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DĖL STUDENTŲ STUDIJŲ DUOMENŲ PILDYMO, TVIRTINIMO IR TEIKIMO 

SOCIALINEI STIPENDIJAI GAUTI 2021 M. RUDENS SEMESTRĄ  

 

 Vadovaudamasis 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“ (toliau – Aprašas),  3 punktu, 

socialines stipendijas aukštųjų mokyklų studentams skiria ir administruoja Valstybinis studijų 

fondas (toliau – Fondas). 

 Informuojame, kad 2021 m. spalio 10 d. baigiasi studentų elektroninių paraiškų 

priėmimas Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinėje sistemoje (toliau – IS 

„Parama“). 

 Vadovaujantis Aprašo 19 punktu, aukštosios mokyklos, naudodamos IS „Parama“, per 

Fondo nurodytą terminą pateikia Fondui informaciją, susijusią su asmens studijų duomenimis: 

studijų pakopą, studijų formą, kursą, semestro pradžios ir pabaigos datas, akademinių skolų 

skaičių. Taip pat aukštoji mokykla IS „Parama“ papildo duomenimis, kurie Studentų registre 

nekaupiami: fakulteto pavadinimas, einamojo semestro atostogų pabaigos data, informacija, ar 

studentas yra tos aukštosios mokyklos studentas ir nėra išėjęs akademinių atostogų, informacija, 

kad studentas įvykdė studijų programos reikalavimus, tačiau jam atidėtas baigiamojo darbo 

gynimas ar baigiamojo egzamino laikymas. Suvestus ir patikrintus duomenis aukštoji mokykla 

patvirtina IS „Parama“. Nustačius, kad iš Studentų registro gauti duomenys yra netikslūs, 

duomenys turi būti ištaisomi Studentų registre. 

 Teikiant studentų studijų duomenis, prašome Jūsų vadovautis IS ,,Parama“ institucijos 

atstovo darbo vietos naudotojo vadovu arba fakulteto atstovo darbo vietos vadovu. 

Vadovaudamiesi aukščiau išdėstyta informacija, prašome Jūsų papildyti bei duomenis 

patvirtinti spalio 11 - 13 d. elektroniniu būdu prisijungus prie IS „Parama“ adresu 

https://amparama.vsf.lt/ ir pasirinkus lauką „Studijų duomenų tikslinimas“. 

Jei pamiršote savo prisijungimo duomenis ar negalite prisijungti savo vartotojo 

prisijungimo duomenimis, prašome susisiekti su Fondo darbuotoja Jurgita Medaišiene telefonu 

(8 5) 2647153 arba elektroniniu paštu jurgita.medaisiene@vsf.lt  

 Patikrintą, pataisytą, papildytą trūkstamais duomenimis ir patvirtintą, Jūsų aukštosios 

mokyklos studentų studijų duomenų sąrašą prašome pateikti Fondui raštu iki 2021 m. spalio 31 

d. Raštu teikiamas sąrašas turi būti pasirašytas dokumento sudarytojo bei aukštosios mokyklos 

vadovo ar įgalioto asmens bei patvirtintas antspaudu. Fondui turite pateikti vieną bendrą Jūsų 

aukštosios mokyklos studijų duomenų sąrašą. 

Atkreipiame dėmesį, kad aukštųjų mokyklų pateikti ir patvirtinti (ar pateikti ne laiku) 

studijų duomenys turi esminės reikšmės skiriant socialines stipendijas studentams. Neteisingi 

ar ne laiku pateikti studijų duomenys (nurodant semestrą, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų 
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laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos, akademines skolas ir pan.) turi tiesioginės 

įtakos studentų galimybėms gauti socialinę stipendiją. Neteisingas studijų duomenų teikimas 

sukelia neigiamas pasekmes tiek materialiniu (studento ir Fondo), tiek teisiniu (aukštosios 

mokyklos ir Fondo) atžvilgiu. 

  

 

Valstybinio studijų fondo 

direktorius                                                                                                         Ernestas Jasaitis 
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