NUOLATINĘ PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ ATLIKUSIŲ AR BAZINIUS KARINIUS MOKYMUS BAIGUSIŲ
ASMENŲ UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS DALIES KOMPENSACIJOS SKYRIMO IR IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS

1. Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies
kompensacija (toliau – kainos dalies kompensacija) yra skiriama ir išmokama vadovaujantis Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar
bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 442 (Žin., 2012, Nr. 49-2397) (toliau – Aprašas), Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar
bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo nuostatais, patvirtintais Valstybinio studijų fondo (toliau –
Fondas) direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-59 (toliau – Nuostatai).
2. Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą administruoja Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) ir aukštosios mokyklos.
3. Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies
kompensavimo skyrimo ir išmokėjimo sąlygos (toliau – Sąlygos) taikomos po 2011 m. rugsėjo 1 d. karo tarnybą atlikusiems asmenims.
4. Teisę į kainos dalies kompensaciją turi asmenys atlikę nuolatinę privalomąją karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus (toliau – karo tarnybą
atlikę asmenys), pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuojantys pagal pirmosios ar antrosios pakopos arba vientisųjų studijų programas ar baigę
studijas, visą studijų laikotarpį arba jo dalį studijavę valstybės nefinansuojamose studijų vietose.
5. Teisės į kainos dalies kompensaciją neturi asmenys:
5.1. nurodyti Mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose;
5.2. studijas pradėję praėjus daugiau nei trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo datos;
5.3. karo tarnybą atlikę 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;
5.5. aukštajai mokyklai sudarant Fondo direktoriaus nustatytos formos karo tarnybą atlikusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas
sumokėtą kainą, sąrašą (toliau – Sąrašas) turintys akademinių skolų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.
6. Asmenys, kurie karo tarnybą atliko po studijų aukštojoje mokykloje baigimo (toliau – studijas baigę asmenys), siekdami gauti kainos dalies
kompensaciją, nuo einamųjų metų sausio 5 d. iki vasario 10 d. privalo pateikti Fondui Prašymą skirti (išmokėti) už studijas sumokėtos kainos dalies
kompensaciją privalomąją karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims (toliau – Prašymas) ir šiuos dokumentus arba
teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas (išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia):
6.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
6.2. asmens aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantį diplomą;
6.3. krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį karo tarnybos atlikimo faktą.
7. Asmenims, kurie karo tarnybą atliko po studijų aukštojoje mokykloje baigimo, už studijas sumokėta kaina kompensuojama einamaisiais
kalendoriniais metais, jei karo tarnyba atlikta praėjusiais kalendoriniais metais.
8. Asmenys, kurie karo tarnybą atliko prieš pradėdami studijas aukštojoje mokykloje ar studijų metu (toliau – studijuojantys asmenys), privalo savo
aukštajai mokyklai jos nustatyta tvarka ir terminais pranešti apie atliktą karo tarnybą ir pateikti krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą
dokumentą, patvirtinantį karo tarnybos atlikimo faktą (ar šio dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją).
9. Fondo Valdybai Aprašo 21 punkte nustatytu terminu priėmus sprendimą skirti kainos dalies kompensaciją ir patvirtinus, karo tarnybą atlikusių
asmenų, kuriems kompensuojama už studijas sumokėtos kainos dalis, sąrašą, Sąlygų 8 punkte nurodyti asmenys privalo Fondui pateikti Prašymą ir
krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį karo tarnybos atlikimo faktą (ar šio dokumento teisės aktų nustatyta tvarka
patvirtintą kopiją).
10. Apie Fondo valdybos priimtą sprendimą Sąlygų 6 punkte nurodyti asmenys informuojami išsiunčiant pranešimą jų Prašyme nurodytu
elektroniniu pašto adresu.
11. Sąlygų 8 punkte nurodyti asmenys apie Fondo valdybos priimtą sprendimą informuojami išsiunčiant pranešimą aukštosios mokyklos
pateiktame Sąraše nurodytu jų elektroninio pašto adresu.
11.1. Pranešime šie asmenys taip pat informuojami apie Prašymų pateikimo terminą ir tvarką.
12. Asmuo, tinkamai ir laiku užpildęs Prašymo formą, pasirašo ir sutinka, kad susipažino su Nuostatais, Aprašu ir šiomis Sąlygomis, taip pat
patvirtina, kad sutinka dėl jo asmens duomenų tvarkymo kainos dalies kompensacijos skyrimo ir administravimo tikslu.
12.1. Asmuo patvirtina, jog visa Prašyme pateikta informacija yra teisinga.
13. Kai asmenį, pateikiantį Prašymą ir kitus dokumentus, atstovauja įgaliotas asmuo, pastarasis Fondui turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.
14. Asmuo, pateikęs Prašymą skirti (išmokėti) kainos dalies kompensaciją, įsipareigoja:
14.1. laikytis šių Sąlygų;
14.2. teikti apie save teisingus duomenis ir teisėtus dokumentus;
14.3. nuolat tikrinti gautus pranešimus savo nurodytoje elektroninio pašto dėžutėje.
15. Jei studijas baigęs asmuo Aprašo 19 punkte nustatytais terminais netinkamai pateikia Fondui Nuostatų 18 punkte nurodytą Prašymą ir
dokumentus, Fondas per 3 darbo dienas informuoja apie tai asmenį, išsiųsdamas pranešimą Prašyme nurodytu asmens elektroninio pašto adresu. Tokiu
atveju asmuo turi teisę per 3 darbo dienas nuo pranešimo išsiuntimo iš Fondo dienos pateikti Fondui Prašyme nurodytos informacijos teisingumą
patvirtinančius dokumentus. Asmuo, per Fondo nurodytą terminą nepateikęs Fondui dokumentų, nėra įtraukiamas į karo tarnybą atlikusių asmenų,
kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtos kainos dalį, sąrašą.
16. Jeigu studijuojantis asmuo, įtrauktas į Fondo valdybos patvirtintą sąrašą, iki Aprašo 26 punkte nustatyto termino pabaigos nepateikia ar
netinkamai pateikia Prašymą ir Aprašo 26 punkte nurodytus dokumentus, kainos dalies kompensacija jam neišmokama.
17. Studijuojantis ir studijas baigęs asmuo, pateikęs Prašymą, gali bet kuriuo metu iki kainos dalies kompensacijos išmokėjimo šį Prašymą atsiimti,
apie tai raštu informuodamas Fondą.
18. Karo tarnybą atlikusiam asmeniui gali būti skiriama tik už vienas studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija.
19. Studijas baigusiam asmeniui visa kainos dalies kompensacija pervedama į jo Prašyme skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją
karo tarnybą atlikusiems asmenims nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 21 ir 23 punktuose nurodytų sprendimų
priėmimo.
19.1. Studijuojančiam asmeniui kainos dalies kompensacija pervedama į asmens sąskaitą, nurodytą Prašyme išmokėti už studijas sumokėtos
kainos dalies kompensaciją karo tarnybą atlikusiems asmenims, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 26 punkte nurodyto Prašymo išmokėti už
studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją ir dokumento pateikimo termino pabaigos.
20. Kainos dalies kompensacija išmokama į asmens, įtraukto į Fondo valdybos patvirtintą sąrašą, vardu atidarytą sąskaitą, nurodytą Prašyme skirti
už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją.
20.1. Tais atvejais, kai Prašyme nurodyta ne asmens, įtraukto į Fondo valdybos patvirtintą sąrašą, vardu atidaryta sąskaita, kainos dalies
kompensacija į šią sąskaitą neišmokama.
21. Vadovaujantis Aprašo 30 punktu, studijuojantiems asmenims, priimtiems į aukštąsias mokyklas iki Mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo, ir
studijas baigusiems asmenims, priimtiems į aukštąsias mokyklas iki Mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo, kompensuojama ne daugiau kaip 50
procentų kainos ne didesnės už norminę studijų kainą, galiojusią tais metais, kai asmuo atliko karo tarnybą.
22. Studijuojantys asmenys, priimti į aukštąsias mokyklas iki Mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo, Prašymą ir dokumentus Fondui teikia Sąlygų
6 punkte nustatyta tvarka po studijų baigimo, kainos dalies kompensacija šiems asmenims skiriama einamaisiais kalendoriniais metais, jei studijas šie
asmenys baigė praėjusiais kalendoriniais metais.

