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UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS KOMPENSAVIMO 
TVARKOS APRAŠAS 

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos (toliau – Kolegija) Už studijas sumokėtos 
kainos kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis 2009 m. 
balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu Nr. XI-242 (Žin., 2009, Nr. 54-
2140), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1504 ,,Dėl už studijas 
sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 125-6426), Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-2340 ,,Dėl 
rekomendacijų aukštosioms mokykloms dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 70 
straipsnio 7 dalies nuostatų tvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 155-7889) ir 2011 m. gegužės 5 d. įsakymu 
Nr. V-773 ,,Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-2340 ,,Dėl 
rekomendacijų aukštosioms mokykloms dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 70 
straipsnio 7 dalies nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 57-2734). 

2. Aprašas reglamentuoja per pirmuosius dvejus studijų metus, o ištęstinių studijų atveju – 
pabaigus pusę studijų programos ir (arba) nuo trečiųjų studijų metų iki studijų pabaigos (ištęstinių 
studijų atveju – už antrąją pusę studijų programos) faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, 
ne didesnės kaip norminė studijų kaina, kompensavimą geriausių studijų rezultatų pasiekusiems 
asmenims, kurie atitinkamą studijų laikotarpį ar jo dalį studijavo valstybės nefinansuojamose 
studijų vietose. 

3. Aprašas taikomas asmenims, priimtiems studijuoti nuolatine arba ištęstine studijų forma 
įsigaliojus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymui. 
 
 

II. UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS KOMPENSAVIMO ADMINISTRAVIMAS 
 

4. Už studijas sumokėtos kainos kompensavimą administruoja Valstybinis studijų fondas 
(toliau – Fondas) ir Kolegijos Studijų tarnyba. 

5. Fondas: 
5.1. planuoja lėšų už studijas sumokėtai kainai kompensuoti poreikį; 
5.2. nustato didžiausią galimą studijų laikotarpį baigusių asmenų kiekvienai aukštajai 

mokyklai (pagal studijų kryptį) skaičių sumokėtai kainai kompensuoti; 
5.3. išmoka už studijas sumokėtos kainos kompensaciją. 
6. Kolegijos Studijų tarnyba: 
6.1. teikia Fondui šiame Apraše nustatyta tvarka ir periodiškumu sudarytus valstybės 

nefinansuojamose studijų vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma 
kompensuoti už studijas kainą, sąrašus; 

6.2. teikia Fondui kitą informaciją ir duomenis, kurių reikia už studijas sumokėtos kainos 
kompensavimui administruoti. 
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7. Teisę į sumokėtos studijų kainos kompensavimą turi valstybės nefinansuojamoje vietoje 
studijavęs asmuo, kuris neturi akademinių skolų ir jeigu jo svertinis studijų rezultatų vidurkis 
(toliau – SV) ne mažesnis už atitinkamos studijų programos ir formos to paties kurso atitinkamo 
laikotarpio SV, išskyrus šiuos asmenis: 

7.1. pakartotinai studijavusius to paties arba aukštesnio lygio studijų programą, jeigu anksčiau 
studijuotos daugiau kaip pusė studijų programos kreditų buvo įgytų valstybės biudžeto lėšomis; 

7.2. vienu metu studijavusius pagal dvi ar (ir) daugiau to paties ar (ir) aukštesnio lygio 
studijų programas arba pagal laipsnio nesuteikiančias programas, jeigu jų studijos pagal bent vieną 
iš jų buvo finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis; 

7.3. užsieniečius, išskyrus papildomai finansuojamus išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių 
vaikus, vaikaičius ir provaikaičius, kurių sąvoka apibrėžta LR Mokslo ir studijų įstatyme (Žin., 2009, 
Nr. 54-2140), taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių 
užsieniečius, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar kiti teisės aktai nenustato kitaip. 

8. Šio Aprašo nustatyta tvarka nekompensuojama asmens sumokėti mokesčiai už 
akademinių skolų likvidavimą, už kartojamus studijų dalykus, už studijuotus dalykus, išlyginančius 
studijų programos skirtumus, kai asmuo grįžo tęsti studijas po studijų pertraukimo. 

9. Einamaisiais kalendoriniais metais už studijas sumokėta kaina kompensuojama valstybės 
nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusiems asmenims: 

9.1. kurie atitinkamą studijų laikotarpį baigė nuo praėjusių metų spalio 16 d. iki einamųjų 
metų spalio 15 d.; 

9.2. pagal motyvuotą jų prašymą, jei anksčiau dėl techninės klaidos ar nuo kitų nuo jo 
nepriklausančių aplinkybių jie buvo neįrašyti į Fondui pateiktą asmenų, kuriems siūloma 
kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą. 

10. Studijų tarnyba iki einamųjų metų spalio 20 d. pagal Fondo direktoriaus nustatytą formą 
pateikia Fondui informaciją apie valstybės finansuojamose studijų vietose atitinkamą studijų 
laikotarpį baigusių asmenų ir valstybės nefinansuojamose studijų vietose atitinkamą studijų laikotarpį 
baigusių asmenų skaičių pagal studijų kryptis ir programas atitinkamo laikotarpio pradžioje. 

11. Fondas nustato didžiausią galimą valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų 
laikotarpį baigusių asmenų pagal studijų kryptis, kuriems gali būti kompensuojama už studijas 
sumokėta kaina, skaičių ir apie tai informuoja Kolegiją ne vėliau, kaip iki einamųjų metų lapkričio 
2 d. Ši informacija taip pat paskelbiama Fondo interneto tinklapyje. 

12. Studijų tarnyba, gavusi Aprašo 11 punkte nurodytą informaciją, per 7 darbo dienas 
Fondui pateikia Fondo direktoriaus nustatytos formos valstybės nefinansuojamose vietose 
atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų pagal studijų kryptis, kuriems siūloma kompensuoti 
už studijas sumokėtą kainą, sąrašą. 

13. Fondui teikiamame sąraše turi būti pateiktas valstybės nefinansuojamose studijų vietose 
atitinkamą studijų laikotarpį studijavusių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas 
sumokėta kaina, ne didesnis nei Fondo nurodytas, skaičius konkrečioje studijų kryptyje. 

14. Jeigu konkrečioje studijų kryptyje didžiausias galimas valstybės nefinansuojamose 
studijų vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už 
studijas sumokėta kaina, skaičius didesnis už valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų 
laikotarpį baigusių asmenų, galinčių pretenduoti į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą, 
skaičių, likusios kompensuojamos vietos neperskirstomos. 

15. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sąrašų Fondui pateikimo termino pabaigos 
Fondas priima sprendimą skirti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją valstybės 
nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma 
kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąraše nurodytiems asmenims, patvirtindama valstybės 
nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems kompensuojama 
už studijas sumokėta kaina, sąrašą. 

16. Jeigu valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigęs 
asmuo dėl nepriklausančių nuo jo aplinkybių (techninių klaidų ar kt.) buvo neįrašytas į Fondui 
pateiktą valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems 
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gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, sąrašą ir yra jo motyvuotas prašymas, Fondas 
priima sprendimą skirti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją šiam asmeniui, nesvarbu, kada 
šis asmuo baigė atitinkamą studijų laikotarpį. 

17. Apie Fondo sprendimus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Fondo direktoriaus nustatyta 
tvarka informuojami šiuose sprendimuose nurodyti valstybės nefinansuojamose studijų vietose 
atitinkamą studijų laikotarpį baigę asmenys. 

18. Sumokėtų už studijas kainų kompensavimą administruojančiai Studijų tarnybai 
reikiamus duomenis apie studentus dėl jų sumokėtos už studijas kainos kompensavimo nustatytais 
terminais teikia fakulteto dekanas arba jo įgaliotas asmuo. 
 
 

III. ASMENŲ, KURIEMS KOMPENSUOJAMA UŽ STUDIJAS SUMOKĖTA KAINA, 
SĄRAŠO SUDARYMAS 

 
19. Asmenų atranka į sąrašą sumokėtai už studijas kainai kompensuoti vykdoma pagal 

didžiausią jų SV už atitinkamą (pirmųjų dviejų studijų metų arba likusį iki studijų baigimo) studijų 
laikotarpį. Pretendentų į sumokėtos studijų kainos kompensavimą sąrašas (eilė) sudaromas 
kiekvienoje studijų kryptyje atskirai, neatsižvelgus į studijų formas ir kompensuojamą laikotarpį 
(pirmųjų dviejų studijų metų ar likusį iki studijų baigimo) pagal rugsėjo 15 d. faktinius studentų 
studijų rezultatus. 

20. Asmens SV šimtosios dalies tikslumu skaičiuojamas pagal formulę: 
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kur:   ki – dalyko kreditų skaičius; 
pi – dalyko įvertinimas balais (imamas galutinis dalyko įvertinimas; jeigu dalyko 

studijos pagal programos studijų planą dar nebaigtos – imamas semestrinis dalyko įvertinimas). 
21. Esant vienodam keleto asmenų SV, pirmumas suteikiamas šiuo eiliškumu: 
21.1. asmeniui, kurio didesnis SV, skaičiuojant jį 10-4 dalies tikslumu; 
21.2. asmeniui, kuris per atitinkamą studijų laikotarpį yra sumokėjęs didesnę studijų kainą; 
21.3. asmeniui, kuris atitinkamą studijų laikotarpį baigė, būdamas nuolatinių studijų studentas; 
21.4. asmeniui, kurio didesnis paskutinio studijų semestro SV. 

 
 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

22. Aprašas įsigalioja nuo jo patvirtinimo Akademinės tarybos posėdyje datos. Pakeitimus 
gali inicijuoti Kolegijos direktorius, Studijų tarnyba, fakultetai ir Studentų atstovybė. Pasiūlymai 
teikiami Akademinės tarybos pirmininkui. 

23. Ginčai dėl sumokėtos už studijas kainos kompensavimo sprendžiami Lietuvos 
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

24. Aprašas keičiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. 
 
 
 

    
 
 
SUDERINTA 
Studentų atstovybės posėdyje 
2014-05-06 protokolu Nr. 24-6 


