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Vilnius
1 straipsnis. 82 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 82 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
„5. Paramos aukštųjų mokyklų doktorantams ir studentams, studijuojantiems pagal
profesines studijų programas (išskyrus gydytojus rezidentus ir gydytojus odontologus rezidentus,
dirbančius rezidentūros bazėje), priimtiems į studijų vietas, kuriose studijos apmokamos
valstybės biudžeto lėšomis, arba gaunantiems studijų stipendiją, teikimo tvarką nustato
Vyriausybė.“
2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministras iki 2018 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
3. Įsigaliojus šiam įstatymui, parama, numatyta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų
įstatymo 82 straipsnio 5 dalyje, gydytojams rezidentams ir gydytojams odontologams
rezidentams neteikiama.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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