PATVIRTINTA
Šv. Ignaco Lojolos kolegijos direktoriaus
2018 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-117
ĮMOKŲ UŽ STUDIJAS IR PASLAUGAS, SUSIETAS SU STUDIJOMIS,
ŠV. IGNACO LOJOLOS KOLEGIJOJE, MOKĖJIMO, GRĄŽINIMO IR IŠIEŠKOJIMO
TVARKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Įmokų už studijas Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarka
(toliau – Tvarka) nustato studentų / klausytojų mokamų įmokų, tiesiogiai susijusių su studijų
programos įgyvendinimu, įmokų už pakartotinai suteiktas studijų paslaugas bei įmokų, tiesiogiai
nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu dydį, mokėjimo, sumažinimo, grąžinimo,
išieškojimo sąlygas, bendruosius principus bei procedūras.
2. Tvarka parengta vadovaujantis LR Mokslo ir studijų įstatymu, LR Vyriausybės nutarimais,
Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, reglamentuojančiais aukštųjų mokyklų finansavimą, Šv.
Ignaco Lojolos kolegijos (toliau – Kolegijos) statutu bei kitais Kolegijos teisės aktais.
3. Pagrindinės Tvarkoje naudojamos sąvokos:
3.1. metinė studijų kaina – Kolegijos nustatyta ir patvirtinta atitinkamoje studijų programoje
kaina vieneriems studijų metams, vadovaujantis LR Vyriausybės nustatyta normine studijų kaina
(studijų kaina skirta 60 kreditų, nepriklausomai nuo studijų programoje numatytų studijuojamų
dalykų kreditų skaičiaus atitinkamais studijų metais);
3.2. studijų kredito kaina – 1/60 metinės studijų kainos (nurodytos Studijų sutartyje) dalis;
3.3. studijų kaina semestrui – kaina lygi studijų kredito kainos ir studijų semestre pasirinktų
studijuoti kreditų skaičiaus sandaugai;
3.4. skolininkas – studentas / klausytojas turintis neįvykdytų finansinių įsipareigojimų Kolegijai;
3.5. studijų įmoka – įmoka, lygi studijų kainai (metinei studijų kainai ar jos daliai) ir / arba
kitiems su studijomis susijusiems mokesčiams (už dalyką (modulį), pakartotinai suteiktas ar
papildomas paslaugas);
3.6. studijų įmokų išieškojimas – studento / klausytojo nesumokėtos studijų įmokos priverstinis
išreikalavimas teisės aktų nustatyta tvarka;
3.7. valstybės finansuojama vieta – studijų vieta, kurios studijų kaina apmokama valstybės
biudžeto lėšomis;
3.8. valstybės nefinansuojama vieta – studijų vieta, kurios studijų kaina apmokama ne
valstybės biudžeto lėšomis;
3.9. įmoka už papildomas paslaugas – tiesiogiai nesusijusias su studijų programos
įgyvendinimu – dokumentų dublikatų, archyvo pažymų parengimo ir kitų mokesčių už
paslaugas.
II. STUDIJŲ ĮMOKOS
4. Studijų įmokos gali būti šios:
4.1. studijų įmoka, atitinkanti metinę studijų kainą – įmoka lygi metinei studijų kainai;
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4.2. įmoka už dalyką (modulį) – studijų įmoka, kurią moka studentas / klausytojas už pasirinktus
studijų dalykus (modulius ar jų dalis). Ši įmoka yra lygi studijų kredito kainai padaugintai iš
studijų dalyko (modulio ar jo dalies) kreditų skaičiaus;
4.3. studijų priemoka – studijų įmoka, kurią moka valstybės finansuojamoje vietoje studijuojantis
ir studijų programą pakeitęs asmuo, atitinkanti metinės studijų kainos dalį. Tokios įmokos dydis
apskaičiuojamas vadovaujantis LR Vyriausybės patvirtintu „Asmens, studijuojančio valstybės
finansuojamoje vietoje, studijų programos keitimo tvarkos aprašu“;
4.4. įmoka už studijų programos dalykų (modulių) kartojimą – studijų įmoka už dalyko
(modulio) kartojimą, pakartotinį kursinio darbo rengimą ir gynimą. Ši įmoka yra lygi studijų
kredito kainai padaugintai iš dalyko (modulio) kreditų skaičiaus.
5. Metinė studijų kaina bei kitų su studijomis susijusių mokesčių dydis nurodomas studijų
sutartyje ar kitame studentui / klausytojui privalomame dokumente.
6. Papildomų ir tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu paslaugų teikimą ir
įmokas už jas reglamentuoja „Diplomo priedėlio (priedo) blankų privalomosios formos rengimo,
gamybos, apskaitos, registracijos ir išdavimo tvarkos aprašas“, 2015 m. vasario 18 d.
direktoriaus įsakymas Nr. V-15 „Dėl įmokų dydžių už dokumentų kopijavimą ir spausdinimą
savitarnos aparate nustatymo ir kodo suteikimo dokumentų kopijavimui ir spausdinimui
savitarnos aparate tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2015 m. birželio 11 d. direktoriaus įsakymas Nr.
V-51 „Dėl mantijų nuomos paslaugos organizavimo ir teikimo“, „Naudojimosi Šv. Ignaco
Lojolos kolegijos biblioteka taisyklės“ ir kiti Kolegijos teisės aktai.
7. Kolegija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos teisės aktais pakeistą bazinės socialinės
išmokos dydį (BSI), bazinę mėnesinę algą arba bendrąjį Lietuvos vartojimo kainų indeksą ar
Lietuvos Respublikos Statistikos departamento skelbiamą jo ekvivalentą, gali vienašališkai
indeksuoti mokestį už studijas ir kitus su studijomis susijusius mokesčius, juos proporcingai
perskaičiuodama, vadovaudamasi Kolegijos nustatyta tvarka, ir paskelbdama apie tai Kolegijos
tinklapyje likus ne mažiau kaip 30 dienų iki numatomos pakeistų mokesčių įsigaliojimo dienos.
8. Studijų kaina gali būti keičiama valdybos sprendimu, su studijų programos įgyvendinimu
tiesiogiai nesusijusių įmokų dydžiai gali būti keičiami Direktoriaus sprendimu.
III. STUDIJŲ ĮMOKŲ MOKĖJIMAS
9. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka valstybės nefinansuojamoje vietoje su
studijų stipendija studijuojantis studentas, po pirmųjų studijų metų bei kiekvienais vėlesniais
metais netenka studijų stipendijos, jeigu pasibaigus studijų metams studijų stipendiją gaunančio
studento vidurkis yra mažesnis už jo studijų programos ir formos to paties kurso studentų
rezultatų vidurkį.
10. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka studentai, netekę valstybės finansavimo už
studijas, už likusias studijas moka studijų kainą, kokia buvo patvirtinta stojimo į Kolegiją metais.
11. Visą studijų kainą moka:
11.1. studentai, studijuojantys valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje;
11.2. studentai, pakartotinai studijuojantys pagal studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos
studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis;
11.3. studentai, vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau laipsnį suteikiančias studijų
programas jeigu jų studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų finansuojamos valstybės
biudžeto lėšomis (jie moka už antrąją ir kitas studijų programas);
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12. Studentai priimti į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, studijų kainą sumoka iki
sutartyje nurodytos datos. Klausytojai, studijų įmokas sumoka iki sutarties pasirašymo dienos.
Studentui, pateikusiam prašymą dėl paskolos studijų įmokai sumokėti, katedros vadovo teikimu
Kolegijos direktoriaus sprendimu studijų kainos semestrui mokėjimas gali būti atidėtas šios
Tvarkos IV skyriuje nustatyta tvarka.
13. Įmoka už studijų programos dalykų (modulių) kartojimą sumokama iki semestro, kuriame
dėstomas norimas kartoti dalykas (modulis), pradžios.
14. Studijų kainą arba jos dalį už valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje studijuojantį
studentą (klausytoją) gali apmokėti tretieji asmenys. Tokiam apmokėjimui specialus susitarimas
tarp Kolegijos ir apmokančio kito asmens nėra reikalingas. Kai studijų kainą už studentą sumoka
kitas fizinis ar juridinis asmuo, mokėjimo pavedime jis turi nurodyti studento vardą, pavardę,
asmens kodą ir studijų programos pavadinimą.
15. Studijų įmokos yra mokamos į Kolegijos atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą su studentu ar
klausytoju sudarytoje studijų sutartyje. Informacija apie Kolegijos atsiskaitomąją sąskaitą, į kurią
yra mokamos studijų įmokos, taip pat yra nurodoma Kolegijos internetinėje svetainėje.
Dokumentuose patvirtinančiuose apmokėjimą turi būti nurodyta: 1) studento ar klausytojo vardas
ir pavardė; 2) asmens kodas; 3) akademinė grupė; 4) mokėjimo paskirtis. Mokėjimo paskirtyje
turi būti nurodyta už ką yra atliekamas mokėjimas, taip pat turi būti nurodytas akademinio
padalinio pavadinimas, kuriame mokomasi.
16. Jei studentas / klausytojas nutraukia studijų sutartį ir nėra nustatyta tvarka ir terminais
sumokėjęs studijų įmokos, atitinkančios studijų kainą semestrui (studijuojamų dalykų (modulių)
kainą), privalo sumokėti Kolegijai už visą semestrą, kurio metu nutraukė studijų sutartį.
17. Studentui / klausytojui jo paties iniciatyva nutraukiant studijas, studijų įmoka, skaičiuojama
remiantis Tvarkos 16 punktu. Jei studentas / klausytojas nepateikia tokio prašymo, studijų įmoka
skaičiuojama iki momento, kada jis pašalinamas Kolegijos direktoriaus sprendimu.
IV. STUDIJŲ ĮMOKŲ ATIDĖJIMAS, SUMAŽINIMAS IR LEIDIMAS
MOKĖTI DALIMIS
18. Atidėta, sumažinta ar leista mokėti dalimis gali būti tik studijų įmoka, atitinkanti studijų
kainą semestrui ir įmoka už dalyką (modulį). Studentui, pateikusiam prašymą dėl paskolos
studijų įmokai sumokėti, studijų įmoka direktoriaus sprendimu gali būti atidėta iki paskolos
gavimo, bet ne ilgiau nei iki gruodžio 1 d. (rudens semestro) ir gegužės 1 d. (pavasario
semestro). Kitos 4 punkte išvardytos studijų įmokos negali būti atidedamos, mažinamos arba
mokamos dalimis.
19. Studijų įmoka direktoriaus sprendimu gali būti leista mokėti lygiomis dalimis. Įmokos dydis
rudens semestro metu apskaičiuojamas dalinant semestro kainą iš penkių mėnesių, pavasario
semestro dalinant semestro kainą iš keturių mėnesių.
20. Atidėjus arba leidus studijų įmoką mokėti dalimis, studentas privalo visiškai atsiskaityti su
Kolegija iki: rudens semestro – sausio 31 d., pavasario semestro – birželio 31 d.
21. Studijų įmoka gali būti sumažinta šiais atvejais:
21.1. Kolegijoje studijuojančiam Kolegijos darbuotojui, jo šeimos nariui (tėvai, vaikai, seneliai,
vaikaičiai, sutuoktinis) vienam semestrui. Atsižvelgiant į darbuotojo (ar jo šeimos nario),
dirbančio Kolegijoje, darbo stažą, vieno semestro įmoka gali būti sumažinta studijų programą
vykdančios katedros vadovo teikimu Kolegijos direktoriaus sprendimu;
21.2. aktyviai sportuojančiam ir Kolegiją atstovaujančiam studentui vienam semestrui. Prašymai
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dėl įmokos sumažinimo pateikiami katedrai, kurioje studijuoja studentas. Visiškai nuo mokesčio
gali būti atleidžiami studentai sportininkai, jei jie yra Olimpinės rinktinės nariai ir/ar kandidatai,
savo sporto šakos pasaulio suaugusiųjų ir jaunimo čempionai ir/ar prizininkai, Europos
čempionai ir/ar prizininkai, pasaulio studentų čempionatų nugalėtojai ir/ar prizininkai. Dalinai
nuo mokesčio gali būti atleidžiami studentai sportininkai, jei jie yra Lietuvos čempionatų
nugalėtojai ir/ar prizininkai, SELL (Pabaltijo studentų žaidynių) čempionai ir/ar prizininkai,
Lietuvos studentų čempionai, Lietuvos suaugusiųjų ir/ar jaunimo rinktinių nariai, jiems įmoka
gali būti sumažinta studijų programą vykdančios katedros vadovo teikimu Kolegijos direktoriaus
sprendimu;
21.3. aktyviai Kolegijos mokslinėje veikloje dalyvaujančiam studentui vienam semestrui.
Prašymai dėl įmokos sumažinimo pateikiami katedros, kurioje studijuoja studentas vadovui ne
vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų prasidėjus naujam semestrui. Dalinai nuo mokesčio gali būti
atleidžiami studentai, jei jie yra pasaulio, Europos, Lietuvos mokslinių konkursų nugalėtojai ar
prizininkai, išradimų, patentuotų Europos patentų tarnyboje (EPO), Jungtinių Amerikos Valstijų
patentų ir prekių ženklų tarnyboje (USPTO) arba Japonijos patentų tarnyboje (JPO)
bendraautoriai. Jiems įmoka gali būti sumažinta studijų programą vykdančios katedros vadovo
teikimu Kolegijos direktoriaus sprendimu. Studentams, prašantiems sumažinti mokestį už
studijas, privaloma pristatyti dokumentus, įrodančius moksliniame konkurse užimtą prizinę vietą
ar patento bendraautorystę;
21.4. aktyviai Kolegijos sielovadinėje (krikščioniškoje) veikloje dalyvaujančiam studentui
vienam semestrui. Prašymai dėl įmokos sumažinimo pateikiami katedros, kurioje studijuoja
studentas vadovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų prasidėjus naujam semestrui. Dalinai nuo
mokesčio gali būti atleidžiami studentai, jei jie yra popiežiaus, (arki)vyskupo, katalikiškų
institucijų ir/arba kito kompetentingo vyresniojo apdovanoti. Jiems įmoka gali būti sumažinta
studijų programą vykdančios katedros vadovo teikimu Kolegijos direktoriaus sprendimu.
Studentams, prašantiems sumažinti mokestį už studijas, privaloma pristatyti dokumentus,
įrodančius dalyvavimą ir pasiekimus sielovadinėje (krikščioniškoje) veikloje.
21.5. kai studentas studijuoja mažiau kreditų, nei numatyta studijų plane, studijų kaina semestrui
sumažinama proporcingai anksčiau studijuotų ir einamajame semestre įskaitytų kreditų skaičiui.
22. Sprendimas dėl studijų kainos semestrui sumokėjimo dalimis, mokėjimo atidėjimo bei
sumažinimo įforminamas Kolegijos direktoriaus įsakymu.
V. STUDIJŲ ĮMOKŲ GRĄŽINIMAS
23. Jei studentas / klausytojas nutraukia studijų sutartį, sumokėtos studijų įmokos, atitinkančios
studijų kainą semestrui (studijuojamų dalykų (modulių) kainą), negrąžinamos.
24. Studentui / klausytojui jo paties iniciatyva nutraukiant studijas, studijų įmoka, atsižvelgiant į
šios Tvarkos 23 punktą negrąžinamos. Jei studentas / klausytojas nepateikia tokio prašymo,
studijų įmoka skaičiuojama iki momento, kada jis pašalinamas Kolegijos direktoriaus sprendimu.
VI. STUDIJŲ ĮMOKŲ IR KITŲ ĮSISKOLINIMŲ IŠIEŠKOJIMAS
25. Laiku nesumokėtos studijų įmokos bei įsiskolinimai už kitas Kolegijos suteiktas paslaugas
studentams, klausytojams ir/ar kitiems asmenims yra išieškomi teisės aktų nustatyta tvarka.
26. Nesumokėtos studijų įmokos ar jų dalys bei kiti įsiskolinimai išieškomi:
26.1. studentą / klausytoją pašalinus iš Kolegijos;
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26.2. studentui / klausytojui nutraukus sudarytą studijų sutartį;
26.3. studentui / klausytojui išėjusiam į studijų pertrauką ar akademines atostogas;
26.4. kitais atvejais, kai pagal studijų sutartis Kolegijos atžvilgiu nėra įvykdyti su studijų įmokų
mokėjimu susiję ir kiti finansiniai įsipareigojimai.
27. Įmokų (įmokų dalies) bei kitų įsiskolinimų išieškojimas atliekamas studentui / klausytojui
ir/ar kitam asmeniui nesumokėjusiam įmokos ar kitų įsiskolinimų šioje Tvarkoje ar studijų
sutartyje nustatytais terminais, kai tai patvirtina buhalterė, išsiųsdama pranešimą elektroniniu
paštu katedros vadovui ne vėliau kaip iki rugsėjo 20 dienos rudens semestro ir iki kovo 2 dienos
pavasario semestro, išskyrus studentus, kurie pretenduoja gauti valstybės remiamą paskolą
studijų kainai sumokėti, arba kurie gauna studijų stipendiją iš Valstybinio studijų fondo į
Kolegijos sąskaitą, arba kuriems leista studijų kainą mokėti dalimis arba yra atidėtas studijų
įmokos mokėjimas.
28. Studentui / klausytojui jo paties iniciatyva nutraukiant studijas, studijų įmoka skaičiuojama
už visą semestrą, kurio metu pateikiamas jo prašymas nutraukti studijų sutartį. Jei studentas /
klausytojas nepateikia tokio prašymo, studijų įmoka skaičiuojama iki to momento, kada jis
pašalinamas Kolegijos direktoriaus sprendimu.
29. Studijų įmokų (įmokų dalies) bei kitų įsiskolinimų išieškojimo metu atliekamos šios
procedūros:
29.1. katedros vadovas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo šios Tvarkos
27 punkte nustatyto fakto atsiradimo dienos skolininkui elektroniniu paštu (per Kolegijos
informacinę sistemą) siunčia pranešimą apie susidariusį įsiskolinimą su raginimu įvykdyti
pradelstus finansinius įsipareigojimus. Pranešime nurodomas tikslus skolos dydis ir sumokėjimo
terminas, kuris turi būti ne ilgesnis nei 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos.
29.2. per nustatytą terminą skolininkui nesumokėjus skolos katedros vadovas ne vėliau kaip iki
spalio 25 rudens semestro dienos ir balandžio 1 pavasario semestro dienos su įsiskolinimu
susijusių dokumentų (studijų sutarties kopiją su gyvenamąja vieta, mokesčio atidėjimo ar
mokėjimo dalimis įsakymų (jei tokie buvo) kopijas, dokumentų, įrodančių, kurį laikotarpį
studentas naudojosi paslauga, kopijas (registracija į dalykus semestro pradžioje, lankomumas ir
pan.) kopijas pateikia Kolegijos direktoriui. Kolegijos direktoriaus nurodymu Kolegijos
direktoriaus įgaliotas asmuo siunčia registruotą laišką skolininkui jo gyvenamosios vietos adresu.
Pranešime nurodomas tikslus skolos dydis ir sumokėjimo terminas, kuris turi būti ne ilgesnis nei
14 kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos, bei nuo pradelstos mokėti sumos
priskaičiuota 0,04 % dydžio delspinigių suma.
30. Per 29.2. punkte įtvirtintą ir konkrečiame pranešime nustatytą terminą skolininkui
nesumokėjus skolos, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka susidaręs įsiskolinimas
gali būti išieškomas priverstiniu būdu, t.y. gali būti priimamas sprendimas kreiptis į teismą ar
kitas institucijas ir/ar įstaigas ir/ar kitus juridinius asmenis dėl skolos išieškojimo. Sprendimą dėl
priverstinio skolos išieškojimo priima Kolegijos direktorius.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
31. Studentui / klausytojui ar kitam asmeniui vėluojančiam sumokėti įmokas, išvardintas šioje
Tvarkoje, atsižvelgiant į nustatytą skolos dydį už kiekvieną mokėjimo termino uždelstą dieną,
skaičiuojami delspinigiai, lygūs 0,04 % nuo pradelstos mokėti sumos;
32. Kolegija, atsižvelgdama į konkretaus studento kreditorinius įsipareigojimus Kolegijai, studijų
ir kitų įmokų mokėjimo istoriją, kitus studento mokumą ir finansinį patikimumą užtikrinančius
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faktus gali nustatyti papildomas sąlygas su tuo konkrečiu studentu sudarant naują studijų sutartį
(t.y. reikalauti apmokėti už studijas iš anksto, reikalauti pateikti trečiosios šalies garantiją ar
laidavimą, nustatyti tam tikras diplomo išdavimo sąlygas, susietas su finansinių įsipareigojimų
vykdymu).
33. Ši tvarka įsigalioja kitą dieną po Valdybos patvirtinimo nutarimu.
34. Ši Tvarka skelbiama viešai Kolegijos internetiniame tinklalapyje ir kitais būdais.
________________________________________
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