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LIETUVOS RESPUBLIKOS
MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 77 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2019 m. balandžio 26 d. Nr. XIII-2089
Vilnius
1 straipsnis. 77 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 77 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Atitinkamais metais priimamų trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų
studijų, antrosios pakopos, doktorantūros, profesinių studijų vietų, studijų stipendijų preliminarų
skaičių ir skiriamą valstybės finansavimą (nustatytus pagal patvirtintas atitinkamų metų
normines studijų kainas ir studijų krypčių grupes (mokslo ir meno doktorantūros – pagal mokslo
ir meno sritis) iki kiekvienų metų balandžio 2 dienos nustato Vyriausybė, atsižvelgdama į
valstybės ūkinės, socialinės ir kultūrinės plėtros poreikius ir valstybės finansines galimybes.“
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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