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UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS KOMPENSAVIMO ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS 

KOLEGIJOS STUDENTAMS TVARKOS APRAŠAS  
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo Šiaulių valstybinės kolegijos (toliau – 

Kolegijos) studentams tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Už studijas 

sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1504 (Žin., 2010, Nr. 125-6426), Už studijas sumokėtos kainos 

kompensavimo nuostatais (toliau – Nuostatai) bei Dokumentų formomis ir prašymo išmokėti už 

studijas sumokėtos kainos kompensaciją forma, patvirtintais Valstybinio studijų fondo direktoriaus 

2010 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V1-84 (Žin., 2010, Nr. 143-7360; 2011, Nr. 118-5598) 

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009, Nr. 54-2140), Šiaulių valstybinės 

kolegijos studentų dvejų metų studijų rezultatų vidurkio nustatymo, palyginimo ir studentų rotacijos 

tvarkos aprašu ir kt.  

2. Aprašas skirtas Kolegijos studentams, priimtiems į Kolegiją įsigaliojus Lietuvos 

Respublikos mokslo ir studijų įstatymui (Žin., 2009, Nr. 54-2140). 

3. Aprašas reglamentuoja: 

3.1. informacijos pateikimą apie valstybės finansuojamose ir valstybės nefinansuojamose 

vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų skaičių, 

3.2. valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių ir 

geriausių studijų rezultatų pasiekusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas 

sumokėtą kainą,  

3.2.1. sąrašo sudarymą ir pateikimą,  

3.2.2. informavimą apie sprendimą dėl už studijas sumokėtos kainos kompensacijos skyrimo,  

3.2.3. prašymų išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją pateikimą, 

3.2.4. kompensacijų išmokėjimą. 

4. Už studijas sumokėtos kainos kompensavimą administruoja: 

4.1. Kolegija ir atlieka funkcijas, nurodytas 7, 9, 10 ir 11 Aprašo punktuose; 

4.2. Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) ir atlieka funkcijas, nurodytas Aprašo 

8,12,13,15,17 punktuose. 

5. Teisę į už studijas sumokėtos kainos kompensavimą turi valstybės  nefinansuojamose 

vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigę asmenys, 

5.1. turintys teisę į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą 

(Mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnis),  

5.2. neturintys akademinių skolų; 

5.3. kurių studijų rezultatų svertinis vidurkis ne mažesnis už Kolegijos atitinkamos studijų 

programos ir formos to paties kurso atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkį.  

6. Už studijas sumokėtos kainos kompensavimas vykdomas pasibaigus: 
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6.1. pirmiesiems dvejiems studijų metams ir nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos 

studijų pabaigos (taikoma nuolatinių studijų studentams); 

6.2. pirmajai studijų programos pusei ir už antrąją studijų programos pusę (taikoma ištęstinių 

studijų studentams). 

 

II. INFORMACIJOS PATEIKIMAS APIE VALSTYBĖS FINANSUOJAMOSE IR VALSTYBĖS 
NEFINANSUOJAMOSE VIETOSE ATITINKAMĄ STUDIJŲ LAIKOTARPĮ BAIGUSIŲ 
ASMENŲ SKAIČIŲ IR VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMOSE VIETOSE ATITINKAMĄ 

STUDIJŲ LAIKOTARPĮ BAIGUSIŲ ASMENŲ, KURIEMS SIŪLOMA KOMPENSUOTI UŽ 
STUDIJAS SUMOKĖTĄ STUDIJŲ KAINĄ, SĄRAŠO SUDARYMAS IR PATEIKIMAS 
 

7. Iki einamųjų metų spalio 20 d. informaciją apie valstybės finansuojamose ir valstybės 

nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų skaičių einamųjų metų 

rugsėjo 1 d. duomenimis pagal studijų kryptis ir programas Kolegijos studijų apskaitos skyrius 

(toliau – SAS), suderinęs su Kolegijos fakultetų dekanatais, teikia Fondui pagal Fondo direktoriaus 

nustatytą formą (1 priedas). 

8. Didžiausią galimą Kolegijoje valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų 

laikotarpį baigusių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, bendrą 

skaičių konkrečioje studijų kryptyje nustato Fondas ir ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 2 

d. informuoja Kolegiją, paskelbiant šiuos duomenis Fondo informacinėje sistemoje, skirtoje už 

studijas sumokėtos kainos administravimui. 

9. SAS apie Fondo nustatytą didžiausią galimą valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą 

studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, 

skaičių  informuoja fakultetų dekanatus. 

10. Fakultetų dekanatai per 3 darbo dienas nuo Aprašo 9 punkte pateiktos informacijos SAS 

prioriteto tvarka teikia fakulteto valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį 

baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą pagal Fondo 

direktoriaus patvirtintą formą (2 priedas) ir į sąrašą įtraukia: 

10.1. pasiekusius geriausių studijų rezultatų ir sąrašo sudarymo metu rugsėjo 1 d. duomenimis 

neturinčius akademinių skolų asmenis, kai skaičiuojamas studento ir kurso kiekvieno studijų 

semestro svertinis studijų rezultatų vidurkis, po to išvedamas bendras dvejų metų arba pusės 

atitinkamos studijų programos ir formos to paties kurso (akademinės grupės) svertinis studijų 

rezultatų vidurkis;  

10.2. asmenis pagal studijų programas, o kiekvienoje studijų programoje – pagal studijų 

rezultatus; 

10.3. jei sąrašo pabaigoje esančių dviejų ar daugiau asmenų studijų rezultatų vidurkiai 

sutampa, aukštesnę vietą užima tas asmuo, kurio paskutinio studijų semestro svertinis studijų 

rezultatų vidurkis buvo aukštesnis.  

11. SAS, gavęs iš fakultetų dekanatų parengtus sąrašus, nurodytus Aprašo 10 punkte, per 5 

darbo dienas nuo Aprašo 8 punkte nurodytos datos Kolegijos valstybės nefinansuojamose vietose 

atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą 

kainą, bendrą sąrašą pagal studijų kryptis teikia Fondui.  
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III. INFORMAVIMAS APIE SPRENDIMĄ  
DĖL UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS KOMPENSACIJOS SKYRIMO 

 

12. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Kolegijos valstybės nefinansuojamose vietose 

atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą 

kainą, sąrašo pateikimo Fondo valdyba priima sprendimą skirti už studijas sumokėtos kainos 

kompensaciją, patvirtindama Kolegijos valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų 

laikotarpį baigusių asmenų, kuriems kompensuojama už studijas sumokėta kaina, sąrašą. 

13. Asmuo apie tai, ar jam buvo skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, Fondo 

informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimų, nurodytų Aprašo 12 punkte, 

priėmimų asmens elektroninio pašto adresu.  

 

IV. PRAŠYMŲ IŠMOKĖTI UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS KOMPENSACIJĄ 
PATEIKIMAS IR KOMPENSACIJŲ IŠMOKĖJIMAS 

 

14. Per 15 darbo dienų nuo Aprašo 12 punkte nurodyto sprendimo priėmimo asmuo, kuriam 

skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija (toliau – Kompensacijos gavėjas) privalo Fondo 

tinklalapyje užpildyti ir pateikti Fondui nustatytos formos prašymą išmokėti už studijas sumokėtos 

kainos kompensaciją (3 priedas). 

15. Kompensacijos gavėjas, kuriam skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, apie 

prašymo pateikimo terminą Fondo informuojamas išsiunčiant pranešimą asmens elektroninio pašto 

adresu.  

16. Prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją Fondui pateikia 

kompensacijos gavėjas ar jo įgaliotas asmuo. Kai prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos 

kompensaciją Fondui teikia įgaliotas asmuo, kartu pateikiamas ir teisės aktų nustatyta tvarka 

patvirtintas įgaliojimas. 

17. Apie tai, kad kompensacijos gavėjas nepateikė ar netinkamai pateikė prašymą išmokėti už 

studijas sumokėtos kainos kompensaciją, Fondas jį informuoja išsiunčiant pranešimą jo elektroninio 

pašto adresu. 

18. Už studijas sumokėtos kainos kompensacija išmokama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1504 „Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos 

aprašo“ 28 punkte nustatytais terminais į kompensacijos gavėjo vardu atidarytą sąskaitą, nurodytą 

prašyme išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją. Tais atvejais, kai prašyme išmokėti 

už studijas sumokėtos kainos kompensaciją nurodyta ne kompensacijos gavėjo vardu atidaryta 

sąskaita, kompensacija į šią sąskaitą neišmokama. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

19. Aprašas keičiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais 

už studijas sumokėtos kainos kompensavimą. 

20. Aprašas tvirtinamas Kolegijos direktorato posėdyje. 

 


