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UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS KOMPENSAVIMO  

TARPTAUTINĖS TEISĖS IR VERSLO AUKŠTOSIOS MOKYKLOS STUDENTAMS  

TVARKA 

 

1. Ši tvarka reglamentuoja už studijas sumokėtos kainos kompensavimo Tarptautinės teisės ir verslo 

aukštosios mokyklos (toliau – TTVAM) studentams tvarką 

 

2.  Ši tvarka parengta, vadovaujantis:  

2.1. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo  (Žin., 2009, Nr.54-2140) 71 straipsnio 1 dalimi; 

2.2. Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 106-2427: 2011, Nr.86-4150) 41 

straipsnio 4 dalimi. 

 

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr.54-2140) 71 straipsnio 

1 dalimi už studijas sumokėtos kainos kompensavimas TTVAM studentams vykdomas pagal: 

3.1. Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą 2010 m. spalio 20 d. LRV 

nutarimu (suvestinė redakcija (nuo 2012-07-27));  

3.2. 2010 m. lapkričio 30 d. Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymą NR. VI-84 „Dėl už studijas 

sumokėtos kainos kompensavimo nuostatų, dokumentų formų ir prašymo išmokėti už studijas sumokėtos 

kainos kompensaciją formos patvirtinimo“ (suvestinė redakcija (nuo 2014-12-24)). 

 

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 106-2427: 2011, Nr.86- 

150) 41 straipsnio 4 dalimi už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimas TTVAM studentams ir 

absolventams, atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigusiems bazinius karinius 

mokymus, vykdomas pagal Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius 

mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą 

2012 m. balandžio 18 d. LRV nutarimu Nr. 442. 

 

5. Už studijas sumokėtos kainos kompensavimą pagal šios tvarkos 2 ir 3 punktuose nurodytus teisės 

aktus administruoja Valstybinis studijų fondas (studijų kainos kompensavimas ir kompensavimas karo 

tarnybą atlikusiems) ir TTVAM. TTVAM direktorius atskiru įsakymu skiria TTVAM darbuotoją(-us), 

kuris(-ie) yra atsakingas(-i) už sumokėtos studijų kainos kompensavimo TTVAM studentams 

administravimą. 

 

6. TTVAM, administruodama už studijas sumokėtos kainos kompensavimą: 

6.1. sudaro ir teikia Fondui valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių 

asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą; 

6.2. teikia Fondui informaciją ir duomenis, kurių reikia už studijas sumokėtos kainos kompensavimui 

administruoti; 

6.3. konsultuoja TTVAM studentus sumokėtos studijų kainos kompensavimo klausimais. 

 

7. Už studijas sumokėtos kainos dalis kompensuojama studentams, atitinkamą studijų laikotarpį 

studijavusiems TTVAM savo lėšomis, pasiekusiems geriausių studijų rezultatų, kurie apskaičiuojami 

pagal Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos geriausiųjų studentų eilės sudarymo tvarką. 
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