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KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS ĮMOKŲ UŽ STUDIJAS 

MOKĖJIMO, GRĄŽINIMO IR IŠIEŠKOJIMO TVARKOS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir 

išieškojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato studentų ir klausytojų Kauno miškų ir aplinkos 

inžinerijos kolegijai (toliau – Kolegija) mokamų įmokų apskaičiavimo, mokėjimo, grąžinimo, 

išieškojimo sąlygas, bendruosius principus ir procedūras. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, 

aukštųjų mokyklų finansavimą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Kauno miškų ir aplinkos 

inžinerijos kolegijos statutu, Akademinės Tarybos nutarimais ir kitais kolegijos teisės aktais.  

3. Pagrindinės Apraše naudojamos sąvokos:  

3.1. kreditas – studijų apimties vienetas, kuriuo skaičiuojamas vidutinis studento ar 

studijuojančiojo (klausytojo) darbo krūvis, reikalingas studijų rezultatams pasiekti.  

3.2. metinė studijų kaina – kolegijos nustatyta ir patvirtinta studijų atitinkamoje studijų 

programoje kaina vieniems studijų metams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro patvirtinta normine studijų kaina. Metinė studijų kaina skirta 60 kreditų (ištęstinių 

studijų atveju – ne daugiau kaip 45 kreditams), nepriklausomai nuo studijų programoje numatytų 

studijuojamų dalykų kreditų skaičiaus atitinkamais studijų metais; 

3.3. skolininkas – studentas, nevykdantis prisiimtų finansinių įsipareigojimų; 

3.4. studijų kredito kaina – 1/60 Studijų sutartyje nurodytos metinės studijų kainos (ištęstinių 

studijų atveju – ne daugiau kaip 1/45 metinės studijų kainos) dalis; 

3.5. studijų kaina semestrui – metinės studijų kainos dalis, apskaičiuota atsižvelgiant į kreditų 

skaičių studijų semestre. Ši kaina lygi studijų kredito kainos ir studijų semestre pasirinktų studijuoti 

kreditų skaičiaus sandaugai;  

3.6. studijų įmoka – studijų kainos ir/arba kitų su studijomis susijusių mokesčių (už dalyką 

(modulį), pakartotinai suteiktas ar papildomas paslaugas) mokėjimas; 

3.7. studijų įmokos grąžinimas – sumokėtos studijų įmokos dalies grąžinimas studentui šiame 

Apraše nustatytais atvejais; 

3.8. studijų įmokų išieškojimas – studento nesumokėtos privalomosios studijų įmokos 

priverstinis išreikalavimas laikantis teisės aktų nustatytos tvarkos; 

3.9. valstybės finansuojama vieta – studijų vieta, kurios studijų kaina apmokama valstybės 

biudžeto lėšomis;  

3.10. valstybės nefinansuojama vieta – studijų vieta, kurios studijų kaina apmokama ne 

valstybės biudžeto lėšomis, taip pat studijų vieta, kurios kaina apmokama tikslinio finansavimo būdu 

arba skiriant studijų stipendiją;  

4. Kitos sąvokos vartojamos taip, kaip apibrėžtos kolegijos Studijų nuostatuose ir kituose 

teisės aktuose.  
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II SKYRIUS 

STUDIJŲ ĮMOKOS 

 

5. Studijų įmoka, atitinkanti metinę studijų kainą, nustatoma konkrečios studijų programos 

vienų metų studijoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

patvirtina normine studijų kaina.  

6. Metinė studijų kaina ir kitų su studijomis susijusių mokesčių dydis nurodomas studijų 

sutartyje ar kitame studentui (klausytojui) privalomame dokumente. 

7. Studijų įmokos gali būti šios: 

7.1. studijų įmoka, atitinkanti metinę studijų kainą – įmoka lygi metinei studijų kainai, kurią 

moka valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojantis studentas; 

7.2. studijų įmoka, mokama už semestro trukmės studijas, atitinka studijų kainą semestrui, 

apskaičiuojamą padauginus studijų kredito kainą iš studijų semestre pasirinktų studijuoti kreditų 

skaičiaus; 

7.3. įmoka už dalyką (modulį) - studijų kaina, proporcinga dalyko (modulio) apimčiai (kreditų 

skaičiui), kurią moka studentas už pasirinktus studijų dalykus; 

7.4. įmoka už studijų programos dalykų kartojimą - egzaminų, įskaitų perlaikymo arba 

laikymo eksternu, dalyko pakartotinio mokslo, kursinio darbo gynimo ir kt. mokesčiai. 

7.5. registracijos mokestis – stojančiojo mokestis mokamas pasirašant studijų sutartį su 

Kolegija. 

8. Įmoka už dalyką (modulį) ir/ar dalyko (modulio) kartojimą yra apskaičiuojama studijų 

kredito kainą padauginus iš dalyko (modulio) kreditų skaičiaus. 

9. Kolegija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos teisės aktais indeksuotą (pakeistą) norminę 

studijų kainą valstybės finansuojamose studijų vietose, turi teisę vienašališkai indeksuoti (pakeisti) 

studijų sutartyje numatytą studijų kainą ir kitas su studijomis susijusias įmokas, jas proporcingai 

perskaičiuodama. Kolegija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos teisės aktais pakeistą bazinės 

socialinės išmokos dydį, bazinę mėnesinę algą arba bendrąjį Lietuvos vartojimo kainų indeksą ar 

Lietuvos Respublikos Statistikos departamento skelbiamą jo ekvivalentą, taip pat turi teisę 

vienašališkai indeksuoti studijų kainą ir kitas su studijomis susijusias įmokas, jas proporcingai 

perskaičiuodama. Kolegija apie indeksuotas (pakeistas) studijų kainas paskelbia kolegijos tinklapyje 

likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) dienų iki numatomos pakeistų mokesčių įsigaliojimo dienos. 

10. Studijų kainą tvirtina Akademinė taryba kolegijos direktoriaus teikimu.  

11. Įmokų už pakartotinai suteiktas studijų paslaugas, taip pat už papildomas paslaugas, 

tiesiogiai nesusijusias su studijų programos įgyvendinimu dydžius tvirtina kolegijos Taryba. 

 

III. STUDIJŲ ĮMOKŲ MOKĖJIMAS 

 

12. Visą studijų kainą moka: 

12.1. studentai, įstoję į valstybės nefinansuojamas studijų vietas; 

12.2. studentai, įstoję į valstybės finansuojamas studijų vietas, tačiau po rotacijos, t. y. 

pasibaigus vertinamajam laikotarpiui (studijų metams), jų pasiekimų lygmuo neatitinka gero 

mokymosi kriterijų; 

12.3. studentai, vienu metu studijuojantys pagal dvi ir daugiau tos pačios pakopos ar tipo studijų 

programas, kurių bent viena finansuojama valstybės biudžeto lėšomis;  

12.4. studentai, pakartotinai studijuojantys profesinių studijų programą arba studijuojantys tos 

pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos 

kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis; 

12.5. užsieniečiai, išskyrus Mokslo ir studijų įstatymo 82 straipsnio 7 ir 8 dalyse nurodytus 

asmenis, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos laisvosios prekybos asociacijos 

valstybių piliečius, dirbančius ir (arba) turinčius teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir jų 

šeimos narius, kitų užsienio valstybių piliečius ir asmenis be pilietybės, turinčius teisę nuolat gyventi 
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Lietuvos Respublikoje, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar kituose teisės aktuose 

nenustatyta kitaip. 

12.5 punkto redakcija, įsigaliojanti Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės 

išstojimo iš Europos Sąjungos dieną: 

užsieniečiai, išskyrus šio įstatymo 82 straipsnio 7 ir 8 dalyse nurodytus asmenis, taip pat Europos 

Sąjungos valstybių narių, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Europos 

laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečius, dirbančius ir (arba) turinčius teisę nuolat gyventi 

Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos narius, kitų užsienio valstybių piliečius ir asmenis be pilietybės, 

turinčius teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse 

sutartyse ar kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip.
1
 

12.5. punkto redakcija nuo 2021-01-01: 

užsieniečiai, išskyrus šio įstatymo 82 straipsnio 7 ir 8 dalyse nurodytus asmenis, taip pat Europos 

Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečius, dirbančius ir 

(arba) turinčius teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos narius, kitų užsienio 

valstybių piliečius ir asmenis be pilietybės, turinčius teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, 

jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip. 

13. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka valstybės finansuojamoje vietoje 

studijuojantis pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų studentas, įstojęs į valstybės finansuojamą 

vietą, po vertinamojo laikotarpio, kuris yra lygus vieniems mokslo metams, netenka valstybės 

finansavimo studijoms, jeigu jis neatitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nustatytų 

gero mokymosi kriterijų.  

14. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų 

studentai, įstoję į valstybės finansuojamą vietą ir netekę valstybės finansavimo studijoms, už 

artimiausius studijų metus turi mokėti studijų kainą, patvirtintą stojimo į Kolegiją metais. Jeigu 

studijų kaina po priėmimo (stojimo) buvo indeksuota (pakeista) šio Aprašo 9 punkte numatytais 

atvejais, studentas už studijas turi mokėti einamaisiais mokslo metais patvirtintą studijų kainą. Šiame 

punkte nurodytu atveju vieno studijų semestro įmoka privalo būti sumokėta ne vėliau kaip iki 

einamųjų mokslo metų rugsėjo 30 d. 

15. Metinės studijų kainos dalį (vieno studijų semestro įmoką) studentas, įstojęs į valstybės 

nefinansuojamą studijų vietą, privalo sumokėti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo naujo 

semestro pradžios.  

16. Paskolą studijoms gaunantis studentas studijų kainą privalo sumokėti ne vėliau kaip kitą 

darbo dieną po to, kai pinigus jam perveda Valstybinis studijų fondas.  

17. Įmokos už studijas mokamos pervedant lėšas į kolegijos sąskaitą, nurodytą studijų 

sutartyje. 

18. Įmoka už dalyko (modulio) kartojimą sumokama ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų 

nuo dalyko (modulio) kartojimo sutarties pasirašymo dienos, išskyrus atvejus, jeigu šioje sutartyje 

numatytas kitoks terminas.  

19. Eksterno įmoka už dalyką (modulį) turi būti sumokėta ne vėliau kaip likus 3 darbo 

dienoms iki egzamino (ar kitos formos atsiskaitymo) laikymo. 

20. Mokėti bet kokias įmokas pagal studijų sutartį ar kitais pagrindais už studentą gali ir tretieji 

asmenys, atlikdami mokėjimo pavedimus, mokėjimo paskirtyje nurodydami studento, už kurį 

mokama, vardą, pavardę ir įmokos paskirtį.  Visais atvejais tai nepanaikina studento atsakomybės už 

įsipareigojimų pagal studijų arba kitą sutartį vykdymą. 

21. Studento sumokėta studijų kainos dalis gali būti kompensuojama Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

22. Studentai, grįžę iš akademinių atostogų (arba po studijų sustabdymo), per 5 darbo dienas 

nuo einamojo semestro pradžios privalo sumokėti atitinkamo dydžio studijų įmoką, jeigu jie nėra 

                                                           
1
 Šio punkto nuostatos taikomos Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiams ir jų šeimos 

nariams, įstojusiems į aukštąsias mokyklas nuo Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės 

išstojimo iš Europos Sąjungos dienos iki 2020 m. gruodžio 31 d. 
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mokėję už paskutinio studijuoto semestro studijas ir pagal paskutinės išlaikytos egzaminų sesijos 

rezultatus Kolegijoje neatitinka gerai besimokančio studento kriterijų, išskyrus Mokslo ir studijų 

įstatymo 77 straipsnio 6 dalyje nustatytą atvejį. 

23. Už baigiamojo darbo (projekto) pakartotinį rengimą negynus baigiamojo darbo (projekto) 

be pateisinamos priežasties arba neapgynus baigiamojo darbo (projekto), taip pat už baigiamojo 

egzamino pakartotinį laikymą, kolegijos Tarybos patvirtinto dydžio įmoka privalo būti sumokėta 

likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki pakartotinio gynimo arba atsiskaitymo.  

 

IV SKYRIUS 

STUDIJŲ ĮMOKŲ ATIDĖJIMAS, SUMAŽINIMAS IR LEIDIMAS MOKĖTI DALIMIS 

 

24. Studijų įmoką sumokėti dalimis, atidėti studijų įmokos mokėjimą ar sumažinti studijų 

kainą gali būti leidžiama direktorius įsakymu. Įsakymas turi būti įtrauktas į studento įmokų duomenų 

bazę.  

25. Studijų įmoką gali būti leista mokėti dalimis. Pirmoji studijų įmokos dalis neturi būti 

mažesnė nei 30 procentų mokėtinos sumos ir turi būti sumokama nė vėliau nei iki einamojo semestro 

pirmojo studijų mėnesio paskutinės dienos.  

26. Atidėjus arba leidus studijų įmoką mokėti dalimis, studentas privalo visiškai atsiskaityti su 

Kolegija iki: rudens semestre – gruodžio 10 d., pavasario semestre – gegužės 10 d. Išimtiniais 

atvejais, atsižvelgus į itin sunkią studento finansinę padėtį (pagal studento pateiktus duomenis), 

įmokos už studijas mokėjimo terminas gali būti atidėtas direktoriaus įsakymu iki įsakyme nurodytos 

datos.  

27. Studijų kaina gali būti sumažinta kolegijos darbuotojui, savo lėšomis studijuojančiam 

Kolegijoje. Studijų kaina darbuotojui sumažinama direktoriaus įsakymu ir padalinio vadovo teikimu, 

jei darbuotojo pasirinktos studijos padėtų darbuotojui geriau atlikti jo vykdomas funkcijas, sudarytų 

sąlygas siekti abipusiai naudingos karjeros Kolegijoje, ar kitaip būtų naudingos kolegijos padaliniui, 

kuriame darbuotojas dirba, ir Kolegijai. Studijų kaina gali būti sumažinama tiems kolegijos 

darbuotojams, kurie Kolegijoje dirba ne mažiau kaip 0,5 etato dalimi bent vienerius metus 

nepertraukiamai. Atsižvelgiant į darbuotojo, dirbančio Kolegijoje, darbo stažą bei numatomą studijų 

naudą Kolegijai, studijų kaina gali būti sumažinta 25-75 %.  

28. Studentui studijų įmoka koreguojama studijuojant mažiau kreditų nei numatyta studijų 

plane, studijuojant pagal individualų studijų planą, keičiant studijų programą, studentą perkėlus į 

valstybės finansuojamą studijų vietą ir kitais vidaus dokumentuose nustatytais atvejais. 

 

V SKYRIUS 

STUDIJŲ ĮMOKŲ GRĄŽINIMAS 
 

29. Jei studentas nutraukia studijų sutartį, sumokėtos studijų įmokos, atitinkančios studijų 

kainą semestrui (studijuojamų dalykų (modulių) kainą), grąžinamos šiais atvejais ir tvarka:  

29.1. nutraukus sutartį iki semestro pradžios – grąžinama 100 % sumokėtos studijų kainos už 

semestrą (dalykų (modulių) kainos), kuriame studentas (klausytojas) nestudijavo;  

29.2. nutraukus sutartį nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. (atitinkamai pavasario semestre nuo 

vasario 1 d. iki vasario 28 d.) – grąžinama suma, lygi 80 % studijų kainos semestrui (studijuojamų 

dalykų (modulių) kainos);  

29.3. nutraukus sutartį nuo spalio 1 d. iki spalio 31 d. (atitinkamai pavasario semestre nuo kovo 

1 d. iki kovo 31 d.) – grąžinama suma, lygi 60 % studijų kainos semestrui;  

29.4. nutraukus sutartį nuo lapkričio 1 d. iki lapkričio 30 d. (atitinkamai pavasario semestre nuo 

balandžio 1 d. iki balandžio 30 d.), grąžinama suma, lygi 40 % studijų kainos semestrui;  

29.5. nutraukus sutartį nuo gruodžio 1 d. iki gruodžio 31 d. (atitinkamai pavasario semestre nuo 

gegužės 1 d. iki gegužės 31 d.) – grąžinama suma, lygi 20 % studijų kainos semestrui;  

29.6. nutraukus sutartį nuo sausio 1 d. (atitinkamai pavasario semestre birželio 1 d.) ir vėliau, 

įmoka negrąžinama;  
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29.7. jei studentas (klausytojas) turėjo mokėti sumažintą įmoką už studijas, grąžinama suma 

apskaičiuojama atsižvelgiant į tokį sumažintą mokesčio dydį. 

30. Visais 29.1–29.5 punktuose nurodytais grąžinimo atvejais iš grąžinamos sumos yra 

atskaitomos bankinių operacijų sąnaudos, jei jos taikomos. 

31. Studijų įmokos dalis taip pat grąžinama  tiems studentams, kurie buvo priimti į valstybės 

nefinansuojamas studijas ir kuriems direktoriaus įsakymu buvo sumažintas studijų mokestis.  

32. Eksterno įmoka už dalyką (modulį) negrąžinama.  

33. Studentui (klausytojui) sumokėta studijų įmoka ar jos dalis negrąžinama, jei jis yra 

pašalinamas iš kolegijos dėl nepažangumo arba už šiurkščius kolegijos statuto, studijų sutarties, 

akademinės etikos kodekso ir kitų studijų ir vidaus tvarką reglamentuojančių norminių aktų 

pažeidimus.  

34. Iki tol, kol studentas arba Kolegija nenutraukia studijų sutarties joje numatytais atvejais ir 

tvarka, laikoma, kad studentas studijuoja ir įmokos skaičiuojamos šiame Apraše nustatytais dydžiais 

ir terminais.  

35. Prašymas dėl studijų įmokos ar jos dalies grąžinimo pateikiamas direktoriui, nurodant 

asmeninės sąskaitos numerį banke. Direktorius vizuoja prašymą ir prašymas pateikiamas kolegijos 

buhalterijai, kuri atlieka įmokų grąžinimą. 

 

 

VI SKYRIUS 

STUDIJŲ ĮMOKŲ IŠIEŠKOJIMAS 

 

36. Įmokų (įmokų dalių) Kolegijoje išieškojimas vykdomas laikantis šio Aprašo, studijų 

sutarčių, taip pat kitų kolegijos vidaus dokumentų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų.  

37. Studijų kainos (kainos dalies) išieškojimas atliekamas studentui nesumokėjus įmokų 

studijų (klausytojo) sutartyje ir (arba) šiame Apraše numatytais terminais. 

38. Studentui, kuris už semestrą sumokėjo mažesnę sumą nei studijų kaina, išieškomos sumos 

dydis apskaičiuojamas pagal išieškomos sumos dydį ir sumokėtos įmokos dydžio santykį. 

39. Studijų kainos (kainos dalies) išieškojimo procedūras inicijuoja ir kontroliuoja kolegijos 

buhalterija.  

40. Išieškomų įmokų (įmokų dalių) dydis nustatomas vadovaujantis šia tvarka:  

40.1. jei studentas (klausytojas) nesumoka įmokos (įmokos dalies) už semestrą ir yra 

pašalinamas iš kolegijos arba nutraukia studijų sutartį, skolos dydis apskaičiuojamas remiantis šio 

Aprašo 29 punkte nurodytomis nuostatomis: 

40.1.1. jei studentas (klausytojas) nesumokėjo atitinkamos studijų įmokos (įmokos dalies) ir 

buvo pašalintas iš kolegijos (nutraukė studijų sutartį) nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. (atitinkamai 

pavasario semestre nuo vasario 1 d. iki vasario 28 d.) – išieškoma 20 % semestro studijų kainos 

(studijuojamų dalykų (modulių) kainos);  

40.1.2. jei studentas (klausytojas) nesumokėjo atitinkamos studijų įmokos (įmokos dalies) ir 

buvo pašalintas iš kolegijos (nutraukė studijų sutartį) nuo spalio 1 d. iki spalio 31 d. (atitinkamai 

pavasario semestre nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d.) – išieškoma 40 % semestro studijų kainos 

(studijuojamų dalykų (modulių) kainos);  

40.1.3.  jei studentas (klausytojas) nesumokėjo atitinkamos studijų įmokos (įmokos dalies) ir 

buvo pašalintas iš kolegijos (nutraukė studijų sutartį) nuo lapkričio 1 d. iki lapkričio 30 d. 

(atitinkamai pavasario semestre nuo balandžio 1 d. iki balandžio 30 d.) – išieškoma 60 % semestro 

studijų kainos (studijuojamų dalykų (modulių) kainos);  

40.1.4. jei studentas (klausytojas) nesumokėjo atitinkamos studijų įmokos (įmokos dalies) ir 

buvo pašalintas iš kolegijos (nutraukė studijų sutartį) nuo gruodžio 1 d. iki gruodžio 31 d. 

(atitinkamai pavasario semestre nuo gegužės 1 d. iki gegužės 31 d.) – išieškoma 80 % semestro 

studijų kainos (studijuojamų dalykų (modulių) kainos);  
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40.1.5. jei studentas (klausytojas) nesumokėjo atitinkamos studijų įmokos (įmokos dalies) ir 

buvo pašalintas iš kolegijos (nutraukė studijų sutartį) sausio 1 d. ir vėliau (atitinkamai pavasario 

semestre birželio 1 d. ir vėliau), iš jo išieškoma suma lygi visai semestro studijų kainai (studijuojamų 

dalykų (modulių) kainai); 

40.1.6.  jei studentas (klausytojas) turėjo mokėti sumažintą įmoką už studijas, skola 

apskaičiuojama atsižvelgiant į tokį sumažintą įmokos dydį. 

41. Įmokų (įmokų dalies) išieškojimas vykdomas laikantis šių procedūrų:  

41.1. Skolininkui jo nurodytu elektroniniu paštu siunčiamas pranešimas (įspėjimas) su 

reikalavimu padengti skolą, pašalintam asmeniui – siunčiama registruotu laišku pagal jo gyvenamąją 

vietą. Pranešime nurodomas tikslus skolos dydis ir sumokėjimo terminas, kuris neturi būti trumpesnis 

nei 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos;  

41.2. atsižvelgiant į nustatytą skolos dydį už kiekvieną nuo mokėjimo termino pabaigos uždelstą 

dieną gali būti skaičiuojami delspinigiai, lygūs 0,02 nesumokėtos sumos;  

41.3. per nustatytą terminą skolininkui nesumokėjus skolos ir delspinigių, gali būti priimamas 

sprendimas kreiptis į skolų išieškojimo bendrovę arba teismą bei antstolius dėl skolos išieškojimo, o 

studentas šalinamas iš kolegijos. Sprendimą dėl kreipimosi į teismą kiekvienu konkrečiu atveju 

priima kolegijos administracija, gavusi iš buhalterijos informaciją apie pradelstas, nesumokėtas 

sumas, atsižvelgiant į skolos dydį, realias galimybes išieškoti skolą ir kitas aplinkybes. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

42. Šis Aprašas svarstomas Akademinėje taryboje ir įsigalioja nuo jo patvirtinimo direktoriaus 

įsakymu dienos.  

43. Studijų kainos ar kitų su studijomis susijusių mokesčių mokėjimą administruoja 

akademiniai padaliniai ir kolegijos buhalterija.  

44. Aprašas skelbiamas kolegijos internetiniame puslapyje. 
 

 

 

Apsvarstyta ir pritarta  

Akademinės tarybos 2019-10-25 posėdyje,  

protokolo Nr. 4 


