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NUOLATINĘ PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ ATLIKUSIŲ 
AR BAZINIUS KARINIUS MOKYMUS BAIGUSIŲ ASMENŲ UŽ STUDIJAS 
SUMOKĖTOS KAINOS DALIES KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos (toliau – Kolegija) Nuolatinę privalomąją 
pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas 
sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato atvejus, kuriais 
nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems 
asmenims (toliau – karo tarnybą atlikę asmenys) kompensuojama jų už studijas kolegijoje 
sumokėtos kainos dalis, už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijos dydį, jos skyrimo ir 
administravimo tvarką. 

2. Aprašas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 
18 d. nutarimu Nr. 442 ,,Dėl nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius 
karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ ir Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 
V1-59 ,,Dėl nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus 
baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo nuostatų patvirtinimo“. 

3. Aprašas taikomas po 2011 m. rugsėjo 1 d. karo tarnybą atlikusiems asmenims. 
4. Teisę į sumokėtos už studijas kainos dalies kompensavimą turi karo tarnybą atlikę 

asmenys, pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuojantys pagal pirmosios pakopos arba vientisųjų 
studijų programas (toliau – studijos) ar baigę studijas, visą studijų laikotarpį arba jo dalį studijavę 
valstybės nefinansuojamose vietose, išskyrus Aprašo 5 punkte nurodytus asmenis. Karo tarnybą 
atlikusiam asmeniui gali būti skiriama tik už vienas studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija. 

5. Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijos neturi teisės gauti asmenys: 
5.1. nurodyti Mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose: 
5.1.1. pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų 

programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis, 
išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus; 

5.1.2. vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos laipsnį 
suteikiančias studijų programas arba pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, jeigu jų 
studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis (jie 
moka už antrąją ir kitas studijų programas); 

5.2. studijas pradėję praėjus daugiau nei trejiems metams nuo privalomosios pradinės karo 
tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo datos; 

5.3. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikę ar bazinius karinius mokymus baigę 
praėjus daugiau nei trejiems metams nuo studijų baigimo datos; 

5.4. kuriems buvo paskirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija pagal Mokslo ir 
studijų įstatymo 71 straipsnį, – už studijų laikotarpį, už kurį jiems skirta minėta kompensacija; 
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5.5. kolegijai sudarant Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondas) direktoriaus nustatytos 
formos karo tarnybą atlikusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, 
sąrašą turintys akademinių skolų. 

6. Karo tarnybą atlikusiems asmenims kompensuojama ne daugiau kaip 50 procentų per 
studijų laikotarpį, už kurį kompensuojama, faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne 
didesnės kaip norminė studijų kaina, išskyrus Aprašo 22 punkte numatytą atvejį. Einamaisiais 
kalendoriniais metais už atitinkamą studijų laikotarpį sumokėtos kainos kompensuojamą dalį 
procentais nustato Fondo valdyba, atsižvelgdama į sumokėtos už studijas kainos daliai kompensuoti 
Fondui skirtas lėšas. 

7. Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą kolegijoje studijuojantiems ir 
baigusiems studijas administruoja Fondas ir kolegija šia tvarka: 

7.1. Fondas, administruodamas už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą, priima 
sprendimus dėl sumokėtos už studijas kainos dalies kompensavimo, išmoka už studijas sumokėtos 
kainos dalies kompensaciją, atlieka kitas Apraše nustatytas funkcijas, susijusias su sumokėtos už 
studijas kainos dalies kompensavimu; 

7.2. Kolegija, administruodama už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą, sudaro 
ir teikia Fondui sąrašą, teikia Fondui informaciją ir duomenis, kurių reikia už studijas sumokėtos 
kainos dalies kompensavimui administruoti, atlieka kitas Apraše nustatytas funkcijas, susijusias su 
sumokėtos už studijas kainos dalies kompensavimu. 

8. Ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl 
atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal programas 
įsigaliojimo Fondo valdyba, atsižvelgdama į sumokėtos už studijas kainos daliai kompensuoti 
Fondui skirtas lėšas, patvirtina sumą, skirtą už studijas sumokėtos kainos daliai kompensuoti karo 
tarnybą atlikusiems asmenims. Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijos karo tarnybą 
atlikusiems asmenims skiriamos neviršijant už studijas sumokėtos kainos daliai kompensuoti karo 
tarnybą atlikusiems asmenims skirtos sumos. 
 
 

II. UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS KOMPENSAVIMAS  
IKI STUDIJŲ PABAIGOS KARO TARNYBĄ ATLIKUSIEMS ASMENIMS 

 
9. Už studijas sumokėtos kainos dalis kompensuojama studijas ar jų dalį valstybės 

nefinansuojamose vietose baigusiems asmenims, karo tarnybą atlikusiems prieš pradedant studijas 
kolegijoje arba studijų metu. 

10. Einamaisiais kalendoriniais metais už studijas sumokėtos kainos dalis kompensuojama 
studijuojantiems asmenims, nuo metų prieš praėjusius metus spalio 16 d. iki praėjusių metų spalio 
15 dienos: 

10.1. baigusiems pirmuosius Kolegijoje dvejus studijų metus (ištęstinių studijų atveju – 
pirmąją pusę studijų programos), jeigu šie asmenys karo tarnybą atliko ne vėliau kaip iki praėjusių 
metų spalio 15 dienos; jeigu asmuo atliko karo tarnybą po praėjusių metų spalio 15 d., už studijas 
sumokėtos kainos dalis jam kompensuojama baigus studijų laikotarpį nuo trečiųjų studijų metų iki 
studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – antrąją pusę studijų programos); 

10.2.  baigusiems studijų laikotarpį nuo trečiųjų studijų metų iki studijų pabaigos (ištęstinių 
studijų atveju – antrąją pusę studijų programos). 

11. Studijuojantis asmuo, pretenduojantis į sumokėtos studijų kainos dalies kompensavimą, 
iki einamųjų metų vasario 5 dienos privalo studijų tarnybai pranešti apie atliktą karo tarnybą ir 
pateikti krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį nuolatinės 
privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą ir 
nustatytos formos prašymą įtraukti jį į sąrašą. Studijų tarnyba ne vėliau kaip iki einamųjų 
kalendorinių metų vasario 10 d. sudaro ir pateikia Fondui sąrašą. 

12. Sąraše nurodoma: asmens vardas, pavardė, asmens kodas, studijų padalinys, studijų 
pradžios data, studijų pakopa, studijų forma, studijų kryptis, studijų programos pavadinimas ir 
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valstybinis kodas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, studijų laikotarpio, už kurį siūloma 
skirti kompensaciją, pradžios ir pabaigos datos, nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos 
atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo data, per laikotarpį, už kurį siūloma skirti 
kompensaciją, už studijas sumokėta kaina (už kiekvieną semestrą) ar jos dalis, kita informacija, 
reikalinga už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimui administruoti. Duomenis apie už 
studijas sumokėtą kainą (už kiekvieną semestrą) Studijų tarnybai teikia fakultetai. 
 
 

III. UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS KOMPENSAVIMAS  
PO STUDIJŲ BAIGIMO KARO TARNYBĄ ATLIKUSIEMS ASMENIMS 

 
13. Už studijas sumokėtos kainos dalis kompensuojama baigusiems studijas ir visas studijas 

ar jų dalį studijavusiems valstybės nefinansuojamose studijų vietose asmenims, kurie karo tarnybą 
atliko po studijų baigimo. 

14. Einamaisiais kalendoriniais metais už studijas sumokėtos kainos dalis kompensuojama 
studijas baigusiems asmenis, kurie karo tarnybą atliko praėjusiais kalendoriniais metais. 

15. Studijas baigęs asmuo, siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies 
kompensaciją, nuo einamųjų metų sausio 5 d. iki vasario 10 d. privalo Fondo informacinėje 
sistemoje užpildyti nustatytos formos prašymą skirti (išmokėti) už studijas sumokėtos kainos dalies 
kompensaciją karo tarnybą atlikusiems asmenims ir pateikti šiuos dokumentus arba teisės aktų 
nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas (išskyrus tuos atvejus, kai Fondas nurodo, kad šių 
dokumentų pateikti nereikia): 

15.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 
15.2. krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį nuolatinės 

privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą; 
15.3. asmens aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantį diplomą. 
16. Jeigu studijas baigęs asmuo negali pateikti Prašymo nustatytu būdu, privalo atvykti 

į Fondą ir užpildyti Prašymą vietoje. Kai asmenį, turintį teisę gauti kompensaciją atstovauja 
kitas asmuo, pastarasis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarką patvirtintą įgaliojimą ir 
savo asmens tapatybę įrodantį dokumentą. 

17. Fondo prašymu studijų tarnyba ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 25 d. Fondo 
nustatyta tvarka pateikia Fondui informaciją apie studijas baigusius asmenis: asmens studijų 
aukštojoje mokykloje pradžios ir pabaigos datas, studijų pakopą, studijų kryptį, studijų formą, 
studijų programos pavadinimą ir valstybinį kodą, studijų metu už studijas sumokėtą kainą (už 
kiekvieną semestrą) ar jos dalį, kitą informaciją, reikalingą už studijas sumokėtos kainos dalies 
kompensavimui administruoti. Duomenis apie už studijas sumokėtą kainą (už kiekvieną semestrą) 
Studijų tarnybai teikia fakultetai. 
 
 

IV. UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS DALIES KOMPENSACIJŲ  
SKYRIMAS IR IŠMOKĖJIMAS 

 
18. Sprendimą skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją Fondo valdyba 

priima ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 17 punkte nurodytos informacijos gavimo 
termino pabaigos, patvirtindama karo tarnybą atlikusių asmenų, kuriems kompensuojama už 
studijas sumokėta kaina, sąrašą. Asmuo apie tai, ar jam buvo skirta už studijas sumokėtos kainos 
dalies kompensacija, informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Fondo valdybos 
sprendimo, išsiunčiant jam pranešimą kolegijos pateiktame sąraše ir studijas baigusio asmens 
Prašyme nurodytu asmens elektroninio pašto adresu. Pranešime, skirtame studijuojantiems 
asmenims, įtrauktiems į Fondo valdybos patvirtintą sąrašą, Fondas taip pat nurodo Prašymų 
pateikimo tvarką ir terminus. 
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19. Studijuojantis asmuo, įtrauktas į Fondo valdybos patvirtintą sąrašą, visą už studijas 
sumokėtos kainos dalies kompensaciją per 20 darbo dienų nuo Fondo valdybos priimto sprendimo 
privalo Fondui pateikti tinkamai užpildytą ir pasirašytą prašymą bei krašto apsaugos ministro 
nustatyta tvarka išduotą dokumentą (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją), 
patvirtinantį karo tarnybos atlikimo faktą, išskyrus tuos atvejus, kai Fondas nurodo, kad šio 
dokumento pateikti nereikia. 

20. Jeigu studijuojantis asmuo nustatyta tvarka ir laiku Fondui nepateikia reikiamų 
dokumentų arba juos pateikia netinkamai, laikoma, kad toks asmuo atsisakė už studijas sumokėtos 
kainos dalies kompensacijos ir ši kompensacija šiam asmeniui neišmokama. 

21.Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija išmokama į asmens vardu atidarytą 
sąskaitą, nurodytą jo prašyme. Tais atvejais, kai prašyme nurodyta ne asmens, įtraukto į Fondo 
valdybos patvirtintą sąrašą, vardu atidaryta sąskaita, kompensacija į šią sąskaitą neišmokama. 
 
 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

22. Studijuojantiems ir studijas baigusiems asmenims, priimtiems į kolegiją iki Mokslo ir 
studijų įstatymo įsigaliojimo kompensuojama ne daugiau kaip 50 procentų faktiškai per atitinkamą 
studijų laikotarpį sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė tos studijų 
krypties (studijų programų grupės) studijų kaina, patvirtinta tais kalendoriniais metais, kuriais 
asmuo atliko karo tarnybą. 

23. Aprašas įsigalioja nuo jo patvirtinimo Akademinės tarybos posėdyje datos. Jis keičiamas 
vadovaujantis naujai priimtais Lietuvos Respublikos teisės aktais. 
 
 
 

______________________________ 


