Belarus: Solidarity with the People
of Belarus) priemonės „Parama pažangiam mokymuisi ir mokymui EU4Belarus-SALT“ (angl.
Support for Advanced Learning and Training – EU4Belarus-SALT) veiksmą. Fondas ir VŠĮ Centrinė
projektų valdymo agentūra 2021 m. lapkričio 30 d. sudarė dotacijos sutartį „Europos Sąjungos
išoriniai veiksmai“ (angl. Grant Contract External Actions of the European Union), pagal kurią 50
Baltarusijos Respublikos piliečių, studijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose, 2021 metais
išmokėta 77,3 tūkst. eurų paramos.
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Valstybės ir valstybės remiamų paskolų administravimas
2021 m. Fondas teikė valstybės remiamas paskolas, pagrįstas valstybės garantiniais
įsipareigojimais. Per metus 5167 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai pasirašė 6277 sutartis už
13.640 tūkst. eurų. Šios paskolos studentams buvo mokamos iš banko lėšų.
Per 2021 metus Fondas bankams sumokėjo 343 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.
586,5 tūkst. eurų išleista bankų garantiniams reikalavimams apmokėti ir atleidžiant paskolos
gavėjus nuo paskolos grąžinimo. Per 2021 m. Fondas apmokėjo 1860 bankų pateiktus garantinius
reikalavimus ir nuo valstybės remiamų paskolų grąžinimo atleido 20 asmenų. Net ir esant sudėtingai
situacijai dėl COVID-19, studentai galėjo išvengti neigiamų pasekmių dėl pradelstų mokėjimų
kredito įstaigoms. Kilus nesklandumų (liga, nedarbas ir kt.) vykdant turimus finansinius
įsipareigojimus, studentai galėjo kreiptis į kredito įstaigas dėl valstybės remiamos paskolos grąžinimo
įmokų mokėjimo atidėjimo. Dėl šios priežasties, Fondo vykdomi garantiniai įsipareigojimai ženkliai
sumažėjo.
2021 m. pabaigoje buvo 7436 asmenys, netinkamai vykdantys įsipareigojimus pagal
pasirašytas valstybės paskolų sutartis. Jų skola viršijo 1.446 tūkst. eurų. Valstybės remiamas paskolas
ėmę asmenys 2021 m. pabaigos duomenimis netinkamai vykdė 4117 įsipareigojimų pagal paskolų
sutartis. Jų skola viršijo 2.480 tūkst. eurų.
Per 2021 metus Fonas išsiuntė 5387 įspėjimus savo įsipareigojimų nevykdantiems valstybės
paskolų gavėjams ir 1079 įspėjimus

valstybės remiamų paskolų gavėjams. Per metus UAB

„Creditinfo Lietuva“ buvo perduoti 217 skolininkų duomenys. Dėl skolos priteisimo į teismą paduota
712 ieškinių, 90 skolų perduota išieškoti antstoliams.
Administruojant grąžinamas valstybės paskolas, per 2021 m. sulaukta 36363 mokėjimų.
Asmenys, pasiėmę valstybės paskolas, 2021 m. Fondui sugrąžino virš 2.550 tūkst. eurų.
Administruojant grąžinamas skolas pagal apmokėtus valstybės garantinius įsipareigojimus,
per 2021 m. sulaukta 6240 mokėjimų. Asmenys, pasiėmę valstybės remiamas paskolas, 2021 m.
Fondui sugrąžino virš 548 tūkst. eurų.
Į valstybės biudžetą grąžinamų lėšų administravimas
Fondas 2021 m. į valstybės biudžetą pervedė 1.670,7 tūkst. eurų grąžintinų lėšų, 16,4 tūkst.
eurų delspinigių bei 2,2 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.
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Per 2021 m. 2876 asmenims, nutraukusiems valstybės finansuojamas studijas ar iš jų
pašalintiems, atsirado prievolė grąžinti lėšas į valstybės biudžetą. Iš jų 902 asmenys atleisti nuo lėšų
grąžinimo. Asmenims, turintiems grąžinti lėšas, 2021 m. išsiųsta 1974 pirminių įspėjimų. Šie
asmenys privalo grąžinti į valstybės biudžetą 2.149 tūkst. eurų.
Valstybinio studijų fondo veiklos užtikrinimas
Užtikrinant Fondo veiklą COVID-19 protrūkio laikotarpiu, operatyviai reaguota į
besikeičiančią epidemiologinę situaciją šalyje, paslaugos įstaigos interesantams nenutrūkstamai
teiktos nuotoliniu būdu, išlaikant jų teikimo greitį ir kokybę, o nuo 2021 m. rugpjūčio mėn. sudaryta
galimybė interesantams paslaugas gauti kontaktiniu būdu, iš anksto užsiregistravus ir suderinus
apsilankymo Fonde laiką. Užtikrinant įstaigos veiklą, organizuoti ir vykdyti viešieji pirkimai, siekiant
įsigyti įstaigos veiklai užtikrinti skirtas prekes, paslaugas ir darbus.
2021 m. Fondo valdyba surengė 2 posėdžius, kurių metu Lietuvos aukštųjų mokyklų
studentams skirtos už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijos, 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.
2021 m. Fondo Paskolų komisija surengė 8 posėdžius, kurių metu buvo priimti sprendimai
230 valstybės paskolų gavėjams atidėti valstybės lėšomis gautų paskolų grąžinimo terminus, 8
valstybės paskolų gavėjams 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, 5
valstybės paskolų gavėjus ir 20 valstybės remiamų paskolų gavėjų atleisti nuo paskolų grąžinimo
(studentai, turintys negalią), 170 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų, studijuojančių medicinos,
odontologijos ir kitose studijų programose, padidinta bendra gautų paskolų suma, viršijanti 385 BSI
dydžius.
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.
2021 m. viešinant Fondo veiklą ir teikiamą finansinę paramą, Fondo interneto svetainėje bei
socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje paskelbti 44 pranešimai spaudai (naujienos). Taip pat
informacija apie Fondo teikiamas paslaugas teikta žurnalistams, skelbta aukštųjų mokyklų interneto
svetainėse, specializuotuose leidiniuose, skirtuose moksleiviams ir studentams.
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2021 m. Fondas atliko antikorupcinę analizę ir vertinimą mažos vertės viešųjų pirkimų
srityje. 2021 m. spalio 15 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pateikta
motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės mažos vertės viešųjų pirkimų srityje.
Fondas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai teikė siūlymus dėl teisės
aktų tvirtinimo ar tobulinimo, nagrinėjo suinteresuotų institucijų derinant teisės aktų projektus
pateiktas pastabas ir pasiūlymus:
1. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pateikto derinti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d.
nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
projekto Nr. 21-19332, kuriuo siūlyta patvirtinti Prioritetinių studijų krypčių, studijų programų grupių
ar studijų programų, kuriose studijuojantiems studentams gali būti mokamos tikslinės stipendijos,
nustatymo ir tikslinių stipendijų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašą;
2. 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“. Šio aprašo pakeitimai
patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. 341 „ Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir
studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“;
3. Paramos skyrimo pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programų, kurias baigus
suteikiama pedagogo kvalifikacija, studentams, pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų
programų studentams, greta studijuojantiems pedagogikos studijų modulį, ir pedagoginių profesinių
studijų programų studentams tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m.
kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“
(parengtas aprašo pakeitimo projektas, siekiant įgyvendinti naują pedagoginių studijų studentų
skatinimo sistemą ir spręsti mokytojų trūkumo problemą);
4. Socialinių stipendijų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir
studijų įstatymo įgyvendinimo“ (parengtas aprašo pakeitimo projektas, siekiant reglamentuoti
sprendimo neskirti socialinės stipendijos peržiūros procedūrą, atsižvelgiant į aktualią teismų
praktiką);
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5. Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 595 „Dėl Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (teiktos pastabos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos pateiktam derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų
įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo projektui Nr. 21-21890, vertintos suinteresuotų institucijų
pateiktos pastabos ir pasiūlymai);
6. Studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų lėšų skyrimo,
panaudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-125 „Dėl Studentų pilietinių,
mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų lėšų skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo už
panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (parengtas aprašo pakeitimo projektas, atsižvelgiant į
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pažymoje nurodytas pastabas bei praktikoje
administruojant projektų konkursą kilusias problemas. Teisės akto pakeitimai patvirtinti Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-2316 „Dėl
švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 26 d. įsakymo V-125 „Dėl Studentų pilietinių,
mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų lėšų skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo už
panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“).
Pagrindiniai veiksniai, padėję pasiekti planuotus tikslus ir įgyvendinti strateginius
prioritetus 2021-aisiais: Fondo darbuotojų iniciatyvumas, patirtis bei 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, 2021 m. trukdę Fondui siekti suplanuotų tikslų:
•

neįvykusios atrankos/konkursai į laisvas pareigybes;

•

neįvykę viešųjų pirkimų konkursai;

•

atidėtas ar užsitęsęs ilgiau nei planuota teisės aktų priėmimas.

8

II. VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2021 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 2021 m. įstojusiems į
universitetus (asignavimai iš
valstybės biudžeto)

83,6

83,6

100 proc.

12-01-01-01-02

Užtikrinti studijų stipendijų
mokėjimą 2021 m. įstojusiems į
kolegijas (asignavimai iš
valstybės biudžeto)

54,9

54,9

100 proc.

12-01-01-01-03

Užtikrinti pedagogų stipendijų
mokėjimą 2021 m. įstojusiems į
kolegijas ir universitetus
(asignavimai iš valstybės
biudžeto)

1.048,2

1.037,1

98,9 proc.

12-01-01-02-05

Skirti socialines stipendijas
(asignavimai iš valstybės
biudžeto)

3.658,1

3.649,1

99,8 proc.

12-01-01-02-07

Užtikrinti pedagogų stipendijų
mokėjimą 2020 m. įstojusiems į
kolegijas ir universitetus
(asignavimai iš valstybės
biudžeto)

2.712

2.573,1

94,9 proc.

12-01-01-02-07

Užtikrinti studijų stipendijų
mokėjimą ir paramos skyrimą jas
gaunantiems doktorantams
(asignavimai iš valstybės
biudžeto)

1.270,1

1.236,9

97,3 proc.

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)

24,2

24,2

100 proc.
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12-01-01-02-11

Skatinti jaunimo pilietinės,
mokslinės, verslumo, kūrybinės
ir sportinės veiklos iniciatyvas
(asignavimai iš valstybės
biudžeto)

221,8

191,2

86,2 proc.

12-01-01-03-02

(TVP GL 03-01-03)
Remti užsienio lietuvių studijas
Lietuvos aukštosiose mokyklose
(asignavimai iš valstybės
biudžeto)

180

180

100 proc.

12-01-01-03-03

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

68,2

66,5

97,5 proc.

12-01-01-03-05

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

712,6

712,5

100 proc.

12-01-02-03-04

Užtikrinti tarptautinių Lietuvos
susitarimų ir įsipareigojimų
MTEP srityje vykdymą bei
dalyvavimą tarptautinėse MTEP
programose (įskaitant „Eurostars
2“, „Eureka“, „Horizontas 2020“
ir kt.) (asignavimai iš valstybės
biudžeto)

19

4,7

24,7 proc.

12-01-03-02-06

Užtikrinti Valstybinio studijų
fondo veiklą (asignavimai iš
valstybės biudžeto)

840,3

802,3

95,5 proc.

09.3.1-ESFA-V- Studijų prieinamumo didinimas 708
parama studentams, turintiems
negalią (Europos sąjungos
lėšomis finansuojama projekto
sutartis)

3.640

3.775,6

103,7 proc.

09.3.1-ESFA-V- Užtikrinti už studijas sumokėtos
708-02
kainos kompensavimą valstybės
nefinansuojamiems studentams
(Europos sąjungos lėšomis
finansuojama projekto sutartis)

2.014

2.000

99,3 proc.

12-01-01-02-08

1.420

926,5

65,5 proc.

Užtikrinti studentų kreditavimą
(iš studentų kreditavimo sistemos
grąžinamų įplaukų)
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Teikti finansinę paramą
Baltarusijos Respublikos
piliečiams, studijuojantiems
Lietuvos aukštosiose mokyklose
(Europos sąjungos lėšomis
finansuojama projekto
priemonės „Parama pažangiam
mokymuisi ir mokymui
EU4Belarus-SALT“ sutartis)

83,2

77,3

92,9 proc.

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.
10.892,5
10.892,5

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. eurų.

Asignavimų
panaudojimo
procentas.

10.616,2

97,5

10.616,2

97,5

III. TARPINSTITUCINIŲ VEIKLOS PLANŲ, PLĖTROS PROGRAMŲ IR STRATEGIJŲ
ĮGYVENDINIMAS
2021 m. Fondas, įgyvendindamas tarpinstitucinės „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių
įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2012–2020 m. programos 2019–2021 m. tarpinstitucinio
veiklos plano priemones, rėmė užsienio lietuvių studijas šalies aukštosiose mokyklose, skirdamas
jiems stipendijas bei vienkartines socialines išmokas.
IV. 2022 M. FONDO VEIKLOS PRIORITETAI
1. Pagal kompetenciją aktyviai dalyvauti įgyvendinant Aštuonioliktos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės programos nuostatas, o tai pat Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos 2022–2024 m. strateginio veiklos plano priemones, siekiant užtikrinti studijų
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prieinamumą, tobulinant socialinės paramos, stipendijų ir paskolų sistemą aukštųjų mokyklų
studentams ir profesinių mokyklų moksleiviams.
2. Užtikrinti kokybišką, skaidrų bei efektyvų valstybės paskolų, valstybės remiamų paskolų ir
kitos finansinės paramos studentams bei profesinių mokyklų mokiniams administravimą, įgyvendinti
kitas aukštojo mokslo ir profesinio mokymo kokybei ir prieinamumui užtikrinti skirtas priemones.
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus Paramos skyrimo pirmosios pakopos
pedagogikos krypties studijų programų, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, prioritetinių
specializacijų studentams, pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties prioritetinių studijų programų
studentams, greta studijuojantiems pedagogikos studijų modulį, ir pedagoginių profesinių studijų
programų prioritetinių specializacijų studentams tvarkos aprašo pakeitimus,

užtikrinti sklandų

pasirengimą paramos administravimui ir savalaikį paramos pedagogikas studentams išmokėjimą,
tinkamą aprašo nuostatų įgyvendinimą.
4. Laiku ir kokybiškai 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.
5. Įgyvendinant Valstybės investicijų ar kitas programas, 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,
skaitmenizuoti finansinės paramos teikimo paslaugas ir procesus, plėsti į kliento poreikius orientuotas
elektronines paslaugas.
6. 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
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