
STUDENTŲ DĖMESIUI 

DĖL UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS DALIES KOMPENSAVIMO KARO 

TARNYBĄ ATLIKUSIEMS ASMENIMS 

Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) primena, kad studentai, atlikę nuolatinę privalomąją pradinę 
karo tarnybą ar baigę bazinius karinius mokymus prieš pradėdami studijas ar studijų metu, siekiantys 
gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, turi kreiptis į aukštąją mokyklą ir jos 
nustatyta tvarka pranešti apie atliktą karo tarnybą bei aukštajai mokyklai pateikti tai liudijančius 
dokumentus. Aukštosios mokyklos ne vėliau kaip iki vasario 10 d. duomenis apie Jus pateiks Fondui. 

Privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims 
kompensuojama ne daugiau negu 50 procentų per studijų laikotarpį, už kurį kompensuojama, faktiškai 
sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina. 

Už studijas sumokėtos kainos dalis kompensuojama asmenims, kurie atitinka šias sąlygas: 

1. Pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios arba antrosios pakopos arba 
vientisųjų studijų programas ar yra baigę studijas; 

2. Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliko ar bazinius karinius mokymus baigė prieš 
pradėdami studijas aukštojoje mokykloje ar studijų metu; 

3. Studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo; 

4. Karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 d.; 

5. Karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 d. ; 

6. Visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje; 

7. Neturi akademinių skolų. 

2019 m. kompensacijos skiriamos asmenims, kurie nuo 2017 m. spalio 16 d. iki 2018 m. spalio 15 
dienos baigė: 
 

1. pirmuosius dvejus pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų metus (ištęstinių studijų atveju – 
pirmąją pusę studijų programos); 

2. studijų laikotarpį nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų pabaigos 
(ištęstinių studijų atveju – antrają pusę studijų programos); 

3. antrosios pakopos studijas. 
 
Studentai norėdami pretenduoti į kompensaciją turi iki šių metų vasario 7 d. susisiekti su asmeniu atsakingu 
už centralizuoto sąrašo sudarymą ir pateikimą Valstybiniam studijų fondui nuo Vytauto Didžiojo universiteto, 
kurio kontaktai yra šie: 
  
Studentų centras (Studentų reikalų departamentas) 
Vyresn. administratorė Aušra Martinkėnienė 
Telefonas (8 37) 327 977 (vidaus 4602) 
Adresas S. Daukanto g. 27-210 
El. paštas Ausra.Martinkeniene@vdu.lt 
 
                                                                                                                                Dekanatas 


