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Pateisinamų priežasčių įvertinimo ir patvirtinimo tvarka 

 

1.Ši tvarka nustato užsiėmimų arba/ir vertinimo praleidimą pateisinančių dokumentų pateikimo, 
įvertinimo ir pateisinamo laikotarpio trukmės patvirtinimo procedūras. 

2. Pateisinamos priežastys yra: 

2.1. Liga ar kiti sveikatos sutrikimai, dėl kurių gali būti išduodama gydytojo pažyma (Forma 

F094/a). Pateikiamame dokumente turi būti aiškiai nurodyta pažymą išdavusi gydymo įstaiga, 
gydytojo pavardė, jo antspaudas ir parašas bei kontaktinė informacija. 

2.2. Svarbios asmeninės priežastys – artimų giminaičių liga, artimų giminaičių mirtis, sunkios 
emocinės/psichinės aplinkybės. Pateikiama sveikatos priežiūros įstaigos (dėl artimų giminaičių 
ligos), psichologinės pagalbos tarnybos/psichologo pažyma. 

2.3. Kitos asmeninės priežastys – tapimas nusikaltimo auka, turto netekimas (dėl gaisro, vagystės,  
stichinės nelaimės). Pateikiama oficiali įvykį liudijanti pažyma (policijos ar kitos kompetentingos 
institucijos). 

2.4. Universitetui reikšminga veikla – atstovavimas universitetui nacionaliniuose, tarptautiniuose ar 
Universiteto renginiuose, susijusiuose su studijų, mokslo ar kultūrine veikla, ar studijų kokybės 
užtikrinimu; dalyvavimas Universiteto struktūrų, kurių nariu ar į kurias deleguotas yra studentas, 
susirinkimuose ir posėdžiuose arba kitoje veikloje, patvirtintoje  Universiteto dokumentuose. 
Praleidimui  pateisinti pateikiama atitinkamos Universiteto struktūros vadovo ar Studentų atstovybės 
pasirašyta pažyma, kurioje nurodomas renginys ir jo data (jei reikia - ir laikas), išskyrus Universiteto 
institucijų posėdžius, kuomet dalyvavimo posėdyje faktas nurodomas studento prašyme. 

2.5. Nenugalima jėga (force majeure) – aplinkybės, kurių studentas negalėjo kontroliuoti ir  
protingai numatyti, ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų padariniams atsirasti. 
Nenugalima jėga suprantama taip, kaip tai apibrėžta LR Civiliniame kodekse ir kituose teisės 
aktuose. 

3. Nedalyvavimo užsiėmimuose arba/ir vertinime dėl pateisinamų priežasčių pateisinimas: 

3.1.Norėdamas pateisinti praleidimą, studentas, vadovaudamasis LSMU studijų reglamento 104 
punktu, fakulteto dekanui pateikia nustatytos formos prašymą, kuriame nurodo norimą pateisinti 
laikotarpį, pateisinimo priežastis ir prideda prašyme nurodytas priežastis patvirtinančius 
dokumentus. 

3.2. Dekanas, teigiamai įvertinęs  studento pateiktus dokumentus, pasirašo standartinę pažymą, 
kurioje nurodo pateisinamą laikotarpį (ar pateisinamus laikotarpius). Studento prašymas ir pateikti 
dokumentai įsegami į studento bylą. 

3.3. Dekano pasirašytą pažymą su nurodytu pateisintu nedalyvavimo laikotarpiu studentas pateikia 
praleistus užsiėmimus arba/ir vertinimą vykdančiam (-tiems) padaliniui(-iams), kuris(-ie) pagal 
LSMU studijų reglamento nustatytą tvarką leidžia studentui atidirbti praleistus darbus ar dalyvauti 
vertinime. 



4. Praleidimų pateisinimo priežasčių patikrinimas: 

4.1. Dekanas, vertindamas studento prašymą pagal šios tvarkos 3.1. ir 3.2 puktus arba paaiškėjus 
papildomiems faktams, leidžiantiems suabejoti studento prašyme pateikta informacija, gali patikrinti 
nurodytų priežasčių teisingumą. 

4.2. Esant įtarimui, kad studento pateiktame prašyme nurodyti neteisingi faktai ar pateikti netikri 
dokumentai, faktų ar dokumentų tikrumas gali būti patikrinamas paprašant papildomos informacijos 
iš atitinkamą dokumentą išdavusios įstaigos ir (ar) naudojantis kitais informacijos gavimo būdais. 

4.3. Nustačius, kad pateiktame prašyme nurodyta neteisinga informacija, prašomas pateisinti 
praleistas laikotarpis yra nepateisintas; dekano pažyma, jei buvo išduota dėl laikotarpio pateisinimo, 
yra anuliuojama. Jei studentas sąmoningai pateikė neteisingą informaciją, dekanas sprendžia dėl 
drausminių nuobaudų studentui taikymo vadovaudamasis LSMU studijų reglamento 136 punktu ir 
jo papunkčiais. 

4.4. Esant pagrįstam įtarimui, jog buvo pateikti suklastoti dokumentai, apie tai pranešama 
ikiteisminį tyrimą vykdančioms įstaigoms. 



    Pateisinamų priežasčių įvertinimo  
    ir patvirtinimo tvarkos  
    priedas Nr. 1 
 
                              ____________________________________________ 
                                                   (studento vardas, pavardė, reg. numeris) 
   
                                     ____________________________________________________ 
                                                      (fakultetas, studijų programa, kursas, grupė) 
 
                                     _____________________________________________________ 
                                                      (telefono numeris, elektroninio pašto adresas) 
 
 
Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto  Rektoriui 
 
 

P R A Š Y M A S 
 

________________ 
                                                                                      (data) 

Kaunas 
 
Dėl praleidimų pateisinimo 
 
         Prašau patvirtinti praleidimų pateisinimą. Praleidimų priežastis: 
□  Liga ar kiti sveikatos sutrikimai (pateikiama gydytojo pažyma F049a). 
□  Artimų giminaičių liga, artimų giminaičių mirtis, sunkios emocinės/psichologinės aplinkybės 
(pateikiama sveikatos priežiūros įstaigos ir/ar psichologinės pagalbos tarnybos pažyma). 
□  Turto netekimas, tapimas nusikaltimo auka (pateikiama policijos ar kitos kompetentingos 
institucijos pažyma). 
□  Universitetui reikšminga veikla (pateikiama universiteto struktūros vadovo arba Studentų 
atstovybės pasirašyta pažyma, išskyrus Universiteto institucijų posėdžius). 
□  Nenugalima jėga (pateikiami priežastis patvirtinantys dokumentai pagal nurodytas aplinkybes). 
         Detalesnis paaiškinimas: 
     _________________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________________ 
 
         Prašomų pateisinti praleidimų laikotarpis: 
     _________________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________________ 
 
 
PRIDEDAMA:  _________________________________________ 
                                _________________________________________ 
                                _________________________________________                         
 
 
                                                                         _______________                    ___________________________ 
                                                                          (studento parašas)                           (studento vardas, pavardė) 



          Pateisinamų priežasčių įvertinimo  
          ir patvirtinimo tvarkos  
          priedas Nr. 2 

 
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

 
…………………….. akademija 

 
………………..........….. fakultetas 

 
 

Praleidimų  pateisinimo  
PAŽYMA 

 
….....................  

(data) 
 
 

 Studentas (-ė)   ….................................................…............................. , 
     (studento vardas, pavardė) 
 
studijuojantis (-i) …............................................................... programos  …....... kurso ……...... grupėje 
   (studijų programa)                 (kursas)  (grupė) 
 
 pateisino šį/šiuos praleidimo laikotarpį/(-ius) : 
 
…........................................................................... 
 
…........................................................................... 
 
…........................................................................... 
( praleidimo(-ų)  datos imtinai ) 
 
 
 
 
 
Pažyma išduota pristatyti padaliniui (-iams): 
1. 
2. 
3. 
 
 
 
Dekanas         …....................................... 
 

 


