PATVIRTINTA
Vilniaus Gedimino technikos universiteto
rektoriaus 2018 m. gegužės 4 d. įsakymu
Nr. 409
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO
STUDIJŲ KAINOS NUOLAIDŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus Gedimino technikos universiteto studijų kainos nuolaidų taikymo tvarkos
aprašas (toliau – Aprašas) nustato Vilniaus Gedimino technikos universiteto (toliau – VGTU)
nefinansuojamose studijų vietose studijuojantiems pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų
studentams taikomų studijų kainos nuolaidų dydžius, taikymo sąlygas ir tvarką. Šio Aprašo
nuostatos netaikomos studentams, atvykstantiems studijuoti iš užsienio.
2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme
vartojamas sąvokas.
II SKYRIUS
STUDIJŲ KAINOS NUOLAIDŲ TAIKYMO SĄLYGOS
3. Studijų kainos nuolaidos gali būti taikomos:
3.1. studentams už pasiekimus meninėje ir sportinėje veikloje;
3.2. studentams už pasiekimus mokslinėje, kūrybinėje veikloje ir (ar) puikius studijų
pasiekimus bei aktyvų dalyvavimą visuomeninėje universiteto veikloje. Teikiamas prašymas turi
būti vizuotas katedros, kurioje vykdoma studento studijų programa, vedėjo;
3.3. studentams iš nepasiturinčių šeimų, negalią turintiems studentams, asmenims, kurie
gyvena vieni ir turi teisę gauti arba gauna socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės
socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, remiantis šiais kriterijais:
3.3.1. yra ne vyresni kaip 25 metų, turi teisę gauti arba gauna socialinę pašalpą pagal
Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą. Tai
įrodantis dokumentas – pažyma iš deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės apie gaunamą
socialinę pašalpą;
3.3.2. turi pagal teisės aktus nustatytą 45 % ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar
vidutinį neįgalumo lygį. Tai įrodantis dokumentas – neįgaliojo pažymėjimo kopija, kurioje
nustatytas darbingumo lygis ar neįgalumo lygis;
3.3.3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo
paskirta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę. Tai įrodantis dokumentas
– teismo sprendimas, mero potvarkis ar kt. dokumentas dėl globos (rūpybos), tėvų (turėto vieno iš
tėvų) mirties liudijimas (-ai).
3.4. visose studijų pakopose studijuojantiems VGTU darbuotojams, dirbantiems
universitete ne trumpiau kaip metus. Tai įrodantis dokumentas – pažyma iš Personalo direkcijos
apie darbo stažą.
4. Siekiantys gauti studijų kainos nuolaidą, pažangūs studentai (neturintys akademinių skolų
ir nuobaudų per paskutinius studijų universitete metus) pateikia prašymus (kartu su teisę į nuolaidą
patvirtinančiais dokumentais) iki rugsėjo 20 dienos – rudens semestre, iki vasario 20 dienos –
pavasario semestre:
4.1. už pasiekimus, nurodytus 3.1 papunktyje, studentai teikia prašymą (2 priedas) Sporto
ir meno centro direktoriui;
4.2. jei nuolaida taikytina už 3.2, 3.3 ir 3.4 papunkčiuose išvardintas nuostatas, prašymas
(1 priedas) dėl nuolaidos skyrimo, kartu su teisę į nuolaidą patvirtinančiais dokumentais, teikiamas
fakulteto, kuriame studijuoja, dekanui.
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5. Sprendimus dėl nuolaidų skyrimo priima studijų kainos nuolaidų skyrimo komisijos
(toliau – komisija).
6. Dėl nuostatų, išvardintų 3.2, 3.3 ir 3.4 papunkčiuose, atitikimo fakulteto dekanas sudaro
komisiją studentų pateiktiems prašymams svarstyti. Į komisiją įtraukiami fakulteto dekanas,
prodekanas, fakulteto studentų atstovybės atstovas.
7. Sporto ir meno centro direktorius sudaro nuolaidų skyrimo komisiją prašymams svarstyti
dėl pasiekimų meninėje ir sporto veikloje. Į komisiją įtraukiami Sporto ir meno centro direktorius,
Sporto skyriaus vedėjas / Meno skyriaus vedėjas, studentų atstovas. Komisija įvertina studentų
prašymus dėl nuolaidos, atsižvelgdama į Sporto ir meno centro nurodytus kriterijus.
8. Komisijos, įvertinusios maksimalų nuolaidų limitą ir studentų dokumentus,
patvirtinančius studentų teisę į studijų kainos nuolaidą, priima nutarimą. Nutarimai priimami
posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma, posėdžiai yra protokoluojami,
registruojami ir saugomi VGTU nustatyta tvarka.
9. Komisijos sprendimus dėl nuolaidų turi priimti iki rugsėjo 30 dienos – rudens semestre ir
iki vasario 28 dienos – pavasario semestre.
10. Sporto ir meno centro protokolo kopija, suderinta su studijų prorektoriumi, pateikiama
fakultetų dekanams (iki rugsėjo 30 d. – rudens semestre ir iki vasario 28 d. – pavasario semestre).
Šio protokolo pagrindu rengiami įsakymai dėl studijų kainos nuolaidos skyrimo.
11. Atsakingas fakulteto dekanato darbuotojas universiteto informacinėje sistemoje rengia
įsakymą dėl studijų kainos nuolaidos, kurį tvirtina fakulteto dekanas. Studijų sutarčių prieduose
semestro studijų kaina nurodoma pagal įsakymu patvirtintas nuolaidas.
12. Studijų kainos nuolaidos gali būti suteikiamos nuo pirmojo studijų semestro.
13. Studentas per semestrą gali kreiptis tik dėl vienos iš 3 punkte nurodytų studijų kainos
nuolaidų. Nuolaidos nesumuojamos.
14. Studentui suteikta nuolaida galioja tik einamąjį studijų semestrą.
15. Visi studentai, įstoję į VGTU pirmąjį studijų semestrą, laikomi pažangiais.
16. Nuolaida netaikoma, kai:
16.1. studentas kartoja kursą arba studijuoja su savo grupe, bet dėl akademinių skolų yra
užsiregistravęs studijuoti žemesniame kurse neišlaikytus studijų dalykus;
16.2. studentas pakartotinai studijuoja tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą,
bet daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jis įgijo valstybės biudžeto lėšomis ir nuolaidos
skyrimo metu studijuoja „M“ statusu;
16.3. už studentą visą studijų kainą sumoka trečioji šalis, t. y. savivaldybė ar kita įstaiga. Jei
studentas, pasibaigus jo globai dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, kreipėsi
dėl vienkartinės išmokos įsikurti ir pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą ir (ar)
pagal 2004 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 801 patvirtintus
„Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatus“ skirtą vienkartinę išmoką panaudojo studijų
kainai padengti. Jei dalį studijų kainos moka studentas, nuolaida gali būti taikoma taikant 3 punkto
kriterijus.
17. Nepaskirsčius viso fakultetui skirto nuolaidų limito, likusi dalis gali būti panaudota
studijų kainai sumažinti baigiamojo darbo rengimo ir gynimo laikotarpiu.
III SKYRIUS
STUDIJŲ KAINOS NUOLAIDŲ LIMITAI
18. Maksimaliai leistinų nuolaidų limitus suskaičiuoja ir rektoriaus įsakymo projektą rengia
VGTU Finansų direkcijos Ekonomikos skyrius. Suderintas su VGTU Finansų direkcijos
direktoriumi ir studijų prorektoriumi įsakymas teikiamas pasirašyti rektoriui.
19. VGTU Finansų direkcijos Ekonomikos skyrius suskaičiuoja maksimalią VGTU
nuolaidų sumą kiekvienam pusmečiui ir paskirsto taip:
19.1. 20 % skiriama studentų – sportininkų ir menininkų – studijų kainos nuolaidoms,
atskiriant ją nuo visos semestro nuolaidų sumos;
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19.2. likusi nuolaidoms skirta suma paskirstoma fakultetams. Fakultetui skirta nuolaidų
suma paskirstoma taip:
19.2.1. 70 % – socialiai remtinų studentų studijų kainos nuolaidoms;
19.2.2. 30 % – studentams už pasiekimus mokslinėje, kūrybinėje veikloje ir (ar) aktyvų
dalyvavimą visuomeninėje universiteto veikloje, VGTU darbuotojų studijų kainos nuolaidoms.
20. VGTU Finansų direkcija pateikia fakultetų dekanams ir Sporto ir meno centro vadovui
maksimaliai leistinų nuolaidų limitus pusmečiui iki einamojo semestro rugsėjo 20 d. pagal rugsėjo
15 d. rudens semestre sudarytų studijų sutarčių duomenis ir iki einamojo semestro vasario 20 d.
pagal vasario 15 d. pavasario semestre sudarytų studijų sutarčių duomenis. Maksimali nuolaidų
suma sudaro 2 % visų planuojamų gauti įplaukų iš mokančių visą studijų kainą už nuolatines ir
ištęstines studijas studentų.
21. Kiekvieno semestro maksimaliai leistinų nuolaidų limitai fakultetams pateikiami
bendra suma, neišskiriant pakopų bei studijų formos.
IV SKYRIUS
STUDIJŲ KAINOS NUOLAIDŲ DYDŽIAI IR JŲ TAIKYMAS
22. Studijų kainos nuolaidos studentams taikomos pagal studijuojamos studijų programos
studijų krypčių grupę, neviršijant maksimalių dydžių, nurodytų lentelėje:
Studijų pakopa

I pakopa

Vientisosios
studijos

II pakopa

Studijų krypčių grupė
Inžinerijos mokslai
Technologijų mokslai
Informatikos mokslai
Menai
Socialiniai mokslai
Verslo ir viešoji vadyba
Matematikos mokslai
Menai
Inžinerijos mokslai
Inžinerijos mokslai
Technologijų mokslai
Informatikos mokslai
Menai
Socialiniai mokslai
Verslo ir viešoji vadyba
Humanitariniai mokslai
Matematikos mokslai

Maksimalus taikomos nuolaidos dydis Eur
Nuolatinė studijų forma
Ištęstinė studijų forma
600,00
400,00
600,00
400,00
600,00
400,00
600,00
400,00
150,00
100,00
150,00
100,0
200,00
150,0
600,00
400,00
600,00
–
600,00
400,00
600,00
400,00
600,00
400,00
600,00
–
150,00
100,00
150,00
100,0
150,00
100,0
200,00
150,0

23. Pažangiems pirmosios bei antrosios studijų pakopų studentams, studijuojantiems VGTU
nuolatinių ir ištęstinių studijų (išskyrus išlyginamųjų, papildomųjų ir kitų studijų komercinių grupių
studentus) valstybės nefinansuojamose vietose, studijų užsienio aukštojo mokslo institucijoje pagal
tarptautines (tarpžinybines) sutartis dalinių studijų laikotarpiu (Erasmus programos) studijų kaina
gali būti mažinama neviršijant 1 lentelėje nurodytų sumų. Nuolaidos teikiamos iš fakultetui skirto
nuolaidų limito.
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V SKYRIUS
STUDIJŲ KAINOS MOKĖJIMO ATIDĖJIMAS IR LEIDIMAS MOKĖTI DALIMIS
24. Studentui, pateikusiam prašymą dėl paskolos studijų kainai sumokėti, studijų kainos
mokėjimas gali būti iki paskolos gavimo, bet ne ilgiau nei iki gruodžio 1 d. (rudens semestre) ir
gegužės 1 d. (pavasario semestre).
25. Studijų kainą gali būti leista mokėti ne daugiau nei trimis dalimis, tačiau kiekviena iš
dalių negali būti mažesnė nei 30 % mokėtinos sumos ir turi būti sumokama ne vėliau nei iki
einamojo semestro pirmojo mėnesio paskutinės dienos.
26. Atidėjus arba leidus studijų kainą mokėti dalimis, studentas privalo visiškai atsiskaityti
su VGTU iki gruodžio 1 d. (rudens semestre) ar gegužės 1 d. (pavasario semestre).
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
27. Maksimalūs studijų kainų nuolaidų limitai fakultetams nustatomi vieno semestro
laikotarpiui.
28. Finansų direkcijos Ekonomikos skyrius atsako už tai, kad rektoriaus įsakymu patvirtinti
fakultetams leistini studijų kainos nuolaidų limitai būtų laiku pateikti fakultetų / instituto dekanams
ir paskelbti universiteto informacinėje sistemoje 20 punkte nurodytais terminais.
29. Fakulteto / instituto dekanai užtikrina, kad, suteikiant studentams studijų kainos
nuolaidas, nebūtų viršyti rektoriaus patvirtinti nuolaidų limitai.
30. Fakultetų administratoriai arba vadybininkai kontroliuoja, kad sudaromose studijų
sutartyse ar jų prieduose semestro studijų kaina būtų nurodyta jau su pritaikyta nuolaida.
31. Metinė suteiktų nuolaidų suma pagal šios tvarkos aprašą laikoma universiteto
negautomis pajamomis.
32. Visiško atleidimo nuo studijų kainos ir kitus išimtinius studijų kainos nuolaidų
suteikimo klausimus fakulteto / instituto dekano arba Sporto ir meno centro direktoriaus teikimu
sprendžia rektorius arba jo pavedimu studijų prorektorius.
________________

SUDERINTA
Studijų prorektorius

SUDERINTA
Finansų direkcijos direktorius

SUDERINTA
Teisės direkcijos direktorė

____________________
Romualdas Kliukas
2018-05-____

_____________________
Romualdas Česnavičius
2018-05-____

____________________
Violeta Keršulienė
2018-05-____

Parengė
Vyresnysis specialistas
____________________
Deimantė Gražina Nenartavičienė, tel. 274 4944, el. p. deimante.nenartaviciene@vgtu.lt
2018-05-_____
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Vilniaus
Gedimino
technikos
universiteto studijų kainos nuolaidų
taikymo tvarkos aprašo
1 priedas
_____ gr. studentas (-ė)
(Studento registracijos Nr.)
(Elektroninis paštas, telefonas)
(Studento vardas ir pavardė)

Vilniaus Gedimino technikos universiteto
___________________________fakulteto dekanui
PRAŠYMAS DĖL STUDIJŲ KAINOS NUOLAIDOS SUTEIKIMO
20___-___-___
Vilnius
Prašau sumažinti mano studijų kainą už _______________ m. m.__________ semestrą.
Prašymo pagrindimas:
□ dalyvauju mokslinėje veikloje;
□ aktyviai dalyvauju visuomeninėje universiteto veikloje;
□ esu našlaitis (-ė);
□ esu iš socialiai remtinos šeimos;
□ esu ne vyresnis (-ė) kaip 25 metų, turiu teisę gauti arba gaunu socialinę pašalpą pagal
Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
□ turiu pagal teisės aktus nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar
vidutinį neįgalumo lygį;
□ esu ne vyresnis (-ė) kaip 25 metų ir man iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo
paskirta globa (rūpyba) arba tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;
□ esu VGTU darbuotojas;
□ šeimos (mano) finansinė padėtis netikėtai pablogėjo.
Pridedami dokumentai:_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
Patvirtinu, kad:
1. Valstybės remiama paskola nesinaudoju.
2. Studijų stipendija man neskirta.
3. Vienkartinės išmokos įsikurti pagal LR išmokų vaikams įstatymą ir LRV 2004 m.
birželio 28 d. nutarimu Nr. 801 patvirtintus „Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo
nuostatus“ nepanaudojau studijų kainai apmokėti.
4. Akademinių įsiskolinimų neturiu.

(Parašas)

________________________

(Vardas ir pavardė)
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Vilniaus
Gedimino
technikos
universiteto studijų kainos nuolaidų
taikymo tvarkos aprašo
2 priedas
_____ gr. studentas (-ė)
(Studento registracijos Nr.)
(Elektroninis paštas, telefonas)
(Vardas ir pavardė)

Vilniaus Gedimino technikos universiteto
Sporto ir meno centro direktoriui
PRAŠYMAS DĖL STUDIJŲ KAINOS NUOLAIDOS SUTEIKIMO
20___-___-___
Vilnius
Prašau sumažinti mano studijų kainą už _________________ m. m.____________ semestrą.
Prašymo pagrindimas:
□ Dalyvauju VGTU meno kolektyvų veikloje. Dalyvavau šiuose renginiuose:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
□ Dalyvauju sportinėje VGTU veikloje. Mano pasiekimai:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
□ Kitos priežastys (nurodyti) __________________________________________________
________________________________________________________________________________
Patvirtinu, kad:
1. Valstybės remiama paskola nesinaudoju.
2. Studijų stipendija man neskirta.
3. Vienkartinės išmokos įsikurti pagal LR išmokų vaikams įstatymą ir LRV 2004 m.
birželio 28 d. nutarimu Nr. 801 patvirtintus „Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo
nuostatus“ nepanaudojau studijų kainai apmokėti.
4. Akademinių įsiskolinimų neturiu.
SUDERINTA
(Trenerio ar meno kolektyvo vadovo vardas ir pavardė)
(Parašas)

20____-___-___
(Parašas)

_____________________

(Vardas ir pavardė)

