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DEL PARAMOS IŠEIVIJOS IR LIETUVIIJ KILMĖS UžSIENIEčW VAIKAMS,
VAIKAIIAMS, PROVAIKAIČIAMS SKYRIMO KONKURSO
Valstybinis studijq fondas (toliau — Fondas) informuoja, kad 2015 m. sausio 26 d.
pradedamas valstybės paramos skyrimo išeivijos ir lietuviq kilmės užsieniečiq vaikil, vaikaičiq,
provaikaičiq studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose (toliau — Parama) konkursas (toliau —
Paramos skyrimo konkursas).
Paramos skyrimo konkursas skelbiamas ir Parama teikiama vadovaujantis Valstybės
paramos išeivijos ir kilmės užsieniečiq vaikq, vaikaičiq, provaikaičiq studijoms Lietuvos
aukštosiose mokyklose skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2012 m. balandžio 25 d. isakymu Nr. V-734 (toliau — Aprašas) ir Valstybinio
studijq fondo direktoriaus 2012 m. gegužės 18 d. isakymu Nr.V1-42 „Dėl Valstybinio studijq
fondo direktoriaus 2010 m. sausio 6 d. isakymo Nr. V1-2 „Dėl Paramos išeivijos ir lietuviq
kilmės užsieniečiq vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams skyrimo nuostatq ir prašymo skirti
paramą formos patvirtinimo" pakeitimo".
Išeivijos ir lietuviq kilmės užsieniečiq vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams gali būti
skiriama dviejq rūšiq parama: stipendija ir/ar socialinė išmoka.
Parama skiriama konkurso būdu.
Išeivijos ir lietuviq kilmės užsieniečiq vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, studijuojantys
Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybes paramq 2015 m. pavasario
semestre, nuo 2015 m. sausio 26 d. iki 2015 m. vasario 20 d. privalo:
užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti
1.
nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo
interneto tinklapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo
sistemas;
studentas, kuris dėl Paramos kreipiasi pirmą kartq, paraiškoje pažymi, kad yra
2.
išeivijos ar lietuviq kilmės užsieniečio vaikas, vaikaitis, provaikaitis, ir iki paraiškti teikimo
termino pabaigos privalo pateikti užsienio lietuvio ar išeivio statusą patvirtinančius
dokumentus, arba teisės aktq nustatyta tvarka patvirtintas jq kopijas:
lietuviq kilmės užsieniečiq vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai turi pateikti krašto
a)
lietuviq bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuviq kilmę patvirtinanti dokumentą arba
teisės aktq nustatyta tvarka patvirtintąjo kopiją;
išeivijos vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai turi pateikti dokumentus, patvirtinančius,
b)
kad jie ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę Lietuvos Respubliką pradėjo
mokytis ne žemesnėje nei aštunta klasėje.
Studentas, norintis gauti socialinę išmoką, paraiškoje pažymi socialiniq kriterijth
3.
pagal kuri pretenduoja gauti socialinę išmoką, ir iki paraiškti teikimo termino pabaigos privalo
pateikti Fondui socialinę padetj patvirtinančius dokumentus (šeimos nariq skaičiq
patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktq nustatyta tvarka
patvirtintas jq kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentq pateikti nereikia.

Išeivio ar užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus ir socialinę padėti
patvirtinančius dokumentus studentas turi i§sksti registruotu paštu arba atnešti Fondą.
Aukštosios mokyklos, vadovaujantis Aprašu, Fondo prašymu, naudodamos Fondo
informacinę sistemą, per 3 darbo dienas pateikia Fondui informaciją, susijusią su asmens studijq
duomenimis: patvirtinimą, kad užsienio lietuvis yra šios aukštosios mokyklos studentas ir nėra
laikinai sustabdęs studijq ar išėjęs akademiniq atostogq, semestro pradžios ir pabaigos datas
Uskaitant atostogq laikotarpius) arba paskutinio kurso studentams — studijq baigimo datą,
aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turimq akademiniq skolq studento paskutinės
sesijos pažymiq svertini vidurki bei kitus duomenis, reikalingus paramai skirti ir administruoti.
Aukštoji mokykla, pateikdama duomenis, patvirtina, kad pateikti duomenys yra teisingi.
Apie priimtą sprendimą per Fondo informacinę sistemą dėl paramos skyrimo Fondas per 5
darbo dienas nuo Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimo priėmimo dienos
informuoja aukštąsias mokyklas.
Paramą gavusiam asmeniui nutraukus studijas, išbraukus ji iš studentq sąra§q, sustabdžius
studijas ar išėjus akademiniq atostogq, aukštosios mokyklos apie tai informuoja Fondą per 3
darbo dienas nuo šiq aplinkybiq atsiradimo pradžios.

Prašytume šią informaciją išplatinti studentams. Taip pat prašytume iki 2015 m. vasario
10 d. pranešti kontaktinio asmens, jeigu jis pasikeite, su kuriuo Fondas turės derinti visus
klausimus, susijusius su Paramos skyrimu, vardą, pavardę, pareigybę, adresą, telefoną,
faksą ir elektronini paštą.
Daugiau informacijos apie Paramos suteikimo sąlygas ir tvarką teikiama telefonu (8 5)
2639158 bei Fondo intemeto tinklalapyje www.vsf.lt.
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Aukkqjq mokyklq sąrašas

'1. Lietuvos sveikatos mokslq universitetas
2. Kauno technologijos universitetas
3. Klaipėdos universitetas
4. Lietuvos sporto universitetas
5. Lietuvos muzikos ir teatro akademija
6. Mykolo Romerio universitetas
7. Aleksandro Stulginskio universitetas
8. Šiauliq universitetas
9. Vilniaus dailės akademija
10.Vytauto Didžiojo universitetas
11.Vilniaus Gedimino technikos universitetas
12.Lietuvos edukologijos universitetas
13.Vilniaus universitetas
14.ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
15.LCC Tarptautinis universitetas
16.Alytaus kolegija
17.Utenos kolegija
18.Kauno kolegija
19.Kauno miškq ir aplinkos inžinerijos kolegija
20. Kauno technikos kolegija
21. Klaipėdos valstybinė kolegija
22. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
23. Marijampolės kolegija
24. Panevėžio kolegija
25. Šiauliq valstybinė kolegija
26. Vilniaus kolegija
27. Vilniaus technologijq ir dizaino kolegija
28. Žemaitijos kolegija
29. V. A. Graičiūno aukštoji mokykla
30. Vilniaus kooperacijos kolegija
31. Vilniaus verslo kolegija
32. Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla
33. Viešoji istaiga Socialiniq mokslq kolegija
34. Kolpingo kolegija
35. Vši Lietuvos verslo kolegija
36. Kazimiero Simonavičiaus universitetas
37. VU Tarptautinio verslo mokykla
38. Šiaurės Lietuvos kolegija
39. Vilniaus dizaino kolegija
40. Europos humanitarinis universitetas
41. Šv. Ignaco Lojolos kolegija
42. Vilniaus vidurinė mokykla „Lietuviq namai"

