
 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

REKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO PASLAUGŲ, SUSIJUSIŲ SU PAŽYMŲ APIE 

STUDIJAS IR DIPLOMŲ, DIPLOMŲ PRIEDŲ, DIPLOMŲ PRIEDĖLIŲ, AKADEMINIŲ 

PAŽYMŲ IR STUDIJŲ PAŽYMĖJIMŲ DUBLIKATŲ IŠDAVIMU, ĮKAINIŲ 

PATVIRTINIMO 

 

Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 43 straipsnio 1 dalies 42 punktu ir Vilniaus 

universiteto tarybos 2017 m. spalio 25 d. nutarimo Nr. T-2017-8-1 „Dėl bendro studijų vietų 

skaičiaus, studijų kainų ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programų įgyvendinimu, dydžių ir 

kitų Vilniaus universiteto teikiamų paslaugų kainų tvirtinimo“ 2 punktu: 

1. T v i r t i n u  Vilniaus universiteto paslaugų, susijusių su pažymų apie studijas ir diplomų, 

diplomų priedų, diplomų priedėlių, akademinių pažymų ir studijų pažymėjimų dublikatų išdavimu, 

įkainius (pridedama). 

2.  P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Vilniaus universiteto rektoriaus 2019 m. balandžio 17 

d. įsakymą Nr. R-262 „Dėl Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto paslaugų, susijusių su pažymų 

apie studijas išdavimu, įkainių patvirtinimo“. 

3. N u s t a t a u,  kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2022 m. liepos 1 d. 

 

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA 

Vilniaus universiteto rektoriaus 

2022 m.                  d. įsakymu Nr. R- 

 

VILNIAUS UNIVERSITETO PASLAUGŲ, SUSIJUSIŲ SU PAŽYMŲ APIE STUDIJAS IR 

DIPLOMŲ, DIPLOMŲ PRIEDŲ, DIPLOMŲ PRIEDĖLIŲ, AKADEMINIŲ PAŽYMŲ IR 

STUDIJŲ PAŽYMĖJIMŲ DUBLIKATŲ IŠDAVIMO, ĮKAINIAI 

 

1. Nustatomi šie Vilniaus universiteto paslaugų, susijusių su pažymų apie studijas išdavimu, 

diplomų, diplomų priedų ir diplomų priedėlių, akademinių pažymų ir studijų pažymėjimų dublikatų 

išdavimo, įkainiai (toliau – Įkainiai): 

Eil. 

Nr. 
Paslauga 

Įkainis, 

EUR 

(be PVM) 

1. 
Vilniaus universiteto Centrinės administracijos Studijų administravimo skyriaus 

išduodamų pažymų įkainiai 

1.1.  Standartinė pažyma, patvirtinanti diplomo tikrumą (lietuvių k. / anglų k.)1 10,00 

1.2.  
Standartinė pažyma apie išklausytus dalykus ir įvertinimus (išduodama 

asmenims, baigusiems studijas ne vėliau kaip 2005 metais) (anglų k.)1 
20,00 

1.3.  
Standartinė pažyma apie studijų rezultatus (baigusiems studijas ne ankščiau kaip 

2005 metais) (lietuvių k. / anglų k.)1 
10,00 

1.4.  Standartinė pažyma apie studijas (lietuvių k. / anglų k.)1  10,00 

1.5.  Standartinė pažyma apie svertinį vidurkį (lietuvių k. / anglų k.)1 10,00 

1.6.  Standartinė pažyma apie studijų kryptį (lietuvių k.)1 10,00 

1.7.  
Standartinė pažyma apie nustatytą užsienio kalbos(ų) mokėjimo lygį (lietuvių k. 

/ anglų k.) 
10,00 

1.8.  
Nestandartinė pažyma, kai nereikia atlikti papildomos informacijos paieškos 

(lietuvių k. / anglų k.)2  
12,00 

1.9.  
Nestandartinė pažyma, kai reikia atlikti papildomą informacijos paiešką (lietuvių 

k. / anglų k.)2  
25,00 

1.10.  Užsienio įstaigos pažymos formos apie studijų baigimą užpildymas 18,00 

1.11.  Diplomo kopija, patvirtinta, kad kopija yra tikra (kopija daroma iš originalo) 1,50 

1.12.  
Diplomo priedėlio5 kopija, patvirtinta, kad kopija yra tikra (kopija daroma iš 

originalo) 
6,00 

1.13.  
Diplomo priedo4 (kai studijuota iki 2005 metų) kopija, patvirtinta, kad kopija yra 

tikra (kopija daroma iš originalo) 
3,00 

1.14.  Studijų pažymėjimo kopijos patvirtinimas (kopija daroma tik iš originalo) 1,50 

2.  Vilniaus universiteto diplomų, diplomų priedų, diplomų priedėlių, studijų pažymėjimų 

ir akademinių pažymų dublikatų išdavimo įkainiai 

2.1.  Diplomo, išduoto iki 2011 m., dublikatas 35,00 

2.2.  Diplomo, išduoto po 2011 m., dublikatas 30,00 

2.3.  Diplomo priedo4 dublikatas 35,00 

2.4.  Diplomo priedėlio5 dublikatas 40,00 

2.5.  Studijų pažymėjimo dublikatas 30,00 
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Eil. 

Nr. 
Paslauga 

Įkainis, 

EUR 

(be PVM) 

2.6.  Akademinės pažymos dublikatas 30,00 

3.  Vilniaus universiteto kamieninių akademinių padalinių paslaugų įkainiai   

3.1.  Nestandartinė pažyma, kai nereikia atlikti papildomos informacijos paieškos 

(lietuvių k. / anglų k.)2  
12,00 

3.2.  Nestandartinė pažyma, kai reikia atlikti papildomą informacijos paiešką (lietuvių 

k. / anglų k.)2  
25,00 

3.3.  Lietuvos arba užsienio įstaigos nustatytos formos užklausos ar jos dalies apie 

studijas užpildymas3 

18,00 

3.4.  Pažyma apie studijų baigimą / nutraukimą (3 mėn. po studijų nutraukimo / 

baigimo) 

Išduodama 

nemokamai 

3.5.  Papildomų studijų pažymėjimo dublikatas 10,00 

3.6.  Papildomų studijų pažymėjimo kopijos patvirtinimas 1,50 

4.  Rezidentams baigusiems / nutraukusiems studijas (tik Vilniaus universiteto Medicinos 

fakultete) 

4.1.  Pažyma apie studijų baigimą / nutraukimą (3 mėn. po studijų nutraukimo / 

baigimo) 

Išduodama 

nemokamai 

4.2.  Pažyma apie studijų baigimą / nutraukimą 10,00 

4.3.  Pažyma apie studijų rezultatus 10,00 

4.4.  Nestandartinė pažyma apie studijas (lietuvių k. / anglų k.)3 12,00 

4.5.  Lietuvos arba užsienio įstaigos nustatytos formos užklausos ar jos dalies apie 

studijas užpildymas3 

18,00 

5.  Kitos paslaugos 

5.1. Dokumento siuntimas Lietuvoje 5,00 

5.2. Dokumento siuntimas į užsienį 10,00 

5.3. Pažymų sudėjimas į voką, voko užantspaudavimas ir patvirtinimas (įmoka skirta 

tiems, kurių prašymu dokumentai nesiunčiami) 

3,00 

5.4. Papildomas mokamos pažymos egzempliorius 3,00 

Pastabos: 

1. Standartinė pažyma, užsakoma per Vilniaus universiteto studijų informacinę sistemą (toliau – VUSIS). 
Papildomai gali būti įrašyta reikiama informacija: semestro, atostogų datos, svertinis vidurkis, sumokėtos studijų 

įmokos. 

2. Pažymoje prašoma pateikti daugiau arba mažiau informacijos negu numatyta standartinėje pažymoje, 

užsakomoje per VUSIS, reikalingas papildomas informacijos surinkimas ar (ir) apdorojimas.  
3. Kai prašoma pateikti informaciją apie išlaikytus atskirus studijų dalykus (modulius), jų valandas, sutarčių 

kopijas, kitą asmens byloje ar kituose dokumentuose esančią informaciją, kuri nėra nurodyta diplome, jo priede, studijų 

pažymėjime. 

4. Diplomo priedas – dokumentas, kuris buvo išduotas baigusiems studijas iki 2005 m. imtinai. 

5. Diplomo priedėlis – dokumentas, kuris buvo išduotas baigusiems studijas nuo 2006 m. visiems, taip pat 

baigusiems 2005 metais jų pageidavimu. 

2. Vilniaus universiteto studentams ir klausytojams standartines pažymas apie jų studijas 

Vilniaus universitete, išklausytus studijų dalykus (modulius) ir įvertinimus, Vilniaus universiteto 

kamieniniai akademiniai padaliniai išduoda nemokamai. 
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3. Visos Įkainiuose nurodytos pažymos išduodamos ir paslaugos suteikiamos ne vėliau kaip 

per 1 mėnesį nuo rašytinio prašymo, asmens dokumento ir apmokėjimą už paslaugą patvirtinančio 

dokumento pateikimo dienos. 

4. Į Įkainius nėra įskaičiuoti banko mokesčiai už vietinius ar tarptautinius pavedimus. 

5. Visos Įkainiuose išvardytos pažymos rengiamos lietuvių kalba arba anglų kalba. 

___________________________ 
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