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DĖL STUDENTŲ STUDIJŲ DUOMENŲ PILDYMO, TVIRTINIMO IR TEIKIMO 

INFORMACINĖJE SISTEMOJE ,,PARAMA“ TIKSLINEI IŠMOKAI 2022 M. RUDENS 

SEMESTRO PAPILDOMO GRUODŽIO MĖN. PRIĖMIMO METU  GAUTI 

 

Vadovaudamiesi  Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, 

skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. 

rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-1666 ,,Dėl Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose 

mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Tikslinių išmokų neįgaliesiems, 

studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo nuostatais, patvirtintais Valstybinio studijų fondo 

direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V1-29 „Dėl Tikslinių išmokų neįgaliesiems, 

studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 

informuojame, kad 2022 m. gruodžio 16 d. baigiasi studentų turinčių specialiųjų poreikių, 

elektroninių paraiškų tikslinei išmokai gauti priėmimas Stipendijų ir finansinės paramos studentams 

informacinėje sistemoje (toliau – IS „Parama“). 

Aprašo 8 punkte numatyta, kad aukštosios mokyklos, per 2 darbo dienas nuo Valstybinio 

studijų fondo (toliau – Fondas) prašymo pateikti duomenis, pateikia Fondui informaciją, susijusią su 

asmens studijų duomenimis: patvirtinimą, kad studentas yra šios aukštosios mokyklos studentas ir 

nėra laikinai sustabdęs studijų ar išėjęs akademinių atostogų, semestro pradžios ir pabaigos datas 

(įskaitant atostogų laikotarpius) arba paskutinio kurso studentams – studijų baigimo datą bei kitus 

duomenis, reikalingus tikslinėms išmokoms skirti ir jas administruoti. Aukštoji mokykla, pateikdama 

duomenis, patvirtina, kad jie yra teisingi.  

Aukštosios mokyklos atsakingas darbuotojas tiesiogiai įveda į Studentų registrą šiuos 

duomenis: 
1. studijų pakopa;  

2. studijų forma; 

3. studijų sritis; 

4. studijų programa; 

5. kursas; 

6. semestras. 

      Įvedęs studijų duomenis į Studentų registrą, aukštosios mokyklos atsakingas darbuotojas 

prisijungia prie IS „Parama“. Joje, paspaudęs mygtuką “Stud. registras”, atnaujina įvestus studentų 

studijų duomenis ir toliau tęsia studijų duomenų tikslinimą IS „Parama“. 

      Duomenys, kurie tiesiogiai įvedami į IS ,,PARAMA“, yra:  

1. fakultetas (įvesti naujos reikšmės negalėsite, galėsite tik parinkti iš esamo sąrašo); 

2. semestro pradžia ir pabaiga, bei atostogų pabaiga; 
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3. pažymėti, jei asmuo nėra tos aukštosios mokyklos studentas; 

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

darbo vietos naudotojo vadovu arba fakulteto atstovo darbo vietos vadovu. 

Prašome Jūsų papildyti bei duomenis patvirtinti nuo 2022 m. gruodžio 19 d. iki 2022 m. 

gruodžio 20 d. (įskaitytinai) 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 Asta Motiejūniene telefonu 8 615 17312 arba 

elektroniniu paštu [asta.motiejuniene@vsf.lt]. 

  Patikrintą, pataisytą, papildytą trūkstamais duomenimis ir patvirtintą Jūsų aukštosios 

mokyklos  studentų  studijų  duomenų  sąrašą  prašome  pateikti  Fondui  elektroniniu  paštu 

(asta.motiejuniene@vsf.lt) arba  per  e. pristatymo  sistemą iki  2022 m. gruodžio 30 d.  

             Atkreipiame dėmesį, kad aukštųjų mokyklų pateikti ir patvirtinti studijų duomenys turi 

esminės reikšmės skiriant tikslines išmokas studentams. Neteisingi ar ne laiku pateikti studijų 

duomenys (semestras, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų 

pabaigos, akademinės skolos ir pan.) lemia, ar studentui paskiriama tikslinė išmoka. Neteisingas 

studijų duomenų teikimas sukelia neigiamas pasekmes.  

 

 

 

 

Direktorius           Ernestas Jasaitis 
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