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LIETUVOS RESPUBLIKOS
MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 82 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2018 m. gruodžio 6 d. Nr. XIII-1700
Vilnius
1 straipsnis. 82 straipsnio pakeitimas
Papildyti 82 straipsnį nauja 51 dalimi:
„51. Aukštųjų mokyklų doktorantams, priimtiems į valstybės nefinansuojamas vietas, gali
būti teikiama parama už studijų rezultatus ir parama akademinėms išvykoms. Paramos teikimo
tvarką nustato Vyriausybė.“
2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir kitos institucijos pagal savo įgaliojimų sritis iki
2018 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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