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LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETO  

STUDENTŲ APELIACIJŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Studentas-ai asmeniškai arba tarpininkaujant Studentų atstovybei (Atstovybės valdybai arba 

prezidentui) turi teisę kreiptis į Lietuvos žemės ūkio universiteto administraciją (toliau – 

Administracija)  dėl įstatymuose, Universiteto statute ir kituose norminiuose aktuose nustatytų teisių ar 

teisėtų interesų pažeidimo.  

2. Studento-ų apeliacija – Universiteto studento-ų raštiškas skundas Administracijai dėl 

įstatymuose, Universiteto statute ir kituose norminiuose aktuose nustatytų teisių ar teisėtų interesų 

pažeidimo. Studento-ų apeliacijos objektu negali būti nustatyta tvarka sudarytų komisijų atlikti studijų 

rezultatų (egzaminų, įskaitų, baigiamųjų darbų gynimo) įvertinimai.  

3. Universiteto studentų apeliacijų nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) – nustato 

procedūrą, pagal kurią priimamos ir nagrinėjamos studentų apeliacijos, pateikiami atsakymai į 

apeliacijas ir įgyvendinami sprendimai dėl pasiteisinusių apeliacijų. 

4. Apraše nurodyti terminai netaikomi liepos ir rugpjūčio mėnesiais. 

5. Apraše nustatyta tvarka vienodai taikoma, kai apeliaciją teikia vienas ar keli studentai 

(studentų grupė).  

 

II. STUDENTŲ APELIACIJŲ TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA  

 

6. Studento apeliacija yra teisėta, jeigu: 

6.1. ji raštu pateikta ne vėliau kaip praėjus 10 darbo dienų po to, kai išaiškėjo pažeidimas.  

6.2. joje nurodytos asmenų, tiesiogiai susijusių su interesų pažeidimu, vardai, pavardės ir 

pareigos, taip pat aplinkybės, pagrindimai ir įrodymai, kuriais studentas grindžia jo interesų 

pažeidimą. 

6.3. ji pateikta, užregistruota ir nagrinėta 7 punkte nustatyta tvarka. 

7. Studento apeliacija nagrinėjama laikantis šio nuoseklumo: 

7.1. pirmiausia studentas apeliacijos pareiškimą pateikia fakulteto, kuriame studentas 

studijuoja, dekanui. Dekanato referentė pateiktą apeliaciją privalo užregistruoti dekanato gaunamų 

raštų knygoje ir nedelsiant perduoti fakulteto dekanui. Fakulteto dekanas studento apeliaciją turi 

išnagrinėti ir studentui įteikti raštišką atsakymą per 15 darbo dienų. Dekanas turi teisę sudaryti 

komisiją apeliacijai išnagrinėti. Šiuo atveju komisijos išvados yra tik rekomendacija dekanui. Dekanas 

nenagrinėja tų apeliacijų, kuriose jis arba kiti Administracijos darbuotojai nurodyti kaip tiesiogiai 

susiję su interesų pažeidimu asmenys. Šiuo atveju dekanas raštu informuoja studentą, kur jam reikia 

kreiptis dėl apeliacijos pateikimo. Dekano atsakymas į studento apeliaciją turi būti registruotas 

dekanato siunčiamų raštų knygoje. Jeigu studento apeliacijoje nurodytas galimas interesų pažeidimas 

yra dėl klausimo, kuris turi būti sprendžiamas skubos tvarka (egzamino ar kito atsiskaitymo 

įvertinimas, baigiamojo darbo recenzavimas, oponavimas, gynimas, studijų įmokos skyrimas ir pan.), 

tokią apeliaciją dekanas privalo išnagrinėti per 3 darbo dienas.  

7.2. Jeigu priimtas dekano sprendimas studento netenkina arba per 15 darbo dienų negauna 

atsakymo raštu, jis per penkias darbo dienas gali pateikti rektoriui antrinės apeliacijos pareiškimą dėl 



pažeistų teisių ar teisėtų interesų. Prie antrinės apeliacijos pareiškimo studentas turi pridėti apeliacijos 

pareiškimo, teikto fakulteto dekano vardu, ir dekano atsakymo į apeliaciją kopijas. Apeliacijos 

pareiškimas iš karto rektoriui teikiamas ir tais atvejais, kai fakulteto dekanas ar kiti Administracijos 

darbuotojai apeliacijoje yra nurodyti kaip tiesiogiai susiję su interesų pažeidimu asmenys. Antrinės 

apeliacijos pareiškimas užregistruojamas kanceliarijoje. Kancleris supažindina rektorių su studento 

apeliacija ir rektorius imasi pats jį nagrinėti arba tai atlikti raštu įpareigoja Administracijos atstovą ar 

specialiai sudarytą komisiją. Antrinė apeliacija turi būti išnagrinėta ir studentui atsakymas raštu 

pateiktas per 15 darbo dienų, o jeigu klausimas nagrinėtinas skubos tvarka – 3 darbo dienas. 

Atsakymas raštu į studento antrinę apeliaciją turi būti užregistruotas konceliarijoje.  

7.3. Jeigu priimtas rektoriaus (jo įpareigoto asmens ar komisijos) sprendimas studento 

netenkina arba per 15 darbo dienų negauna atsakymo raštu, jis per penkias darbo dienas gali pateikti 

tretinės apeliacijos pareiškimą Administracijos ir studentų ginčų nagrinėjimo komisijai. Tretinės 

apeliacijos pareiškimas teikiamas Administracijos ir studentų ginčų nagrinėjimo komisijos raštvedžiui 

ir užregistruojamas šios komisijos registracijos knygoje. Prie tretinės apeliacijos pareiškimo turi būti 

pridėti pirmesnių apeliacijų pareiškimų ir atsakymų į juos kopijos. Tretinė apeliacija nagrinėjama 

Administracijos ir studentų ginčų komisijos nuostatuose nustatyta tvarka.  

8. Jeigu studentų ginčų komisijos sprendimas studento netenkina, tai jis turi teisę kreiptis į 

teismą įstatymų nustatyta tvarka.  

 

III. SPRENDIMŲ DĖL PASITEISINUSIŲ APELIACIJŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

9. Studento apeliacija, kurios svarstymo metu buvo nustatyti teisės aktų ir studento teisių bei 

interesų pažeidimai, yra laikoma pasiteisinusia. Sprendime dėl pasiteisinusios apeliacijos turi būti 

nurodyti konkretūs veiksmai, jų atlikimo terminai ir vykdytojai teisės aktų pažeidimams pašalinti, 

studento teisėms ir teisėtiems interesams atkurti. Sprendimas turi būti įgyvendintas ne ilgiau kaip per 

10 darbo dienų.  

10. Sprendimo įgyvendinimo kontrolė pavedama:  

10.1. kai sprendimą priima fakulteto dekanas – prodekanui;  

10.2. kai sprendimą priima rektorius - jo įpareigotas Administracijos darbuotojas ar komisija:  

10.3. kai sprendimą priima Administracijos ir studentų ginčų nagrinėjimo komisija - Studijų 

skyriaus vedėjas.  

11. Nustačius kaltus asmenis, dėl kurių veiksmų ar nekompetencijos buvo pažeisti teisės aktai 

ir studento teisės ir interesai, sprendimą priėmusi institucija privalo atskiru raštu apie tai pranešti 

rektoriui.  
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LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETO ADMINISTRACIJOS IR STUDENTŲ GINČŲ 

NAGRINĖJIMO KOMISIJOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šie nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos žemės ūkio universiteto 

administracijos (toliau – Administracijos)  ir studentų ginčų komisijos (toliau – Komisijos) sudėtį ir 

sudarymo tvarką, taip pat ginčų nagrinėjimo šioje komisijoje tvarką. Šis dokumentas parengtas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymu ir Universiteto statutu ir Lietuvos 

žemės ūkio universiteto studentų apeliacijų nagrinėjimo tvarkos aprašu. 

2. Ginčas yra nesutarimas tarp Administracijos ir studentų dėl įstatymuose, Universiteto statute 

ir kituose norminiuose aktuose nustatytų teisių ar teisėtų interesų ir pareigų įgyvendinimo. 

3. Komisijos paskirtis – nagrinėti ginčus tarp Administracijos ir studentų dėl Aukštojo mokslo 

įstatyme, Universiteto statute ir kituose norminiuose teisės aktuose nustatytų teisių ir pareigų 

įgyvendinimo, kurių nepavyko sureguliuoti administracine tvarka. 

4. Nuostatuose nurodyti terminai netaikomi liepos ir rugpjūčio mėnesiais. 

 

II. GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMAS 

 

5. Komisija susideda iš 12 narių:  

5.1. šešis narius skiria įsakymu rektorius (po vieną iš kiekvieno fakulteto ir vieną iš Studijų 

skyriaus).  

5.2. šešis Universiteto studentų atstovybės valdyba (po vieną iš kiekvieno fakulteto ir vieną iš 

Studentų atstovybės valdybos) ne ilgesniam kaip vienų metų terminui. Komisijos nariai išrenkami 

pirmame valdybos posėdyje po Studentų atstovybės ataskaitinės – rinkiminės konferencijos. Išrinktų 

studentų sąrašą Studentų atstovybės prezidentas įteikia Universiteto kancleriui.  

6. Rektorius taip pat paskiria Komisijos raštvedį, kuris priima ir registruoja studentų apeliacijų 

pareiškimus, išsireikalauja iš atitinkamų Universiteto padalinių prašymui išnagrinėti reikalingus 

dokumentus, ekspertų išvadas, praneša apie paskirtą ginčo nagrinėjimo laiką ir vietą, parengia išrašus 

ir atlieka kitus Komisijos pavedimus. Raštvedžiu rektoriaus įsakymu skiriamas Universiteto 

juriskonsultas. Raštvedys neturi balso teisės.  

7. Komisijos nariai gali būti keičiami juos delegavusiųjų sprendimu, jeigu jie nevykdo pareigų. 

 

III. KOMISIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

8. Narių teisės: 

8.1. gauti reikalingą informaciją, būtiną ginčui nagrinėti; 

8.2.laisvai reikšti savo nuomonę, užduoti klausimus, teikti pastabas dėl ekspertų išvadų, kitų 

Komisijos narių pasisakymų komisijos posėdyje;  

8.3. atsistatydinti. 

9. Narių pareigos:  

9.1. dalyvauti komisijos posėdžiuose; 

9.2. objektyviai ir nešališkai spręsti ginčią; 

9.3. neskleisti informacijos apie Komisijos posėdžių vyksmą ir priimtus sprendimus. 

 

IV. PAREIŠKIMŲ PADAVIMO TVARKA 



 

10. Studentas turi teisę kreiptis į Komisiją, jeigu: 

10.1. yra nepatenkintas rektoriaus arba jo įgalioto asmens atsakymu į apeliacijos pareiškimą dėl 

įstatymuose, Universiteto statute ir kituose norminiuose teisės aktuose nustatytų studentų teisių ar 

teisėtų interesų pažeidimo; 

10.2. per 15 darbo dienų negavo atsakymo raštu į rektoriaus vardu pateiktą apeliacijos pareiškimą.  

11. Apeliacijos pareiškimas pateikiamas per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai gavo rektoriaus ar 

jo įpareigoto Administracijos darbuotojo raštišką atsakymą į apeliacijos pareiškimą arba nuo 

paskutinės dienos, kai raštiškas atsakymas turėjo būti gautas.  

12. Pareiškime Komisijai turi būti: 

12.1. pareiškėjo, atsakovo, kitų ginče dalyvaujančių asmenų vardai, pavardės, pareigos, jų adresai 

(padalinio pavadinimas, studijų programa, kursas, grupė, tel., el. adresas, telefonas); 

12.2. aiškiai suformuluoti reikalavimai ir aplinkybės bei įrodymai, kuriais ieškovas grindžia savo 

reikalavimus;  

12.3. pridedamų dokumentų sąrašas.  

13. Prie pareiškimo turi būti pridėti pirmesnių apeliacijų pareiškimų ir atsakymų į juos kopijos.  

14. Apeliacijos pareiškimas įteikiamas raštvedžiui, o jeigu jo nėra - Universiteto kancleriui. 

Raštvedys prašymą užregistruoja, praneša Komisijos nariams, parengia bylą nagrinėti, išreikalauja 

reikiamus dokumentus, skaičiavimus, išvadas, praneša dalyvaujantiems byloje asmenims apie bylos 

nagrinėjimo laiką ir vietą, įteikia atsakovui prašymo kopiją.  

15. Pareiškėjas turi teisę atsiimti savo pareiškimą iki Komisijos posėdžio pradžios.  

 

V. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

16. Komisijos posėdis turi būti sušauktas ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo apeliacijos 

pareiškimo padavimo dienos. Pareiškimas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo 

padavimo datos.  

17. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja po lygiai iš abiejų šalių ir ne mažiau 

kaip po 2 narius iš kiekvienos. Posėdžio pradžioje išrenkamas posėdžio pirmininkas ir sekretorius. 

Posėdį protokoluoja Komisijos raštvedys.  

18. Komisijos posėdyje dalyvauja pareiškėjas ir atsakovas.  

19. Komisijos posėdžio metu posėdžio pirmininkas supažindina Komisijos narius su pareiškėjo 

reikalavimais, aplinkybėmis ir įrodymais, kuriais pareiškėjas reikalavimus grindžia. Jeigu posėdyje 

dalyvauja pareiškėjas, jo paprašoma reikalavimus ir įrodymus patvirtinti. Pareiškėjas turi teisę savo 

reikalavimus, jų aplinkybes ir argumentus papildyti. Po to išklausomi atsakovai ir ekspertai, savo 

nuomones išsako Komisijos nariai. Posėdyje dalyvaujantiems asmenims klausimus gali užduoti 

posėdžio pirmininkas, kiti nariai, priešingos šalies dalyviai.  

20. Komisijos sprendimas priimamas nedalyvaujant pareiškėjui, atsakovams ir ekspertams bendru 

sutarimu arba jeigu už jį balsuoja du trečdaliai ir daugiau Komisijos narių. Komisijos sprendimas 

skelbiamas posėdyje dalyvaujantiems asmenims ir įrašomas į komisijos posėdžio protokolą. Protokolą 

pasirašo posėdžio pirmininkas, kiti Komisijos nariai ir raštvedys. Komisijos raštvedys sprendimo 

nuorašą per penkias darbo dienas pasirašytinai įteikia dalyvaujantiems ginče asmenims.  

21. Komisijos sprendimą atsakovas turi įvykdyti per 10 darbo dienų nuo sprendimo nuorašo 

gavimo dienos, jeigu sprendime nenurodytas kitas jo įvykdymo terminas.  

 


