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Forma patvirtinta Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektoriaus  
2022 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 92-VĮ 

 
 
 

STUDIJŲ SUTARTIS 

2022-.....-...... Nr. B-..........  /M -.......... 
(data)                                    (registracijos Nr.) 

1. SUTARTIES ŠALYS 
1.1. Lietuvos muzikos ir teatro akademija (toliau – Akademija) 

Pavadinimas Lietuvos muzikos ir teatro akademija 
Atstovaujama: 
Vardas, Pavardė Vardas Pavardė 
Pareigos Studijų prorektorius 
Atstovaujama (pareigos, vardas, pavardė, 
atstovavimo pagrindas) 

 

1.2. Asmuo, priimtas studijuoti Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (toliau – Studentas) 
Vardas, Pavardė 

 

Asmens kodas arba gimimo data (jei asmens 
kodas nėra suteiktas) 

 
toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi. 
 
2. SUTARTIES OBJEKTAS 
2.1. Studijų sutartimi (toliau – Sutartis) Akademija įsipareigoja sudaryti sąlygas Studentui studijuoti pagal žemiau nurodytą 
Akademijos vykdomą studijų programą, o Studentas – tinkamai vykdyti šios Sutarties ir studijų programos reikalavimus: 

Studijas administruojantis fakultetas 
 

Studijų krypčių grupė 
 

Studijų kryptis 
 

Studijų rūšis 
 

Studijų pakopa 
 

Studijų programos tipas 
 

Studijų programos pavadinimas  

Studijų programos valstybinis kodas  

Studijų programos specializacija (jei yra)  

Suteikiamas laipsnis ir (ar) profesinė 
kvalifikacija 

 

Studijų finansavimo pobūdis  

Studijų forma 
 

Studijų semestras, nuo kurio priimama 
 

 
3. STUDIJŲ KAINA 

Studijų programos metinė kaina (skaičiais) 
 

Studijų programos metinė kaina (žodžiais) 
 

Vieno studijų semestro kaina (skaičiais) 
 

Vieno studijų semestro kaina (žodžiais) 
 

3.1. Valstybės biudžeto lėšomis finansuojamose studijose studijuojantis Studentas, neįvykdęs Sutarties ir/ar teisės aktų nustatytų 
valstybinio finansavimo sąlygų, į valstybės biudžetą Valstybinio studijų fondo nustatyta tvarka turi grąžinti jo studijoms skirtas 
valstybės biudžeto lėšas. 
 
4. BENDROSIOS NUOSTATOS 
4.1. Sutartis nustato Studento studijų sąlygas, Akademijos ir Studento tarpusavio įsipareigojimus bei jų vykdymo tvarką, apibrėžia 
įmokų, tiesiogiai susijusių ir nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, mokėjimo sąlygas, Sutarties sudarymo, įsigaliojimo, 
keitimo ir nutraukimo tvarką.  
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4.2. Sutartis yra sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (toliau – Mokslo ir studijų įstatymas), 
Akademijos statutu (toliau – Statutas) ir kitų teisės aktų nuostatomis. 
4.3. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Mokslo ir studijų įstatyme vartojamas sąvokas.  
 
5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
5.1. Akademija įsipareigoja: 

5.1.1. sudaryti Studentui sąlygas studijuoti pagal pasirinktą studijų programą ir įgyti atitinkamos krypties išsilavinimą pagal Sutarties 
2.1. p. nurodytą studijų programą, atitinkančią studijuojamos krypties turinį, pobūdį ir praktinio taikymo galimybes; 
5.1.2. užtikrinti studijų kokybę; 
5.1.3. įvykdžiusiam visą studijų programą ir su Akademija visiškai atsiskaičiusiam Studentui suteikti atitinkamą kvalifikacinį laipsnį 
ir/ar profesinę kvalifikaciją ir išduoti tai patvirtinančius dokumentus; 
5.1.4. Akademijos teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka mokėti Studentui stipendijas; 
5.1.5. Studento, nebaigusio įvykdyti visos studijų programos, prašymu išduoti valstybine kalba parengtą akademinę pažymą apie 
Studento studijuotus dalykus (modulius) ir/ar šių dalykų (modulių) žinių bei gebėjimų įvertinimus; 
5.1.6. teikti Studentui karjeros konsultacijas;  
5.1.7. suteikti Studentui Akademijos elektroninio pašto dėžutę ir siųsti į ją visą su Studentu susijusią ir/ar jam aktualią informaciją, 
įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją, susijusią su studijų programos įgyvendinimu ir finansinių įsipareigojimų Akademijai 
vykdymu; 
5.1.8. Studento asmens duomenis tvarkyti pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 
dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 
95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Akademijos teisės aktų, reglamentuojančių asmens 
duomenų tvarkymą, su kuriais susipažinti galima Akademijos interneto svetainėje www.lmta.lt, reikalavimus; 
5.1.9. vykdyti kitus Statute, Akademijos studijų nuostatuose (toliau – Studijų nuostatai) ir kituose Akademijos vidaus tvarką 
reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus įsipareigojimus. 

5.2. Studentas įsipareigoja: 
5.2.1. tinkamai vykdyti pasirinktos studijų programos reikalavimus; 
5.2.2. laikantis Įmokų už studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašo (toliau 
– Įmokų aprašas) nuostatų, vykdyti visus Akademijos atžvilgiu prisiimtus finansinius įsipareigojimus, tiesiogiai susijusius ar 
nesusijusius su studijų programos įgyvendinimu, tinkamai atsiskaityti su Akademija už bendrabučio gyvenamosios vietos nuomą; 
5.2.3. saugoti nuo sužalojimo ar sunaikinimo jam patikėtas Akademijos materialines vertybes (muzikos instrumentus, vaizdo ir garso 
techniką, kompiuterinę techniką, bibliotekos fondus), imtis priemonių bet kokiems nuostoliams išvengti. Laiku informuoti 
Akademiją apie visas aplinkybes, keliančias grėsmę Akademijos materialinių vertybių saugumui; 
5.2.4. vykdyti Akademijos vidaus teisės aktų, kurie reglamentuoja teisių į intelektinės nuosavybės objektus priklausomybę, jų 
panaudojimo, gynimo ir kitus klausimus, nuostatas; 
5.2.5. suteikti Akademijai teisingą informaciją ir dokumentus, būtinus šios Sutarties tinkamam vykdymui; 
5.2.6. vertinti studijuojamų dalykų dėstymo ir studijų aprūpinimo kokybę; 
5.2.7. pasikeitus kontaktinei informacijai per protingą terminą, ne ilgesnį kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, apie šios 
informacijos pasikeitimą informuoti Akademiją; 
5.2.8. vykdyti kitus Statute, Studijų nuostatuose ir kituose Akademijos vidaus tvarką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus 
įsipareigojimus, laikytis Akademijos akademinės etikos kodekso. 

5.3. Lietuvos Respublikos pilietybės neturintys Studentai įsipareigoja laiku pasirūpinti laikinojo gyvenimo leidimo ir/ar vizos D gavimu 
ir/ar keitimu (pratęsimu), šių dokumentų pateikimu Akademijai. 
5.4. Šalys susitaria, kad studijų laikotarpiu visa su Studentu susijusi ir/ar jam aktuali su studijų programos įgyvendinimu ir finansinių 
įsipareigojimų Akademijai vykdymu susijusi informacija bus siunčiama Akademijos suteikto elektroninio pašto adresu ir tai bus laikoma 
tinkamu Studento informavimu. Studentas įsipareigoja reguliariai tikrinti informaciją, siunčiamą į Akademijos suteiktą elektroninio 
pašto dėžutę. Šio įsipareigojimo nevykdantis Studentas neturi teisės Akademijos atžvilgiu reikšti pretenzijų dėl informacinių pranešimų 
negavimo. 
5.5. Studentas turi teisę atskirus studijų dalykus (modulius) studijuoti ne pagal pasirinktą studijų programą. Už šias studijas Studentas 
savo lėšomis moka Akademijos patvirtintą studijų kainą. Duomenys apie Studento papildomai studijuotus dalykus (modulius) ir/ar šių 
dalykų (modulių) žinių bei gebėjimų įvertinimai įrašomi į diplomo priedėlį. Dėl atskirų studijų dalykų (modulių) studijų ir jų 
apmokėjimo Šalys sudaro atskirą susitarimą, kuris yra laikomas šios Sutarties priedu ir yra neatskiriama jos dalimi. 
5.6. Studentas turi teisę naudotis kitomis Mokslo ir studijų įstatyme, Statute, Studijų nuostatuose bei kituose teisės aktuose ir 
Akademijos vidaus dokumentuose nustatytomis teisėmis. 
5.7. Studentas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad yra supažindintas su Asmens duomenų tvarkymo Akademijoje taisyklėmis, 
kurios nustato asmens duomenų tvarkymo Akademijoje tikslus, asmens duomenų rinkimą ir tvarkymą bei jo, kaip duomenų subjekto 
teises. 
5.8. Studentas pareiškia ir patvirtina, jog sutinka, kad Akademija valdytų ir tvarkytų jo asmens duomenis, nurodytus šioje Sutartyje ir/ar 
kitu būdu perduotus Akademijai ir/ar jos gautus, įskaitant, bet neapsiribojant, asmens duomenis apie sveikatos būklę, nėštumą, taip pat 
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juos atskleistų tretiesiems asmenis, kiek tai yra būtina administruojant studijų procesą ir vykdant iš šios Sutarties kylančius 
įsipareigojimus. 
 
 
6. METINĖ STUDIJŲ KAINA IR JOS MOKĖJIMO TVARKA 
6.1. Studento, gavusio valstybės finansavimą studijoms, studijų kaina yra apmokama valstybės biudžeto lėšomis Lietuvos Respublikos 
teisės aktų nustatyta tvarka. Studento, kurio studijos yra finansuojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, studijų kaina 
apmokama tai reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Studentas, pašalintas iš Akademijos arba nutraukęs studijas, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka privalo į valstybės biudžetą grąžinti jo studijų kainai apmokėti skirtas lėšas ar jų 
dalį. Už laiku negrąžintas lėšas ar likusią negrąžintą jų dalį Vyriausybės įgaliota institucija skaičiuoja delspinigius – 0,02 procento už 
kiekvieną pavėluotą dieną. 
6.2. Studentas, įstojęs į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, moka metinę studijų kainą, kurios dydis yra nurodytas Sutarties 3 p.  
6.3. Studentas, studijuojantis valstybės finansuojamoje studijų vietoje, netenka valstybės finansavimo studijoms po atitinkamo 
akademinio mokymosi laikotarpio, jeigu jis neatitinka Mokslo ir studijų įstatyme nustatytų reikalavimų. Studentas, netekęs valstybės 
finansavimo studijoms, jam sutinkant tęsti studijas valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje, moka metinę studijų kainą, kurios dydis 
nurodomas, pasirašant susitarimą dėl Sutarties pakeitimo. 
6.4. Atsilaisvinus valstybės biudžeto ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamai studijų vietai, į ją vadovaujantis 
Mokslo ir studijų įstatymu bei Akademijos nustatyta tvarka gali pretenduoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje studijuojantis 
Studentas.  
6.5. Metinė studijų kaina yra mokama dalimis kas semestrą Įmokų apraše nustatyta tvarka ir terminais.  
6.6. Metinė studijų kaina yra mokama, pervedant studijų kainą atitinkančias pinigines lėšas į Akademijos atsiskaitomąją banko sąskaitą. 
Akademijos sąskaitos numeris yra nurodytas Sutarties 11 p. 
6.7. Metinę studijų kainą ar jos dalį už valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje studijuojantį Studentą gali sumokėti Studento 
darbdavys, kiti fiziniai ar juridiniai asmenys.  
6.8. Pavėlavus sumokėti su studijų programos įgyvendinimu tiesiogiai susijusias ir/ar nesusijusias įmokas, Studentas moka 0,02 proc. 
dydžio delspinigius, skaičiuojamus už kiekvieną įmoką sumokėti uždelstą dieną nuo nesumokėtos įmokos sumos. 
6.9. Su studijų programos įgyvendinimu susijusių ir nesusijusių įmokų, įskaitant, bet neapsiribojant semestro studijų įmokos, dalyko 
(modulio) įmokos mokėjimo, sumažinimo, mokėjimo atidėjimo ir išdėstymo dalimis, taip pat grąžinimo ir išieškojimo tvarka nustatyta 
Įmokų apraše.  
6.10. Valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje studijuojantis Studentas, kuriam buvo sumažinta semestro studijų įmoka, pašalintas iš 
Akademijos arba nutraukęs studijas, Įmokų apraše nustatyta tvarka privalo sumokėti Akademijai studijų kainos dalį, kuria buvo 
sumažintos jo semestro ir/ar metinės studijų įmokos.  
6.11. Vyriausybės nustatyta tvarka ir dydžiu daliai valstybės nefinansuojamose pirmosios ir antrosios pakopų studijų vietose geriausiais 
rezultatais studijų metus baigusių asmenų kiekvienais metais kompensuojama per atitinkamą laikotarpį sumokėta studijų kaina (studijų 
kainos dalis, ne didesnė kaip norminė studijų kaina). Asmenų, kuriems kompensuojama studijų kaina, skaičius nustatomas Mokslo ir 
studijų įstatymo nustatyta tvarka, o eilė pagal studijų kryptis sudaroma Akademijos nustatyta tvarka. 
6.12. Studentas, neįvykdęs Sutartimi Akademijos atžvilgiu prisiimtų finansinių įsipareigojimų, laikomas neįvykdžiusiu studijų 
programos reikalavimų.  
 
7. STIPENDIJOS 
7.1. Studentams, neatsižvelgiant į jų studijų finansavimo pobūdį, pagal studijų rezultatus ar kitus akademinius pasiekimus, Akademijos 
nustatyta tvarka gali būti mokamos skatinamosios stipendijos.  
7.2. Studentams Vyriausybės nustatyta tvarka iš valstybės biudžeto lėšų gali būti mokamos socialinės stipendijos. 
7.3. Aukščiausius konkursinius balus pagal stojančiųjų į pirmosios pakopos valstybės finansuojamas studijų vietas konkursinę eilę 
surinkusiems asmenims, priimtiems į valstybės nefinansuojamas vietas, Mokslo ir studijų įstatymo, Vyriausybės nustatyta tvarka gali 
būti skiriama studijų stipendija.  
 
8. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR PASIBAIGIMAS 
8.1. Sutartis įsigalioja, ją pasirašius Sutarties Šalims. 
8.2. Sutartis gali būti keičiama, Šalims sudarant rašytinį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo. Kiekvienas toks susitarimas tampa 
neatskiriama Sutarties dalimi.  
8.3. Sutartis yra keičiama, Studentui keičiant studijų finansavimo pobūdį, studijų programą ir kitais teisės aktų numatytais atvejais. Su 
valstybės finansavimo netekusiu Studentu, Sutarties pakeitimas dėl studijų finansavimo yra sudaromas, tik jam pateikus rašytinį 
prašymą dėl Sutarties pakeitimo, kuriuo patvirtinamas sutikimas tęsti studijas valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje. Šalys 
susitaria, jog tais atvejais, kai Studentas per 10 (dešimt) darbo dienų nesikreipia dėl Sutarties pakeitimo, yra laikoma, kad Sutartis 
Studento iniciatyva yra nutraukta nuo finansavimo netekimo momento. 
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8.4. Sutartis pasibaigia, Šalims visiškai įvykdžius prisiimtus įsipareigojimus, tai yra Akademijai išdavus Studentui įgytą išsilavinimą 
patvirtinančius dokumentus arba kai studijos nutraukiamos ir Studentas išbraukiamas iš Akademijos studentų sąrašų Studijų nuostatuose 
nustatytais atvejais. 
8.5. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu.  
8.6. Studentas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį bet kuriuo metu, raštu įspėjęs Akademiją apie Sutarties 
nutraukimą ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. 
8.7. Akademija turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį, raštu apie Sutarties nutraukimą įspėjusi Studentą prieš 14 
(keturiolika) kalendorinių dienų: 

8.7.1. dėl esminio šios Sutarties, Statuto, Studijų nuostatų bei kitų Akademijos vidaus tvarką reglamentuojančių teisės aktų 
pažeidimo. Finansinių įsipareigojimų Akademijai nevykdymas laiku laikomas esminiu Sutarties pažeidimu; 
8.7.2. dėl studijų programos reikalavimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo; 
8.7.3. kitais Studijų nuostatuose ir/ar kituose Akademijos teisės aktuose nustatytais pagrindais. 

8.8. Sutarties pasikeitimas ir/ar nutraukimas neatleidžia Studento nuo finansinių ir kitų įsipareigojimų Akademijai įvykdymo.  
 
9. LIETUVOS STUDENTO PAŽYMĖJIMAS 
9.1. Lietuvos studento pažymėjimas Studentui yra išduodamas, pratęsiamas, keičiamas ir grąžinamas Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministerijos ir Lietuvos studentų atstovybių sąjungos nustatyta tvarka. 
 
10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
10.1. Visi Sutartyje numatyti arba su Sutarties vykdymu ar reikalavimų, kylančių iš Sutarties, gynimu civilinio proceso tvarka susiję 
pranešimai turi būti rašytiniai ir siunčiami elektroniniu paštu arba registruotu laišku Sutartyje nurodytais Šalių adresais. Kiekviena Šalis 
turi teisę pasirinkti jai priimtiniausią pranešimo siuntimo būdą. 
10.2. Jei pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu į Akademijos Studentui suteiktą elektroninio pašto dėžutę darbo valandomis, 
laikoma, kad jį Studentas gavo tą pačią dieną, kai pranešimas buvo išsiųstas. Jei pranešimas siunčiamas registruotu laišku, laikoma, kad 
jį Šalis gavo praėjus 5 (penkioms) darbo dienoms nuo išsiuntimo. 
10.3. Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami Šalių susitarimu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka – 
teismuose pagal Akademijos buveinės vietą.  
10.4. Tais atvejais, kai Sutartis nereguliuoja su Studento studijomis Akademijoje susijusių klausimų, taikomas Mokslo ir studijų 
įstatymas, Statutas, Studijų nuostatai ir kiti teisės aktai, su kuriais Studentas turi galimybę susipažinti Akademijos interneto svetainėje 
www.lmta.lt. 
10.5. Ši Sutartis yra sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš Šalių.  
 

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI 

Sutarties šalių adresai: 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos: Gedimino pr. 42, LT-01110, Vilnius                                                            Tel. (8-52) 61 26 91
                     El. p rektoratas@lmta.lt 

 
Įstojusiojo: ......................................................................................................................Tel: ...................................................................... 
 (adresas) 

El. p....................................................................... 
Mokėjimo rekvizitai: 
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, juridinio asmens kodas 111950624, duomenys kaupiami ir saugomi Jurdinių asmenų registre, 
atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT147300010002455553, AB bankas Swedbank, banko kodas 73000. 
 

 
IX. ŠALIŲ PARAŠAI 

 

   

Studijų prorektorius 
 
………………………………………………… 
                                           (parašas, data) 

Vardas Pavardė A.V 

Studentas 
 

………………………………………………………..  
(parašas, data) 

……………………………………………………………………  
(vardas, pavardė) 

 

http://www.lmta.lt/
mailto:rektoratas@lmta.lt

