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DĖL VALSTYBĖS REMIAMV PASKOLIJ PRAŠYMI,J-ANKETIJ TEIKIMO PRADŽIOS IR 
PABAIGOS DATIJ 

Valstybinis studijq fondas, vadovaudamasis Valstybės paskolq ir valstybės remiamą  paskolq 
studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl valstybės paskolą  ir valstybės remiamq 
paskolq studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau - 
Aprašas) 27 punktu, 2019 m. rugpjūčio 16 d. numato skelbti valstybės remiamq paskolq studijq kainai 
sumokėti, gyvenimo išlaidoms, dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis rudens 
semestrą  gauti prašymq-anketq teikimo pradžią  - 2019 m. rugpjūčio 19 d. (8:00 val.), pabaigą  — 
2019 m. rugsėjo 13 d. (15:00 val.). 

Ne vėliau kaip per 10 darbo dienq nuo prašymmanketq teikimo termino pabaigos, Valstybinio 
studijq fondo direktorius, atsižvelgdamas valstybės remiamoms paskoloms teikti numatytą  lėšq 
poreiki, patvirtina studentq, kuriems siūloma sudaryti paskolq sutartis, sąrašą. Numatoma studentq, 
kuriems siūloma sudaryti paskolq sutartis, sąrašq paskelbimo data — 2019 m. spalio 2 d. 

Studentai, norintys gauti valstybės remiamą  paskolą, privalo Fondo tinklalapyje, užpildyti 
nustatytos formos prašymą-anketą  ir pateikti ją  Fondui nurodytu būdu iki 2019 m. rugsėjo 13 d. 

Tais atvejais, kai studentas, pildydamas prašymą-anketą, nurodė  kriterijus, suteikiančius 
pirmumo teisę  gauti paskolą  ar apmokėti palūkanas valstybės lėšomis, iki prašymą-anketą  teikimo 
termino pabaigos jis arba jo igaliotas asmuo (igaliojimas turi būti patvirtintas notaro, igaliojimo formą  
rasite adresu https://vsf.lrv.lt/lt/paslaugos/dokumentu-formos-1)  Fondui privalo pateikti dokumentus, 
irodančius, kad studentas atitinka nurodytus kriterijus (išskyrus tuos atvejus, kai Fondas nurodo, kad 

dokumentq teikti nereikia). 
Vadovaujantis Aprašu, Lietuvos aukštqjq mokyklq studentams rudens semestrą  bus teikiamos 

šios valstybės remiamos paskolos: 
- paskolos studijq kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijq metus negali viršyti 
studento už einamuosius studijq metus mokamos studijq kainos ar jos dalies. 
- paskolos gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijq metus negali viršyti 50 
BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžiq (1 900 Eur). 
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- paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos suma 

per vienus studiju metus negali viršyti 60 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžiu (2 280 Eur). 

Teisę  gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštujg mokyklu pirmosios pakopos, vientisujg 

studiju, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal 

laipsnio nesuteikiančias studiju programas. 

Paskolos gavėjo bendra gautu paskolu suma, neiskaitant palūkanu, negali būti didesnė  nei 385 

BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžiai (14 630 Eur). 

Studentai, 	pageidaujantys 	gauti 	aukščiau 	minėtas 	paskolas, 	turi 	adresu 

https://studentai.vsf.lt/studentai/  užpildyti prašymus-anketas. 
Prašome savo skelbimu stenduose, interneto svetainėse, informuoti studentus apie paskolq 

registracijos pradžios ir pabaigos datas. 
Informuojame, kad atsakingas asmuo už valstybės remiamu paskolq teikimą: Paskolq skyriaus 

vyriausioji specialistė  Alina Adamonienė, tel.: (8 5) 255 3371, el. paštas alina.adamonienevstilt. 

Informacijos apie valstybės remiamas paskolas rasite tinklalapyje https://vsf.lrv.lt/.  

Nuoširdžiai dėkojame už bendradarbiavimą. 

Pagarbiai 

Direktorius Ernestas Jasaitis 
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