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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 Lietuvos 
Respublikos mokslo ir studijų įstatymu Nr. XI-242, 2017 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos 
mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2534 2 straipsnio pakeitimo 
įstatymu Nr. XIII-970, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 ,,Dėl 
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“.  

2. Aprašas reglamentuoja valstybės nefinansuojamose studijų vietose geriausiais rezultatais 
studijų metus baigusių asmenų sumokėtos studijų kainos, ne didesnės kaip norminė studijų kaina, 
kompensavimą.  

3. 2018 metais studentams, priimtiems į Kolegiją iki 2016 m. gruodžio 31 d., studijų kaina 
kompensuojama už visą studijų laikotarpį, baigtą iki 2018 m. rugsėjo 30 d. Už studijas sumokėta 
studijų kaina nekompensuojama už studijų laikotarpius, už kuriuos studijų kainos kompensacija 
asmeniui jau buvo paskirta, taip pat už laikotarpius, už kuriuos asmeniui, baigusiam atitinkamą 
studijų laikotarpį (pirmus dvejus studijų metus (ištęstinių studijų atveju – pusę studijų programos) ir 
likusius studijų metus), atsižvelgiant į jo studijų rezultatus, atitinkamais kalendoriniais metais 
studijų kainos kompensacija nebuvo paskirta. Už vėlesnius studijų metus šiems asmenims studijų 
kaina kompensuojama pabaigus kiekvienus studijų metus.  
 
 

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 Fondui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dalį sumokėtai 

studijų kainai kompensuoti, didžiausią galimą studijų laikotarpį baigusių asmenų kiekvienai 
aukštajai mokyklai (pagal studijų kryptį) skaičių sumokėtai kainai kompensuoti; 

5.3. priima sprendimą dėl sumokėtos studijų kainos kompensacijos; 
5.4. 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, yra įvykdęs studijų programai atitinkamais studijų 
metais keliamus reikalavimus, yra pasiekęs puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį, išskyrus: 

7.1. pakartotinai studijuojančius pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, 
jeigu daugiau kaip pusę studijuotos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis; 

7.3. užsieniečius, išskyrus Mokslo ir studijų įstatymo 82 straipsnio 7 ir 8 dalyse nurodytus 
asmenis, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių 
piliečius ir jų šeimos narius, kitų užsienio valstybių piliečius  ir asmenis be pilietybės, turinčius 
leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar 
kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip; 

7.4. studentus, už studijų laikotarpį, už kurį jie gavo studijų stipendiją; 
7.5. studentus, už studijų laikotarpį, už kurį jiems buvo skirta už studijas sumokėtos kainos 

dalies kompensacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. 
nutarimu Nr. 442 ,,Dėl nuolatinę privalomą karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus 
baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo nuostatų patvirtinimo“. 

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, kurie atitinkamą 
studijų laikotarpį baigė nuo praėjusių metų spalio 1 d. iki einamųjų metų rugsėjo 30 d. 

10. Studijų tarnyba iki einamųjų metų spalio 10 d. per Fondo informacinę sistemą užpildo ir 
pateikia Fondui:  

10.1. informaciją apie Kolegijos vykdomose studijų programose studijų metus baigusių 
studentų skaičių pagal studijų kryptis ir programas atitinkamais priėmimo metais; 

10.2. asmenų, turinčių teisę gauti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją studijų 
duomenis: priėmimo į aukštąją mokyklą metus, studijų programos pavadinimą, studijų programos 
valstybinį kodą, studijų kryptį, studijų formą, studijų pakopą, studijų metų pradžios ir pabaigos 
datas, per studijų metus ar jų dalį faktiškai už studijas sumokėtą kainą ar jos dalį (už kiekvieną 
semestrą); 

11. Atsižvelgus į Aprašo 10 punkte Kolegijos pateiktą informaciją Fondo valdyba nustato 
bendrą asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, skaičių pagal 
konkrečią studijų kryptį. Apie Fondo valdybos nustatytus skaičius Kolegija informuojama ne vėliau 
kaip iki einamųjų metų spalio 25 dienos, paskelbiant šią informaciją Fondo interneto svetainėje.  

12. Studijų tarnyba per 7 darbo dienas nuo Fondo interneto svetainėje paskelbtos 
informacijos apie studentų pagal konkrečias studijų kryptis skaičiaus, kuriems gali būti 
kompensuojama sumokėta studijų kaina, pagal Fondo direktoriaus patvirtintą formą pateikia Fondui 
asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą. Aukštosios mokyklos šį 
sąrašą suformuoja per Fondo informacinę sistemą, pretendentų sąraše įrašydamos asmenų vardus, 
pavardes, asmens kodus, elektroninio pašto adresus ir telefono numerius. 

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 asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už 
studijas sumokėtą kainą, sąrašų pateikimo Fondui termino pabaigos, Fondo direktorius patvirtina 
asmenų, kuriems kompensuojama už studijas sumokėta kaina, sąrašą. 
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16. Paaiškėjus, kad asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, 
sąraše nurodytas asmuo neatitinka Apraše nustatytų kriterijų už studijas sumokėtos kainos 
kompensacijai gauti, Fondo direktorius priima sprendimą neskirti šiam asmeniui už studijas 
sumokėtos kainos kompensacijos. Jeigu ši informacija paaiškėja po to, kai asmeniui už studijas 
sumokėtos kainos kompensacija paskirta, Fondo direktorius priima sprendimą pakeisti asmenų, 
kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą, išbraukiant iš jo nurodytą asmenį. 
Apie šiame punkte nurodytus sprendimus Fondas informuoja aukštąją mokyklą ne vėliau kaip kitą 
darbo dieną nuo sprendimo priėmimo. 

17. Aprašo 16 punkte nurodytais atvejais aukštoji mokykla per 10 darbo dienų nuo Fondo 
direktoriaus sprendimo neskirti asmeniui už studijas sumokėtos kainos kompensacijos ar pakeisti 
asmenų, kuriems kompensuojama už studijas sumokėta kaina, sąrašą, pateikia Fondui prašymą 
įtraukti į patvirtintą sąrašą kitą pretendentų sąraše nurodytą asmenį, neviršijant asmenų, kuriems 
gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, skaičiaus pagal konkrečią aukštosios 
mokyklos studijų kryptį. Fondo direktorius per 3 darbo dienas nuo informacijos iš aukštosios 
mokyklos gavimo dienos priima sprendimą pakeisti asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už 
studijas sumokėtą kainą, sąrašą, įtraukiant į jį nurodytą asmenį. 

18. Apie Fondo direktoriaus priimtus sprendimus skirti (neskirti) už studijas sumokėtos 
kainos kompensaciją šiuose sprendimuose nurodyti asmenys informuojami per 3 darbo dienas per 
Fondo informacinę sistemą ir elektroniniu paštu.  

19. 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 

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

didžiausią jų SV už atitinkamą 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. 

21. 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). 
22. Esant vienodam keleto asmenų SV, pirmumas suteikiamas šiuo eiliškumu: 
22.1. asmeniui, kurio didesnis SV, skaičiuojant jį 10-4 dalies tikslumu; 
22.2. asmeniui, kuris per atitinkamą studijų laikotarpį yra sumokėjęs didesnę studijų kainą; 
22.3. asmeniui, kuris atitinkamą studijų laikotarpį baigė, būdamas nuolatinių studijų studentas; 
22.4. asmeniui, kurio didesnis paskutinio studijų semestro SV. 

 
 

IV. UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS KOMPENSACIJOS IŠMOKĖJIMAS 
 

23. Asmuo, kuriam paskirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, per 15 darbo dienų 
nuo Aprašo 17 punkte nurodyto pranešimo išsiuntimo dienos elektroniniu būdu per Fondo 
informacinę sistemą privalo pateikti Fondui Fondo direktoriaus nustatytos formos prašymą išmokėti 
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už studijas sumokėtos kainos kompensaciją (toliau – prašymas). Aprašo 17 punkte nustatytais 
atvejais asmuo privalo pateikti prašymą per 7 darbo dienas nuo Fondo direktoriaus sprendimo 
priėmimo. 

24. Asmuo, kuris Aprašo 23 punkte nustatytu terminu nepateikė prašymo dėl 
nepriklausančių nuo jo aplinkybių (ligos, techninės klaidos ar kitų nenumatytų aplinkybių), ne 
vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 20 d. pateikia Fondui prašymą pratęsti prašymo pildymo 
terminą. Gavęs asmens prašymą pratęsti prašymo pildymo terminą, Fondo direktorius per 3 darbo 
dienas priima sprendimą dėl prašymo pildymo termino pratęsimo. Prašymo pildymo terminas gali 
būti pratęstas ne ilgiau kaip iki einamųjų metų gruodžio 23 d. Apie priimtą sprendimą asmuo 
elektroniniu paštu informuojamas sprendimo priėmimo dieną. 

25. Jeigu asmuo, kuriam paskirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, Aprašo 
nustatytu terminu nepateikia Fondui prašymo, laikoma, kad toks asmuo atsisakė už studijas 
sumokėtos kainos kompensacijos, ir kompensacija jam neišmokama, išskyrus Aprašo 24 punkte 
nurodytą atvejį. 

26. Visa už studijas sumokėtos kainos kompensacija pervedama į asmens sąskaitą, nurodytą 
prašyme, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymų teikimo termino pabaigos arba Aprašo 24 
punkte nurodytu atveju asmeniui pratęsus prašymo pildymo terminą – nuo asmens prašymo 
pateikimo. 
 
 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

27. 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. 

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

29. Aprašas keičiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. 
 
 
 

    
 
 


