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 Naudojantis el. bankininkyste arba  Atliekant mokėjimą banke 

SVARBU! Studijų įmoką reikia sumokėti per 5 darbo dienas nuo studijų 

sutarties sudarymo dienos (→ mokėjimo tvarka ir sąlygos). 

MOKĖJIMO KVITAS 

SEB bankas, AB 

1. Prieš jungdamiesi prie SEB banko el. bankininkystės arba vykdami į SEB 

banko padalinį atlikti mokėjimą, suformuokite mokėjimo kvitą. 

a. Prisijunkite prie LAMA BPO informacinės sistemos ir spauskite „Įmokos 

už studijas kvito spausdinimas“: 

 

http://www.vu.lt/studijos/studentams/imokos-uz-studijas
https://bp.lamabpo.lt/bp2016/lama_is_pirmas.log2?p_err=0
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b. Pasirinkite SEB banką, patikrinkite, ar teisingi pradiniai mokėjimo 

duomenys (įmokos suma, studento adresas) bei spauskite „Gauti kvitą“: 

 

 
 

c. Atspausdinkite suformuotą SEB banko mokėjimo kvitą, kuriuo 

naudojantis reikės atlikti mokėjimą: 
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MOKĖJIMAS NAUDOJANTIS EL. BANKININKYSTE 

SEB bankas, AB 

2. Prisijunkite prie SEB banko el. bankininkystės – įveskite atpažinimo 

kodą ir spauskite „Toliau“: 

 

3. Skiltyje „Mokėjimai“ pasirinkite „Įmokos ir mokesčiai“: 
 

 

4. Paieškos lange įrašykite „Vilniaus universiteto kvitas“, spauskite 

„Ieškoti“ ir atidarykite kvitą spausdami „Mokėti“: 

 

https://e.seb.lt/mainib/web.p
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5. Įrašykite reikiamus duomenis iš LAMA BPO informacinėje sistemoje 

suformuoto SEB banko mokėjimo kvito ir spauskite „Tęsti“:

 
 

 

 

DĖMESIO! Sudarius studijų sutartį, turi būti mokama vieno semestro 

studijų įmoka, t. y. pusė metinės studijų kainos (→ studijų programų kainos). 

 

 

 

 

 

https://bp.lamabpo.lt/bp2016/lama_is_pirmas.log2?p_err=0
http://www.vu.lt/kviecia/images/pri%C4%97mimas_2016/I_pakopos_studiju_programos_2016.pdf
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MOKĖJIMAS BANKE  

SEB bankas, AB 

 Jei nesinaudojate SEB banko el. bankininkyste, įmoką už studijas galite 

sumokėti SEB banko padalinyje naudodamiesi LAMA BPO informacinėje 

sistemoje suformuotu mokėjimo kvitu. Šiuo tikslu atspausdinkite mokėjimo 

kvitą ir pateikite jį bankui apmokėti. 

 Jei negalite prisijungti arba jau neturite prieigos prie LAMA BPO 

informacinės sistemos, mokėjimą galite atlikti naudodamiesi SEB banko el. 

bankininkystės paslauga arba nuvykę į SEB banko padalinį su žemiau 

nurodytais mokėjimo rekvizitais (žr. 5–6 p.): 

 

Mokėjimo rekvizitai SEB banke 

įmokos kodas 3005000 

įmokos pavadinimas studijų įmoka 

gavėjas Vilniaus universitetas 

gavėjo kodas 211950810 

gavėjo bankas SEB bankas, AB 

banko kodas 70440 

gavėjo sąskaita LT087044060001101389 

mokėtojas [studento vardas, pavardė] 

mokėtojo kodas [studento asmens kodas] 

pareiškimo numeris [6 simbolių fakulteto kodas] 

įmokos paskirtis [8 simbolių fakulteto kodas] 

įmokos suma skaičiais [studijų įmokos suma] 

 

https://bp.lamabpo.lt/bp2016/lama_is_pirmas.log2?p_err=0
https://bp.lamabpo.lt/bp2016/lama_is_pirmas.log2?p_err=0
https://bp.lamabpo.lt/bp2016/lama_is_pirmas.log2?p_err=0
https://bp.lamabpo.lt/bp2016/lama_is_pirmas.log2?p_err=0
https://e.seb.lt/mainib/web.p
https://e.seb.lt/mainib/web.p
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Fakultetų kodai 

Fakultetas (padalinys) 
6 simbolių 

fakulteto kodas  

8 simbolių 

fakulteto kodas 

Matematikos ir informatikos fakultetas 110000 11000001 

Fizikos fakultetas 120000 12000001 

Chemijos fakultetas 130000 13000001 

Gamtos mokslų fakultetas 140000 14000001 

Medicinos fakultetas 150000 15000001 

Komunikacijos fakultetas 160000 16000001 

Istorijos fakultetas 170000 17000001 

Filologijos fakultetas 180000 18000001 

Ekonomikos fakultetas 190000 19000001 

Teisės fakultetas 220000 22000001 

Kauno humanitarinis fakultetas 240000 24000001 

Filosofijos fakultetas 250000 25000001 

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas 270000 27000001 

Verslo mokykla 280000 28000001 

Užsienio kalbų institutas 290000 29000001 

Religijos studijų ir tyrimų centras 310000 31000001 

Orientalistikos centras 350000 35000001 

 


