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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Studijų nutraukimo studento ar kariūno iniciatyva ir studijų atnaujinimo Generolo Jono
Žemaičio Lietuvos karo akademijoje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato studijų
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje (toliau – Akademija) nutraukimo studento ar
kariūno iniciatyva ir studijų atnaujinimo tvarką ir sąlygas, reglamentuoja nutraukiančių studijas
kariūnų nurodytų studijų nutraukimo aplinkybių vertinimo ir pripažinimo svarbiomis ir nuo kariūno
valios nepriklausomomis ir nepašalinamomis tvarką.
2. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir
studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos
įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS
STUDENTO (IŠSKYRUS KARIŪNO) STUDIJŲ NUTRAUKIMAS
3. Studijos, jų nebaigus, gali būti nutraukiamos studento iniciatyva.
4. Studentas, siekiantis nutraukti studijas, turi pateikti Akademijos viršininkui:
4.1. prašymą nutraukti studijas, kuriame nurodo studijų nutraukimo priežastis (1 priedas);
4.2. dokumentus, pagrindžiančius prašyme nurodytas priežastis (jeigu tokie dokumentai
yra).
5. Studento, siekiančio nutraukti studijas, prašymą pagal kuruojamą sritį ir kompetenciją
nagrinėja Akademijos struktūrinių padalinių vadovai ir įvertinę prašyme nurodytas priežastis,
vadovaudamiesi teisės aktais, teikia Akademijos viršininkui siūlymą dėl studento studijų
nutraukimo.
6. Sprendimą, atsižvelgdamas į prašymą nagrinėjusių Akademijos struktūrinių padalinių
vadovų siūlymus, dėl studento studijų nutraukimo priima Akademijos viršininkas.
7. Studento studijų nutraukimas įforminamas Akademijos viršininko įsakymu, nurodant
studijų nutraukimo priežastį, studijų nutraukimo datą. Kartu nutraukiama ir studijų sutartis.
8. Studijas nutraukusiam asmeniui išduodama pažyma apie studijuotus dalykus ir jų
įvertinimus.
9. Studijas nutraukęs asmuo teisės aktų nustatyta tvarka atsiskaito su Akademija.
III SKYRIUS
KARIŪNO STUDIJŲ NUTRAUKIMAS
10. Studijos, jų nebaigus, gali būti nutraukiamos kariūno iniciatyva.
11. Kariūno studijos gali būti nutraukiamos jo prašymu.
12. Kariūnas, siekiantis nutraukti studijas, turi pateikti Akademijos viršininkui:

12.1.
prašymą nutraukti studijas, kuriame nurodo studijų nutraukimo priežastis (1 priedas);
12.2.
dokumentus, pagrindžiančius svarbių ir nuo kariūno valios nepriklausančių ir
nepašalinamų aplinkybių egzistavimą (jeigu tokie dokumentai yra).
13. Kariūno, siekiančio nutraukti studijas, prašymą ir nurodytas aplinkybes nagrinėja ir teikia
siūlymus Akademijos viršininkui dėl kariūno studijų nutraukimo Akademijos viršininko sudaryta
nuolatinė komisija (toliau – Komisija). Komisija prašymą išnagrinėja ne vėliau kaip per 5 dienas
nuo prašymo pateikimo dienos. Jeigu tam, kad prašymas būtų išnagrinėtas, Komisijai reikia gauti
papildomų dokumentų ar informacijos, prašymo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas dar 5
dienoms.
14. Komisija įvertina, ar kariūno pateiktame prašyme nurodytos priežastys yra svarbios, ar
priklauso nuo kariūno valios, ar yra pašalinamos, ir Akademijos viršininkui teikia vieną iš siūlymų:
14.1. pripažinti kariūno prašyme nurodytas nuo kariūno valios nepriklausančias ir
nepašalinamas aplinkybes svarbiomis ir atleisti kariūną iš Akademijos;
14.2. nepripažinti kariūno prašyme nurodytų nuo kariūno valios nepriklausančių ir
nepašalinamų aplinkybių svarbiomis ir pašalinti kariūną iš Akademijos.
15. Svarbiomis ir nuo kariūno valios nepriklausančiomis ir nepašalinamomis aplinkybėmis,
pripažįstamos šios aplinkybės:
15.1.
jeigu kariūnas teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas vieninteliu neįgalaus asmens
globėju ar ribotai veiksnaus asmens rūpintoju;
15.2.
jeigu kariūnas vienas augina nepilnametį vaiką;
15.3.
jeigu kariūno sutuoktinis valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos, kurioje
dirba, sprendimu privalo dėl darbo keisti nuolatinę gyvenamąją vietą ir išvyksta iš Lietuvos, o
kariūnas siekia šeimos vientisumo.
16. Svarbiomis ir nuo kariūno valios nepriklausančiomis aplinkybėmis gali būti
pripažįstamos ir kitos aplinkybės dėl kurių kariūnas savo iniciatyva gali nutraukti studijas.
17. Sprendimą, atsižvelgdamas į Komisijos siūlymą, dėl kariūno studijų nutraukimo priima
Akademijos viršininkas.
18. Kariūno studijų nutraukimas įforminamas Akademijos viršininko įsakymu, nurodant
atleidimo ar šalinimo priežastį, studijų nutraukimo datą. Kartu nutraukiama ir studijų sutartis.
19. Studijas nutraukusiam asmeniui išduodama pažyma apie studijuotus dalykus ir jų
įvertinimus.
20. Studijas nutraukęs asmuo teisės aktų nustatyta tvarka atsiskaito su Akademija.
IV SKYRIUS
STUDIJŲ ATNAUJINIMO TVARKA
21. Studijų atnaujinimas – Akademijoje studijavusio ir pašalinto, atleisto ar studijas
nutraukusio asmens priėmimas į Akademiją tęsti studijas pagal anksčiau studijuotą ar kitą studijų
programą.
22. Iš Akademijos pašalintas, atleistas ar studijas nutraukęs asmuo gali atnaujinti studijas
Akademijoje, jeigu yra:
22.1. studijavęs nuolatine studijų forma ir įvykdęs pirmųjų studijų metų programą;
22.2. studijavęs ištęstine studijų forma ir įvykdęs pirmųjų studijų metų pirmo semestro
programą.
23. Asmenys, nutraukę studijas kaip negynę arba neapgynę baigiamojo darbo, nebaigę arba
gavę neigiamą būrio vado kovos kurso ar kvalifikacinio, kompleksinio egzamino įvertinimą, gali
atnaujinti studijas, jei po nutraukimo praėjo ne daugiau kaip 3 metai.
24. Asmenys, neatitinkantys krašto apsaugos ministro nustatytų reikalavimų stojantiesiems į
Akademiją, negali atnaujinti studijų Akademijoje.
25. Asmenys, pašalinti iš Akademijos už akademinį nesąžiningumą, gali atnaujinti studijas
ne anksčiau kaip praėjus metams nuo pašalinimo dienos.

26. Studijos gali būti atnaujintos, jeigu per jų nutraukimo laikotarpį studijų programa, pagal
kurią buvo studijuota, iš esmės nesiskiria nuo studijų programos, pagal kurią ketinama studijuoti.
Studijų programa laikoma pasikeitusia iš esmės, jeigu pokyčiai studijų programoje sudaro daugiau
kaip 30 procentų. Dėl neesminio studijų programos pasikeitimo susidariusius dalyko ar modulio
skirtumus leidžiama panaikinti per vienus metus nuo studijų atnaujinimo. Šie skirtumai
akademinėmis skolomis nelaikomi. Studijų programos, pagal kurią buvo studijuota, ir studijų
programos, pagal kurią ketinama studijuoti, dalykų ar modulių santykis nustatomas atlikus studijų
rezultatų įskaitymo procedūrą vadovaujantis Akademijos viršininko patvirtinta tvarka.
27. Asmenys, siekiantys atnaujinti studijas nuolatine studijų forma, siunčiami į Karinės
medicinos ekspertizės komisiją atlikti asmens medicinos ekspertizę (jeigu ankščiau išduota pažyma
nebegalioja) ir jų asmens duomenys teikiami įvertinti jų atitiktį nustatytiems reikalavimams dėl
teisės susipažinti su įslaptinta informaciją ir ja naudotis.
28. Siekiantis atnaujinti studijas asmuo pateikia Akademijos viršininkui prašymą atnaujinti
studijas (2 priedas) ne vėliau kaip likus 2 (dviem) mėnesiams iki naujo studijų semestro pradžios, o
asmuo, siekiantis atnaujinti studijas nuolatine studijų forma, kuriam reikalingas siuntimas į Karinės
medicinos ekspertizės komisiją atlikti asmens medicinos ekspertizę ir kurio asmens duomenys bus
teikiami įvertinti jų atitiktį nustatytiems reikalavimams dėl teisės susipažinti su įslaptinta
informacija ir ja naudotis – likus 6 (šešiems) mėnesiams iki naujo studijų semestro pradžios.
29. Prašymus atnaujinti studijas pagal kuruojamą sritį ir kompetenciją nagrinėja Akademijos
struktūrinių padalinių vadovai ir teikia Akademijos viršininkui vieną iš siūlymų dėl studijų
atnaujinimo:
29.1. leisti atnaujinti studijas;
29.2. neleisti atnaujinti studijų.
30. Sprendimą, atsižvelgdamas į prašymą nagrinėjusių asmenų siūlymus, dėl studijų
atnaujinimo priima Akademijos viršininkas.
31. Sprendimas leisti atnaujinti studijas Akademijoje, studijų atnaujinimo sąlygos ir data
įforminami Akademijos viršininko įsakymu.
32. Priėmus sprendimą leisti atnaujinti studijas, su asmeniu, atnaujinančiu studijas, sudaroma
studijų sutartis.
33. Asmuo, atnaujinantis studijas, priimamas į tą patį kursą, iš kurio buvo atleistas ar
pašalintas. Konkretus studijų semestras, nuo kurio leidžiama atnaujinti studijas, priklauso nuo
asmens ankstesnių studijų metu įvykdytos studijų programos dalies ir studijų programos, į kurią jis
priimamas tęsti studijas, studijų dalykų ar modulių santykio. Susidariusiems programų skirtumams
panaikinti programą kuruojantis padalinys parengia asmeniui, atnaujinančiam studijas, individualią
studijų ar mokymo programą.
34. Asmenys, studijavę nuolatine studijų forma, studijas nutraukę, atleisti ar pašalinti iš
pirmo kurso, ir asmenys, studijavę ištęstine studijų forma, studijas nutraukę, atleisti ar pašalinti
pirmojo semestro metu, į Akademiją priimami į studijų programos pirmuosius metus krašto
apsaugos ministro tvirtinamomis priėmimo į Akademiją sąlygomis ir tvarka.
35. Išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu rengimu ar kvalifikacijos
kėlimu, grąžinimo sutartis nutraukiama vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.
36. Atnaujinti studijas leidžiama tik vieną kartą.
37. Grįžimas į studijas po akademinių atostogų nėra laikomas studijų atnaujinimu.
___________________________

Studijų nutraukimo ir atnaujinimo
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo
akademijoje tvarkos aprašo
1 priedas
(Prašymo nutraukti studijas pavyzdys)
........................................................................................................................................................
(studijų programos pavadinimas)

........................................................................................................................................................
(studijų forma, pakopa, grupė, būrys)

........................................................................................................................................................
(vardas, pavardė)

........................................................................................................................................................
(tel., el. p.)

Akademijos viršininkui
PRAŠYMAS NUTRAUKTI STUDIJAS
20.......-........-........
Vilnius
Prašau leisti nutraukti studijas nuo 20......-........-.......
(data)

PRIEŽASTIS: ...........................................................................................................................
(nurodyti priežastį)

................................................................................................................................................................
PRIDEDAMA. ...........................................................................................................................
(dokumento pavadinimas, lapų skaičius)

................................................................................................................................................................
(dokumento pavadinimas, lapų skaičius)

.............................
(vardas, pavardė)

....................................................
(parašas)

Studijų nutraukimo ir atnaujinimo
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo
akademijoje tvarkos aprašo
2 priedas
(Prašymo atnaujinti studijas pavyzdys)

........................................................................................................................................................
(vardas, pavardė)

........................................................................................................................................................
(adresas)

........................................................................................................................................................
(tel., el. p.)

Akademijos viršininkui

PRAŠYMAS ATNAUJINTI STUDIJAS
20.......-........-........
Vilnius
Prašau leisti atnaujinti studijas pagal .........................................................................................
(programos pavadinimas, pakopa, forma)

studijų programą.
PRIDEDAMA. ...........................................................................................................................
(dokumento pavadinimas, lapų skaičius)

.............................
(vardas, pavardė)

....................................................
(parašas)

