
Norminės studijų kainos pokyčiai 
nuo 2017 metų 



Mokslo ir studijų įstatymo nuostatos dėl studijų kainos įsigaliosiančios 
nuo 2017 m. sausio 1 d. 

83 straipsnio 3 punktas: 
Į studijų išlaidas įskaičiuojamos lėšos, būtinos studijoms vykdyti, tai yra lėšos: 
1) dėstytojų, mokslo ir kitų su studijomis susijusių darbuotojų darbo užmokesčiui; 
2) prekėms ir paslaugoms, susijusioms su studijomis, pirkti; 
3) studentams skatinti; 
4) ūkiui ir administravimui, susijusiems su studijomis. 
 
 
 
 
Norminė studijų kaina – tai dydis, parodantis maksimalią lėšų sumą, kuri gali būti skiriama 
iš valstybės biudžeto metams aukštosios mokyklos nustatytai studijų kainai valstybės 
finansuojamoje studijų vietoje apmokėti. 
 



Universitetų norminės studijų kainos su ūkio ir administravimo išlaidomis 

Eil. 
Nr. 

Studijų kryptis (studijų programų grupė)  

Norminės studijų kainos (EUR) 

pirmoji studijų pakopa 
antroji studijų 

pakopa 

trečioji studijų 
pakopa 

laipsnio nesuteikiančios studijos 

rezidentūra  kitos studijos 

nuolatinė studijų 
forma 

ištęstinė 
studijų 
forma 

nuolatinė 
studijų 
forma 

ištęstinė 
studijų 
forma 

nuolatinė 
studijų 
forma 

ištęstinė 
studijų 
forma 

nuolatinė 
studijų 
forma 

ištęstinė 
studijų 
forma 

nuolatinė 
studijų 
forma 

ištęstinė 
studijų 
forma 

1 

Humanitarinių mokslų studijų srities studijų kryptys (išskyrus 
filologiją, orientalistikos studijas), socialinių mokslų srities 
studijų kryptys (išskyrus psichologiją, švietimą ir ugdymą, 
visuomenės saugumą) 

1773 1182 2767 1845 8986 5991         

Matematika, reabilitacija, slauga, sportas (išskyrus trenerių 
rengimą) 

2 

Filologija (išskyrus specifines kalbas, vertimą) 

2538 1692 3532 2355 8986 5991     2538 1692 

Architektūra, švietimas ir ugdymas, fizinių mokslų studijų 
srities studijų kryptys (išskyrus matematiką), biomedicinos 
mokslų studijų srities studijų kryptys (išskyrus sportą, 
reabilitaciją, slaugą, mediciną, veterinarinę mediciną ir 
odontologiją), technologijos mokslų studijų srities studijų 
kryptys (išskyrus pilotų rengimą), psichologija, filologija 
(specifinės kalbos, vertimas), orientalistikos studijos 

3 

Medicina, veterinarinė medicina 

3641 2427 4635 3090 8986 5991 6232 4155     
Dailė, dizainas, teatras ir kinas, šokis, fotografija ir medijos, 
rašytinė kūryba, meno studijos, sportas (trenerių rengimas), 
visuomenės saugumas, odontologija 

4 Muzika 5824 3883 6818 4545 8986 5991         

5 Pilotų rengimas 12453 8302 13447 8965 8986 5991         



Kolegijų norminės studijų kainos su ūkio ir administravimo išlaidomis 

Eil. 
Nr. 

Studijų kryptis (studijų programų grupė)  

Norminės studijų kainos (EUR) 

pirmoji studijų pakopa 

nuolatinė studijų 
forma 

ištęstinė studijų 
forma 

1 

Humanitarinių mokslų studijų srities studijų kryptys (išskyrus filologiją), 
socialinių mokslų studijų srities studijų kryptys (išskyrus visuomenės 
saugumą, švietimą ir ugdymą) 

1562 1041 

2 

Biomedicinos mokslų studijų srities studijų kryptys (išskyrus ikiklinikinę 
veterinarinę mediciną ir medicinos technologijas), fizinių mokslų studijų 
kryptys, technologijos mokslų studijų srities studijų kryptys 

1900 1267 

3 
Ikiklinikinė veterinarinė medicina, medicinos technologijos, švietimas ir 
ugdymas, filologija 

2295 1530 

4 

Teatras ir kinas, šokis, fotografija ir medijos, dailė, dizainas, rašytinė 
kūryba, meno studijos, visuomenės saugumas 

 

3089 2059 

5 Muzika 5015 3343 



Norminės studijų kainos apskaičiavimas (1) 

NK = k (1,305 a + b) + c + u*d 
a = a1 + a2 

BMA - bazinė mėnesinė alga (35,5 Eur); 30,5% - soc. dr. tarifas 
BSI - bazinė socialinė išmoka (38 Eur) 

Kintamasis 

I pakpos nuolatinės formos studijos 

apskaičiavimas reikšmė, Eur apskaičiavimas reikšmė, Eur 

universitet. st. universitet. st. koleginės st. koleginės st. 

Akademinių ir aptarnaujančių darbuotojų darbo 
užmokestis ir soc. draudimas 

1,305a 1,305 (a1 + a2) 1009 1,305 (a1 + a2) 912 

akademinių darbuotojų (dėstytojų ir mokslo 
darbuotojų) darbo užmokestis 

a1 

(27,5 BMA x 12 mėn.)/norminis 
studentų skaičius 1 akad. 
darbuotojui (20) 

586 

(24,0 BMA x 12 mėn.)/norminis 
studentų skaičius 1 akad. 
darbuotojui (20) 

511 

aptarnaujančių darbuotojų (kitų su studijomis 
susijusių darbuotojų) darbo užmokestis 

a2 

(11,0 BMA x 12 mėn.)/norminis 
studentų skaičius 1 aptarn. 
darbuotojui (25) 

187 

(11,0 BMA x 12 mėn.)/norminis 
studentų skaičius 1 aptarn. 
darbuotojui (25) 

187 

Išlaidos socialiniam draudimui 0,305a (a1 + a2) x 0,305 236 (a1 + a2) x 0,305 213 

Išlaidos prekėms ir paslaugoms, susijusioms su 
studijomis 

b 9,0 BSI 342 6,0 BSI 228 

Bazinis NK dydis 1351   1140 

Išlaidos studentams skatinti c 3,1 BSI 117,8 3,1 BSI 117,8 

Išlaidos ūkiui ir administravimui d 8 BSI 304 8 BSI 304 



Norminės studijų kainos apskaičiavimas (2) 

• II pakopos studijų kainos apskaičiuojamos prie atitinkamos I pakopos nuolatinės formos studijų kainos 
pridėjus vienodą sumą - 28 BMA (994 Eur). 

• Rezidentūros studijų kainos apskaičiuojamos prie atitinkamos I pakopos nuolatinės formos studijų kainos 
pridėjus vienodą sumą - 73 BMA (2591,5 Eur). 

• III pakopos norminė studijų kaina yra vienoda visoms studijų kryptims. Ji apskaičiuojama taip: 

Kintamasis 
III pakpos nuolatinės formos studijos 

apskaičiavimas reikšmė, Eur 

Akademinių ir aptarnaujančių darbuotojų darbo užmokestis ir 
soc. draudimas 

1,305a 1,305 (a1 + a2) 7033 

akademinių darbuotojų (dėstytojų ir mokslo darbuotojų) 
darbo užmokestis 

a1 

(29,7 BMA x 12 mėn.)/norminis 
studentų skaičius 1 akad. 
darbuotojui (3) 

4217 

aptarnaujančių darbuotojų (kitų su studijomis susijusių 
darbuotojų) darbo užmokestis 

a2 

(11 BMA x 12 mėn.)/norminis 
studentų skaičius 1 aptarn. 
darbuotojui (4) 

1172 

Išlaidos socialiniam draudimui 0,305a (a1 + a2) x 0,305 1644 

Išlaidos prekėms ir paslaugoms, susijusioms su studijomis b 36,3 BSI 1379,4 

Išlaidos studentams skatinti c 3,1 BSI 117,8 

Išlaidos ūkiui ir administravimui d 12 BSI 456 

III pakopos NK 8986 

NK = 1,305 a + b + c + d 
a = a1 + a2 



Norminės studijų kainos apskaičiavimas (3) 

Universitetai 
 

Studijų kryptis (studijų programų grupė)  

Studijų krypties 
koeficientas 

(k) 

Ūkio ir 
administravimo 
koeficientas (u) 

1. Humanitarinių mokslų studijų srities studijų kryptys (išskyrus 
filologiją, orientalistikos studijas), socialinių mokslų srities studijų 
kryptys (išskyrus psichologiją, švietimą ir ugdymą, visuomenės 
saugumą) 
 

Matematika, reabilitacija, slauga, sportas (išskyrus trenerių rengimą) 

1,00 1,00 

2. Filologija (išskyrus specifines kalbas*, vertimą) 
 

Architektūra, švietimas ir ugdymas, fizinių mokslų studijų srities 
studijų kryptys (išskyrus matematiką), biomedicinos mokslų studijų 
srities studijų kryptys (išskyrus sportą, reabilitaciją, slaugą, mediciną, 
veterinarinę mediciną ir odontologiją), technologijos mokslų studijų 
srities studijų kryptys (išskyrus pilotų rengimą), psichologija, filologija 
(specifinės kalbos, vertimas)  

1,51 1,25 

3. Medicina, veterinarinė medicina 
 

Dailė, dizainas, teatras ir kinas, šokis, fotografija ir medijos, rašytinė 
kūryba, meno studijos, sportas (trenerių rengimas), visuomenės 
saugumas, odontologija 

2,27 1,50 

4. Muzika 3,83 1,75 
5. Pilotų rengimas 8,68 2,00 

Kolegijos 
 

Studijų kryptis (studijų programų grupė)  

Studijų 
krypties 

koeficientas 
(k) 

Ūkio ir 
administravimo 
koeficientas (u) 

 

1. Humanitarinių mokslų studijų srities studijų 
kryptys (išskyrus filologiją), socialinių mokslų 
studijų srities studijų kryptys (išskyrus 
visuomenės saugumą, švietimą ir ugdymą) 

1,00 1,00 

2. Biomedicinos mokslų studijų srities studijų 
kryptys (išskyrus ikiklinikinę veterinarinę 
mediciną ir medicinos technologijas), fizinių 
mokslų studijų kryptys, technologijos mokslų 
studijų srities studijų kryptys 

1,23 1,25 

3. Ikiklinikinė veterinarinė medicina, 
medicinos technologijos, švietimas ir 
ugdymas, filologija 

1,51 1,50 

4. Teatras ir kinas, šokis, fotografija ir 
medijos, dailė, dizainas, rašytinė kūryba, 
meno studijos, visuomenės saugumas 

2,14 1,75 

5. Muzika 3,83 1,75 


