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Dėl 2008 m. spalio 15 d. Vilniaus universiteto Senato komisijos sprendimo  
„Dėl 2008–2009 studijų metų rudens semestro studijų įmokų“ atšaukimo 

 

Vilniaus universiteto Senato komisija, atsižvelgdama į tai, kad: 

 2008 m. spalio mėn. 20 d. LR Seimas priėmė Aukštojo mokslo įstatymo 22, 23, 25, 47, 56, 58, 

59, 60, 61 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo pataisą, kuria nustatė, kad Valstybinių 

aukštųjų mokyklų visų formų pagrindinių, vientisųjų ir antrosios pakopos studijų studentai, 

studijuojantys studijų vietose, į kurias priimamų studentų studijos visiškai arba iš dalies 

apmokamos valstybės biudžeto lėšomis, 2008–2009 studijų metų pirmąjį (rudens) semestrą 

studijų įmokas moka pagal 2008–2009 studijų metų pirmojo (rudens) semestro studijų rezultatus, 

 ši Seimo priimta pataisa turi lemiamą reikšmę dėl 2008–2009 studijų metų rudens semestro 

studijų įmokų net ir nepažangių studentų atžvilgiu, kadangi Seimo, Vilniaus universiteto steigėjo, 

valia nuo prievolės mokėti studijų įmoką buvo atleisti absoliučiai visi studentai, studijuojantys 

studijų vietose, į kurias priimamų studentų studijos visiškai arba iš dalies apmokamos valstybės 

biudžeto lėšomis, t.y. ir tie studentai, kurie po galutinės konkursinės eilės paskelbimo turi 

akademinių skolų, 

 2008 m. spalio 22 d. LR Vyriausybė nutarė suteikti šalies aukštosioms mokykloms iš laikinai laisvų 

valstybės piniginių išteklių 16,7 mln. litų negautoms planuotoms 2008 metų studijų įmokoms už 

2008–2009 studijų metų pirmąjį (rudens) semestrą kompensuoti, ir šios lėšos privalės būti 

grąžintos į valstybės biudžetą iš valstybinių aukštųjų mokyklų gautų pajamų už studijas ne vėliau 

kaip iki 2009 m. kovo 31 d. t.y. po to, kai studentai sumokės aukštajai mokyklai studijų įmokas 

pagal 2008–2009 studijų metų pirmojo (rudens) semestro studijų rezultatus, 

 

N u t a r i a:  

1. atšaukti 2008 m. spalio 15 d. Senato komisijos sprendimą dėl 2008–2009 studijų metų rudens 

semestro studijų įmokų; 

2. įgalioti  kamieninių akademinių padalinių vadovus Finansų ir ekonomikos direkcijos nustatyta 

tvarka iki 2008 m. gruodžio 15 d. grąžinti visų formų pagrindinių, vientisųjų ir antrosios pakopos 

studijų studentams, studijuojantiems studijų vietose, į kurias priimamų studentų studijos visiškai 

arba iš dalies apmokamos valstybės biudžeto lėšomis, jų sumokėtas 2008–2009 studijų metų 

pirmojo (rudens) semestro įmokas pagal 2007–2008 studijų metų antrojo (pavasario) semestro ar 

kito ankstesnio semestro (tuo atveju, kai anksčiau studijavęs studentas atnaujina studijas) 

rezultatus; 

3. pavesti Studijų direkcijai parengti ir iki 2008 m. gruodžio 1 d. pateikti Senato komisijai tvirtinti su 

įsigaliojusiu nauju įstatyminiu reguliavimu suderintą studijų įmokų mokėjimo tvarką, pagal kurią 

pradedant nuo 2008–2009 studijų metų antrojo (pavasario) semestro studijų įmokas turės mokėti 

visi Aukštojo mokslo įstatyme nustatyto gerai besimokančio studento kriterijaus neatitinkantys 

visų formų pagrindinių, vientisųjų ir antrosios pakopos studijų Vilniaus universiteto studentai, 

studijuojantys studijų vietose, į kurias priimamų studentų studijos visiškai arba iš dalies 

apmokamos valstybės biudžeto lėšomis, t.y. ir visi baigiamojo semestro studentai. 

 

Senato pirmininkas                                    Prof. V.B. Pšibilskis 


