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Vadovaudamasis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos statuto II skyriaus antrojo skirsnio 32 

punkto 1 papunkčiu Senatas n u t a r i a nuo 2021 m. vasario 1 d. Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijos studijų nuostatuose: 

1. Pakeisti 146 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„146. Studentai gali pertraukti studijas, neprarasdami studento statuso, dėl šių priežasčių: 

146.1. akademinės atostogos dėl ligos, gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai 

rekomendavus, arba dėl nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros, taip pat kartą per studijų laikotarpį 

dėl asmeninių priežasčių (dėl išvykimo studijuoti į užsienį ir kt.), bet ne ilgesniam kaip 1 (vienerių) 

studijų metų laikotarpiui, neprarandant studento statuso ir teisės po akademinių atostogų tęsti studijas 

valstybės finansuojamoje studijų vietoje, jeigu joje studijavo prieš išeidami akademinių atostogų; 

146.2. karo prievolės atlikimas.“ 

2. Pakeisti 147 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„147. Per visą studijų laikotarpį pirmosios ir antrosios pakopos studijų studentai gali pertraukti 

studijas (išeiti akademinių atostogų) ne daugiau kaip du kartus iš viso.“ 

3. Papildyti 1471 punktu: 

„1471. Sesijos metu studijų pertraukti negalima, išskyrus tuos atvejus, kai studijos 

pertraukiamos, suteikiant akademines atostogos dėl ligos, gydytojui ar gydytojų konsultacinei 

komisijai rekomendavus, arba dėl nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros, arba dėl karo prievolės 

atlikimo.“ 

4. Papildyti 1472 punktu: 

„1472. Studijos pertraukiamos (akademinės atostogos suteikiamos) tokiam laikotarpiui: 

1472.1. iki 1 (vienerių) metų – dėl ligos, gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai 

rekomendavus. Jei būtina tęsti pertraukimą, jis gali būti pratęstas vieną kartą, tačiau ne ilgesniam nei 

1 (vienerių) metų laikotarpiui. 

1472.2. įstatymų numatytam laikui, bet ne ilgiau kaip iki vaikui sueis 3 (treji) metai – dėl 

nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūrai; 

1472.3. vieną kartą ne ilgiau kaip 1 (vieneriems) metams – dėl asmeninių priežasčių.“ 

5. Pakeisti 149 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„149. Studijų pertraukimas (akademinių atostogų suteikimas) įforminamas Akademijos 

Rektoriaus įsakymu, nurodant akademinių atostogų priežastį ir trukmę. Studijų pertraukimo 

(akademinių atostogų) trukmė skaičiuojama nuo Akademijos Rektoriaus įsakymo jas suteikti dienos. 

Studentų prašymus dėl studijų pertraukimo priima ir registruoja fakultetų administratoriai.“ 
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