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PATVIRTINTA 

Klaipėdos valstybinės kolegijos 

direktoriaus 2021 m. lapkričio 29 d.        

įsakymu Nr. V1 – 120 

(Klaipėdos valstybinės kolegijos 

direktoriaus 2022 m. balandžio 13 d. 

įsakymo Nr. V1 – 053 redakcija) 

 
 

 KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS KOLEGIJOS 

 STUDENTŲ PRIĖMIMO 2022 METAIS TAISYKLĖS 
 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Studentų priėmimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmenų, turinčių ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą priėmimo į Klaipėdos valstybinėje kolegijoje 

(toliau –  Kolegija) vykdomų pirmosios pakopos koleginių studijų programų valstybės finansuojamas, valstybės nefinansuojamas studijų vietas, bendruosius principus ir 

tvarką. 

2. Priėmimas į Kolegiją vykdomas vadovaujantis Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO) priėmimo į 

aukštąsias mokyklas konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašu1, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro (toliau – LR ŠMSM) 

dokumentais reglamentuojančiais bendrąjį priėmimą į aukštąsias mokyklas2.  

3. Studentų priėmimo į Kolegiją 2022 metais taisyklėse pateikiama tik papildoma informacija apie priėmimo vykdymą, kuri gali būti tikslinama 

atsižvelgiant į bendrąsias priėmimo taisykles ar Lietuvos respublikos teisės aktų pakeitimus.  

4. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Kolegijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Priėmimo komisija.  

 

II SKYRIUS 

MINIMALŪS REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS  

 

5. Minimalūs reikalavimai stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas įgijusiems vidurinį išsilavinimą 2019-2022 m. nustatyti vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakyme Nr. V-661 „Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2020 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios 

pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“3.  

Minimalūs reikalavimai stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas įgijusiems vidurinį išsilavinimą 2014-2018 m. nustatyti vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakyme Nr. V-120 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. V-888 „Dėl 

asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo“ pakeitimo“4 
 

1 https://bakalauras.lamabpo.lt/wp-content/uploads/2021/11/LKDK_2021-11-19-d.-isakymas-Nr.V-9.pdf  
2 http://bakalauras.lamabpo.lt/teises-aktai/  
3 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aaf74b408e0a11e7a3c4a5eb10f04386/asr  
4 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c6ec88f00cbe11e8a5fc9d9b3a58917b  

https://bakalauras.lamabpo.lt/wp-content/uploads/2021/11/LKDK_2021-11-19-d.-isakymas-Nr.V-9.pdf
http://bakalauras.lamabpo.lt/teises-aktai/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aaf74b408e0a11e7a3c4a5eb10f04386/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c6ec88f00cbe11e8a5fc9d9b3a58917b
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5.1. Konkursinio balo dydis stojant į valstybės finansuojamas studijų vietas nepriklausomai nuo mokyklos baigimo metų yra 4,3. 

 

6. Minimalūs reikalavimai stojantiesiems į valstybės finansuojamas studijų vietas pagal mokyklos baigimo metus: 

Mokyklos baigimo metai 

2022, 2021 

Išlaikyti: 

1) lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;  

2) matematikos valstybinis egzaminą; 

3) stojančiojo laisvai pasirenkamą valstybinį brandos egzaminą. 

 

Skaičiuojamas penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris suapvalinus iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 6, iš šių privalomų 

mokytis dalykų: 

1) lietuvių kalba ir literatūra; 

2) gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių); 

3) užsienio kalba; 

4) matematika; 

5) istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas; 

6) biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas; 

7) meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties 

(dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas; 

8) fizinis ugdymas arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas 

2020, 2019 

Išlaikyti: 

1) lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;  

2) matematikos valstybinį egzaminą; 

3) užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų)  ne žemesniu kaip B1 lygiu  arba tarptautinio užsienio kalbos brandos egzamino, kurio įvertinimai įskaitomi, egzaminą 

išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. 

 Skaičiuojamas penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris suapvalinus iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 6, iš šių privalomų 

mokytis dalykų: 

1) lietuvių kalba ir literatūra; 

2) gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių); 

3) užsienio kalba; 

4) matematika; 

5) istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas; 

6) biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas; 

7) meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties 

(dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas; 
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8) fizinis ugdymas arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas 

2018*, 2017, 2016 

Išlaikyti: 

1) lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą; 

2) užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų)  ne žemesniu kaip B1 lygiu  arba tarptautinio užsienio kalbos brandos egzamino, kurio įvertinimai įskaitomi, egzaminą 

išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis; 

3) matematikos valstybinį brandos egzaminą. 

* stojančiajam gali būti taikomos ir 2021 m. priėmimui į valstybės finansuojamas studijų vietas sąlygos. Parenkamas palankiausias stojančiam variantas. 

2015 

Išlaikyti: 

1) lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą; 

2) užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų)  ne žemesniu kaip B1 lygiu  arba tarptautinio užsienio kalbos brandos egzamino, kurio įvertinimai įskaitomi, egzaminą 

išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. 

2014 

Vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas. 

Šis reikalavimas taikomas įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienyje, baigusiems tarptautinio arba Europos bakalaureato programą, atleistiems nuo brandos egzaminų ir 

įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai. 

 

7. Reikalavimai stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: 

7.1. Į kolegines pirmosios pakopos studijas konkurso būdu priimami asmenys, išlaikę bent vieną valstybinį brandos egzaminą (galioja įgijusiems vidurinį 

išsilavinimą nuo 2018 m.)  ir turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, jei kitaip nenumatyta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme: 

7.1.1. Minimalūs reikalavimai stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir vidurinį išsilavinimą įgijusiems nuo 2018 m. nustatomi vadovaujantis LR 

Mokslo ir studijų įstatymo 59 str. 1 dalimi: „Į aukštosios mokyklos pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkurso būdu priimami asmenys, išlaikę bent vieną 

valstybinį brandos egzaminą ir turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsislavinimą, atsižvelgiant į mokymosi rezultatus stojamuosius egzaminus ar kitus kolegijos nustatytus 

reikalavimus“. 

7.1.2. Minimalūs reikalavimai stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir vidurinį išsilavinimą įgijusiems iki 2018 m. nustatomi vadovaujantis LR 

Mokslo ir studijų įstatymo 59 str. 1 dalimi: „Į aukštosios mokyklos pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys vidurinį 

išsislavinimą liudijantį dokumentą“. 

8. Visiems stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas taikomas minimalus konkursinis balas – 2,0. 
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III SKYRIUS 

KONKURSINIO BALO SUDARYMO PRINCIPAI IR STUDIJŲ PROGRAMOS 

 

9. Konkursinių eilių sudarymo principai skelbiami vadovaujantis Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos prezidento 2021 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-9 

„Dėl 2022 m. stojančiųjų į kolegines studijų programas konkursinio balo sudarymo principų ir kitų kriterijų patvirtinimo“5 ir Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos 

prezidento 2020 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-6 „Dėl stojančiųjų į kolegines studijų programas 2022 m. konkursinio mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašo“6 

10. Konkursinio balo dydis netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“7. Jei asmens brandos 

atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoje nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai pažymiai, kurie perskaičiuojami Švietimo, mokslo ir 

sporto ministro įsakymu nustatyta tvarka.  

11. Stojantiems į Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos, Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programas, kurias baigus suteikiama pedagogo 

kvalifikacija vadovaujantis motyvacijos įvertinimo tvarkos aprašu patvirtintu ŠMSM 2022 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V – 322 „Dėl 2022 metais priimamų asmenų į 

pedagoginių studijų programas motyvacijos vertinimo tvarkos aprašo“8, visiems stojantiesiems privalomas motyvacijos įvertinimas. Registravimosi motyvacijos vertinimui 

tvarką, vertinimo vietų nustatymo ir vertinimo komisijų narių pasiskirstymo jose tvarką, stojančiojo vertinimo eigos ir įvertinimo rezultatų įforminimo, apeliacijų 

procedūrų tvarką nustato LAMA BPO prezidento 2021 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr.21 – 03 „Stojančiųjų į pedagoginių studijų programas, kurias baigus suteikiama 

pedagogo  kvalifikacija, motyvacijos vertinimo reglamentas“9.  

12. Konkursinio balo sandara stojantiems pagal studijų programas: 

 

STUDIJŲ KRYPTIES 

PAVADINIMAS 

STUDIJŲ PROGRAMOS PAVADINIMAS IR 

KODAS. STUDIJŲ PROGRAMŲ APRAŠAI10 

PIRMASIS 

(PAGR.) 

DALYKAS 

(tik brandos 

egzamino 

įvertinimas) 

ANTRASIS 

DALYKAS 

(brandos egzamino 

įvertinimas arba 

metinis pažymys) 

TREČIASIS DALYKAS 

(brandos egzamino 

įvertinimas arba metinis 

pažymys)11 

KETVIRTASIS 

DALYKAS12 

 

INŽINERIJOS MOKSLAI 

Elektros inžinerija 

Elektros ir automatikos inžinerija (6531EX014) 

Galimos specializacijos: 

− Technologinių įrenginių ir sistemų valdymas; 

− Vartotojų elektros įranga ir elektros tinklai. 

matematika (0,4) 

fizika arba chemija, 

arba informacinės 

technologijos, arba 

biologija, arba 

bet kuris dalykas, 

nesutampantis su kitais 

konkursinio balo  

dalykais (0,2) 

lietuvių kalba ir 

literatūra (0,2) 

 
5 https://bakalauras.lamabpo.lt/wp-content/uploads/2021/11/LKDK_2021-11-19-d.-isakymas-Nr.V-9.pdf  
6 https://bakalauras.lamabpo.lt/wp-content/uploads/2020/09/LKDK_sujungtas.pdf  
7 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ed69607028e811e88ea9fc46d2024961  
8 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0a2628e0986311ecaf3aba0cb308998c 
9 https://bakalauras.lamabpo.lt/wp-content/uploads/2021/05/2021-motyvacijos-vertinimo-reglamentas-2021-05-07.pdf 
10 https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/SitePages/Noriu%20studijuoti.aspx?ss=d8ca8dac-0081-4c68-b4af-bcae87831176 
11 Informatikos, inžinerijos, technologijų mokslų studijų krypčių grupių studijų programose šia dedamąja gali būti laikomas ir kvalifikacijos egzamino, skirto įgyti Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygiui 

priskirtą kvalifikaciją (baigusiesiems profesinio mokymo programas iki 2013 m.), teorijos ir praktikos darbo įvertinimo balų aritmetinis vidurkis arba kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų 

sandaros IV lygio kvalifikacijos, teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis. 
12 Vidurinį išsilavinimą įgijusiems iki 2018 m. ketvirtuoju dalyku gali būti lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio arba mokyklinio brandos egzamino įvertinimas  

https://bakalauras.lamabpo.lt/wp-content/uploads/2021/11/LKDK_2021-11-19-d.-isakymas-Nr.V-9.pdf
https://bakalauras.lamabpo.lt/wp-content/uploads/2020/09/LKDK_sujungtas.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ed69607028e811e88ea9fc46d2024961
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0a2628e0986311ecaf3aba0cb308998c
https://bakalauras.lamabpo.lt/wp-content/uploads/2021/05/2021-motyvacijos-vertinimo-reglamentas-2021-05-07.pdf
https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/SitePages/Noriu%20studijuoti.aspx?ss=d8ca8dac-0081-4c68-b4af-bcae87831176


5 
 

Matavimų inžinerija 

Skaitmeninė geodezija (6531EX011) 

Galimos specializacijos: 

− Taikomoji geodezija; 

− Geoinformacinės sistemos. 

geografija (0,2) 

Mechanikos inžinerija Mechanikos inžinerija (6531EX013) 

Statybos inžinerija Statybos inžinerija (6531EX012) 

Transporto inžinerija 
Automobilių transporto inžinerija (6531EX015) 

 

INFORMATIKOS MOKSLAI 

Informatika Informatika (6531BX004) 

matematika 

(0,4) 

informacinės 

technologijos arba 

fizika, arba biologija, 

arba chemija, arba 

geografija (0,2) 

 
bet kuris dalykas, 

nesutampantis su kitais 

konkursinio balo  

dalykais (0,2) 

 

lietuvių kalba ir 

literatūra (0,2) 
Informatikos inžinerija 

 

Informatikos inžinerija (6531BX005) 

 

TECHNOLOGIJŲ MOKSLAI 

Maisto technologijos Maisto technologijos  (6531FX002) matematika (0,4) 

 

chemija arba biologija, 

arba fizika, arba 

informacinės 

technologijos, arba 

geografija (0,1) 

 

 
 

bet kuris dalykas, 

nesutampantis su kitais 

konkursinio balo  

dalykais  (0,3) 
 

lietuvių kalba ir 

literatūra (0,2) 

VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA 

Apskaita Buhalterinė apskaita (6531LX010) 

matematika (0,4) 

istorija arba 

informacinės 

technologijos, arba 

geografija, arba 

užsienio kalba (0,2) bet kuris dalykas, 

nesutampantis su kitais 

konkursinio balo  

dalykais (0,2) 

lietuvių kalba ir 

literatūra (0,2) 

Finansai Finansai (6531LX009) 

Vadyba Įstaigų ir įmonių administravimas (6531LX008) 

Verslas Logistikos vadyba (6531LX007) 

Rinkodara 
Skaitmeninės rinkodaros komunikacija  

(6531LX097) 

Turizmas ir poilsis Turizmo verslas (6531LX011) istorija (0,4) 

 

matematika arba 

informacinės 

technologijos, arba 

geografija, arba 

užsienio kalba (0,2) 
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UGDYMO MOKSLAI 

Pedagogika 

(reikalingas motyvacijos 

vertinimas) 

Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika 

(6531MX001) lietuvių kalba ir 

literatūra (0,4) 

matematika arba 

užsienio kalba, arba 

informacinės 

technologijos, arba 

geografija (0,2) 

bet kuris dalykas, 

nesutampantis su kitais 

konkursinio balo  

dalykais (0,2) 

istorija (0,2)13 

Pradinio ugdymo pedagogika (6531MX017) 

SVEIKATOS MOKSLAI 

Slauga ir akušerija Bendrosios praktikos slauga (6531GX002) 

biologija (0,4) 

chemija arba 

matematika, arba 

informacinės 

technologijos arba 

fizika (0,2) 

bet kuris dalykas, 

nesutampantis su kitais 

konkursinio balo  

dalykais (0,2) 

lietuvių kalba ir 

literatūra (0,2) 

Kosmetologija Grožio terapija (6531GX007) 

Burnos priežiūra 
Odontologinė priežiūra (6531GX004) 

Burnos higiena (6531GX003) 

Mityba Dietetika (6531GX005) 

Reabilitacija Kineziterapija (6531GX006) 

SOCIALINIAI MOKSLAI 

Socialinis darbas Socialinis darbas (6531JX001) istorija (0,4) 

matematika arba 

informacinės 

technologijos, arba 

geografija, arba 

užsienio kalba (0,2) 

bet kuris dalykas, 

nesutampantis su kitais 

konkursinio balo 

dalykais (0,2) 

lietuvių kalba ir 

literatūra (0,2) 

 

    13. Visiems stojantiems gali būti skiriami papildomi balai:  

KRITERIJUS 
KRITERIJAUS VERTĖ 

BALAIS 

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9  įvertinimas 0,25 

Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba 0,5 

Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos. 

Vertinami tik 10, (II – IV gimnazijos) klasių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas 

(didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami. 

aukso medalis, arba I vieta, – 2,5; 

sidabro medalis, arba II vieta, – 1,5; 

bronzos medalis, arba III vieta, – 1 

Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos. 

Vertinami tik 10, (II – IV gimnazijos) klasių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas 

(didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami. 

aukso medalis, arba I vieta – 1,5; 

sidabro medalis, arba II vieta – 1; 

bronzos medalis, arba III vieta – 0,5 

Stojantiesiems į koleginių studijų programas ir baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu 

arba baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą 

pagal įgytą kvalifikaciją. 

1 

Dalyvavimas programų „ERASMUS +“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinėse savanoriškos veiklos 0,25 
 

13 Ketvirtojo dalyko lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino arba kito dalyko, numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis 

dalykas, brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys, kurio svertinis koeficientas – 0,2.  
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projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“, kurioje savanoriška veikla truko ne mažiau kaip 3 

mėnesius, arba „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ programoje, kurioje savanoriška veikla truko ne mažiau kaip 6 mėnesius.  

 

14. Stojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas gali būti skiriami šie papildomi balai, kurie įskaičiuojami į konkursinio balo sandarą: 

KRITERIJUS 
KRITERIJAUS VERTĖ 

BALAIS 

Baigta profesinio mokymo programa (IV lygis) 1 

Ne mažiau kaip 6 savaičių darbas savanorystės programose  0,5 

Ne trumpesnis kaip 6 mėnesių darbo stažas pagal pasirinktą studijų kryptį (išskyrus Burnos priežiūros, Slaugos ir akušerijos, Socialinio darbo  

studijų kryptis) 
1 

Ne trumpesnės kaip vienerių metų studijos Lietuvos ar užsienio šalių aukštosiose mokyklose  1 

Slaugytojo padėjėjo kvalifikacija (taikoma tik stojantiems į Bendrosios praktikos slaugos studijų programą) 1 

Socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikacija (taikoma tik stojantiems į Socialinio darbo studijų programą) 1 

ECDL pažymėjimas (pradmenų ar pagrindinio kurso) (taikoma tik stojantiems į Verslo ir viešosios vadybos, Informatikos mokslų, Inžinerijos 

mokslų ir Technologijos mokslų studijų krypčių grupių studijų programas) 
0,5 

Motyvacinis pokalbis (tik stojantiems atskiruoju priėmimu) 1 

Dalyvavusiems informacinių technologijų, inžinerinėse, maisto ir mitybos praktinėse pamokose  0,5 

 

IV SKYRIUS 

STUDIJŲ KAINOS IR FORMOS  

 

15. Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija vietas studijų kainos nustatomos vadovaujantis LR ŠMSM 2022 m. 

sausio 13 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl studentų, priimamų 2022 metais į aukštąsias mokyklas, norminių studijų kainų patvirtinimo“14 ir Klaipėdos valstybinės kolegijos 

Akademinės tarybos 2022 m. sausio 21  d. posėdžio protokoliniu nutarimu SV1-01: 

Studijų programos pavadinimas  

Studijų forma, paskaitų organizavimo 

būdas ir kaina už vienerius studijų 

metus įstojusiems į valstybės 

finansuojamą studijų vietą 

Studijų forma, paskaitų organizavimo 

būdas ir kaina už vienerius studijų metus 

įstojusiems į  

valstybės nefinansuojamą studijų vietą 

NL / D NL / S I NL / D NL / S I 

TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 

Elektros ir automatikos inžinerija 2535 - 1690 2535 - 1690 

Skaitmeninė geodezija 2535 2535 - 2535 2535 - 

Mechanikos inžinerija 2535 - 1690 2535 - 1690 

Statybos inžinerija 2535 - 1690 2535 - 1690 

Automobilių transporto inžinerija 2535 2535 - 2535 2535 - 

Informatika 2535 2535 - 2535 2535 - 

 
14 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3a2d3850743a11ec993ff5ca6e8ba60c  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3a2d3850743a11ec993ff5ca6e8ba60c
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Informatikos inžinerija 2535 2535 - 2535 2535 - 

Maisto technologijos 2535 2535 - 2535 2535 - 

Dietetika 2535 2535 - 2535 2535 - 

VERSLO FAKULTETAS 

Buhalterinė apskaita 1853 1853 - 1853 1853 - 

Finansai 1853 - - 1853 - - 

Įstaigų ir įmonių administravimas 1853 1853 - 1853 1853 - 

Logistikos vadyba 1853 1853 - 1853 1853 - 

Skaitmeninės rinkodaros komunikacija 1853 - - 1853 - - 

Turizmo verslas 1853 1853 - 1400 1400 - 

Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika 2915 2915 - 2535 2535 - 

Pradinio ugdymo pedagogika 2915 2915 - 2535 2535 - 

SVEIKATOS MOKSLŲ FAKULTETAS 

Bendrosios praktikos slauga 2535 - - 2535 - - 

Grožio terapija 2535 2535 - 2535 2535 - 

Odontologinė priežiūra 2535 - - 2200 - - 

Burnos higiena 2535 - - 2535 - - 

Kineziterapija 2535 - - 2535 - - 

Socialinis darbas 1853 1853 - 1853 1853 - 

Trumpinių paaiškinimai:  

NL / D – nuolatinė studijų forma, paskaitų organizavimo būdas - dieninis. Akademiniai užsiėmimai vyksta dienos metu darbo dienomis. Studijų trukmė 3 metai 

(Bendrosios praktikos slaugos studijų programos 3,5 metų).   

NL / S – nuolatinė studijų forma, paskaitų organizavimo būdas - sesijinis. Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurių metu darbas 

organizuojamas darbo dienomis ir / ar savaitgaliais. Iki 25 proc. kontaktinių valandų gali būti organizuojamos nuotoliniu būdu. Studijų trukmė 3 metai.  

I – ištęstinė studijų forma, paskaitų organizavimo būdas – sesijinis. Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurių metu darbas organizuojamas 

darbo dienomis ir / ar savaitgaliais. Iki 25 proc. kontaktinių valandų gali būti organizuojamos nuotoliniu būdu. Studijų trukmė 4 metai.  

Baigusiems profesines mokyklas, vadovaujantis „Klaipėdos valstybinės kolegijos formaliojo švietimo būdu įgytų kompetencijų pripažinimo kaip studijų 

programos dalies tvarkos aprašu“ patvirtintu Akademinės tarybos 2020 m. lapkričio 12 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. SV1-06, atlikus studijų rezultatų įskaitymą, 

studijų trukmė ir kaina gali keistis. 

V SKYRIUS 

BENDROJO PRIĖMIMO ETAPAI IR DATOS 
 

16. Priėmimą į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas organizuoja LR ŠMSM 2022 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-89 

„Dėl įgaliojimų Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijai bendrajam priėmimui organizuoti suteikimo“ įgaliota  Lietuvos aukštųjų mokyklos asociacija bendrajam priėmimui 

organizuoti (LAMA BPO). 
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17. Pagrindinio ir papildomo priėmimo etapai ir datos*:  

Prašymų priimti studijuoti į kolegiją registravimas LAMA BPO informacinėje sistemoje www.lamabpo.lt bei 

vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo 

priėmimo informacinėje sistemoje 

2022-06-01 – 2022-07-25 iki 12 val. 

Stojančiųjų į Pradinio ugdymo pedagogikos bei 

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų 

programas motyvacijos vertinimas 

SVARBU. Privalomas stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės 

nefinansuojamas studijų vietas.  Nuotolinis vertinimas prašymų teikimo 

laikotarpiu.  

2022-06-13 – 2022-07-23 

Papildomas stojančiųjų į  Pradinio ugdymo pedagogikos 

bei Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos  studijų 

programas motyvacijos vertinimas 

SVARBU. Privalomas stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės 

nefinansuojamas studijų vietas.  Nuotolinis vertinimas prašymų teikimo 

laikotarpiu. 

2022-08-04 – 2022-08-05 

 

Pagrindinis priėmimas 

Kvietimo studijuoti paskelbimas 

2022-07-29 iki 12 val.  

(pranešimas siunčiamas į jūsų LAMA 

BPO sistemoje nurodytą e. paštą) 

Elektroninių sutarčių sudarymas su pakviestaisiais 
2022-07-29, 15 val. – 2022-08-02,  

17 val. 

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas Kolegijoje 
2022-08-01, 9 val.  – 2022-08-02, 

 17 val. 

Papildomas priėmimas 

Prašymų priimti studijuoti į Kolegiją teikimas (prašyme galima koreguoti pagrindinio 

etapo metu teiktą prašymą arba pateikti naują prašymą) 

SVARBU. Pagrindiniame etape pasirašius VF ir VNF/ST studijų sutartį ir jos 

nenutraukus, galima pretenduoti tik į VNF studijų vietas.   

2022-08-03 – 2022-08-05 

Kvietimo studijuoti paskelbimas 

2022-08-10 iki 12 val. 

(pranešimas siunčiamas į jūsų LAMA 

BPO sistemoje nurodytą e. paštą) 

Elektroninių sutarčių sudarymas su pakviestaisiais 2022-08-10, 15 val. – 2022-08-12 

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas Kolegijoje 
2022-08-11, 8 val.  – 2022-08-12, 17 

val. 

*Dėl ypatingų aplinkybių datos gali kisti, informaciją apie galimus pokyčius teikiama LAMA BPO tinklalapyje www.lamabpo.lt   

 

 

 

http://www.lamabpo.lt/
http://www.lamabpo.lt/
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VI SKYRIUS 

ATSKIROJO  PRIĖMIMO ORGANIZAVIMAS 

 

18. Kolegija organizuoja ir vykdo atskirąjį priėmimą asmenims, atitinkantiems šių taisyklių II skyriaus 7 ir 8 punktuose nustatytus minimalius reikalavimus ir 

pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamą studijų vietą. 

19. Atskirasis priėmimas vykdomas nuo 2022 m. gegužės 2 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. 12 val.  

20. Prašymai studijuoti kartu su brandos atestatu bei jo priedu ir papildomais dokumentais pateikiami e. būdu, siunčiat užklausą e. paštu: 

priemimas@kvk.lt. 

21. Atskirojo priėmimo metu gavus kvietimą pasirašyti studijų sutartį, Priėmimo tarnybai pateikiami Taisyklių 30 punkte išvardinti dokumentai.    

22. Asmenys, pasirašę valstybės nefinansuojamų studijų sutartis atskirojo priėmimo metu, gali dalyvauti ir bendrojo priėmimo konkurse dėl valstybės 

finansuojamų vietų. Gavus palankesnį kvietimą asmens prašymu studijų sutartis yra nutraukiama ir pasirašoma nauja studijų sutartis.  

 

VII SKYRIUS 

PRIĖMIMO VYKDYMAS 

 

23. Priėmimo į Kolegiją faktas įtvirtinamas pasirašant studijų sutartį tarp Kolegijos ir įstojusiojo. Vienas pasirašytos studijų sutarties egzempliorius priėmimo 

metu atitenka įstojusiajam. Pasirašytą e. parašu e. sutartį stojantysis iki bendrojo priėmimo pabaigos turi atsisiųsti iš LAMA BPO sistemos. 

24. Atskirojo priėmimo sutarčių pasirašymas vykdomas:  

Studijų ir karjeros centras, Jaunystės g. 2, 215 kab. Klaipėda  

Tel. +370 630 07738  arba +370 650 93037, El. p.: priemimas@kvk.lt 

Darbo laikas: I – IV 9.00 – 16.00; V 9.00 – 15.00, pietų pertrauka: 12.00 – 12.45 

25. Bendrojo priėmimo metu studijų sutartį pasirašęs asmuo gali nutraukti studijas tik atvykęs į Kolegijos dokumentų priėmimo punktą ir Priėmimo tarnybai 

pateikęs nustatytos formos prašymą nutraukti studijų sutartį. Raštu nepateikus ketinimo nutraukti studijų sutartį, sutartis laikoma galiojančia ir neatleidžia 

įstojusiojo nuo finansinių įsipareigojimų Kolegijai.  

26. Visi asmenys pasirašantys studijų sutartį / e. sutartį, moka 50 Eur registracijos įmoką. Registracijos įmoka negrąžinama. Registracijos mokestis 

mažinamas 50 proc. neįgaliems asmenims, kurių darbingumo lygis iki 45 proc., taip pat našlaičiams (buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) 

yra mirę.). Šie asmenys kartu su prašymu turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.  

27. Registracijos įmoka mokama į Kolegijos sąskaitą. Atliekant mokėjimą nurodomi šie rekvizitai: 

Gavėjas Klaipėdos valstybinė kolegija 

Įmonės kodas 111968056 

Sąskaita LT477300010074179087 

Bankas „AB Swedbank“ 

Banko kodas 73000 

Įmokos kodas 103356 (Mokantiems per „Swedbank“ pasirinkti: KASDIENĖS PASLAUGOS – ĮMOKOS IR MOKĖJIMŲ KREPŠELIS – 

MOKĖJIMAI SU ĮMOKOS KODU - ĮVESTI KODĄ 103356  –  SUKURTI MOKĖJIMO RUOŠINĮ) 

Mokėtojo kodas Stojančiojo asmens kodas 

Įmokos dydis 50 Eur 

mailto:priemimas@kvk.lt
mailto:priemimas@kvk.lt
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28. Asmenys, kurie keičia studijų sutartį (pasikeitus finansavimo pobūdžiui, studijų programai, formai), registracijos įmokos pakartotinai mokėti nereikia. 

29. Asmenims nutraukusiems studijų sutartį pasirašytą atskirojo ar bendrojo priėmimo metu, registracijos įmoka negrąžinama. 

30. Būsimai studento bylai formuoti, stojantysis Priėmimo tarnybai pateikia šių dokumentų originalus arba notaro patvirtintas kopijas:  

30.1. galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę;  

30.2. dokumentą, patvirtinantį pavardės keitimą, jei ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde;  

30.3. brandos atestatą ir brandos atestato priedą arba kitą vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą; 

30.4. registracijos įmokos kvitą;  

30.5. kitus dokumentus įrodančius papildomų balų skyrimo teisėtumą;  

30.6. įgaliotieji asmenys, įforminantys priėmimą ir pasirašantys studijų sutartį, privalo turėti notaro patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą arba valstybės 

įmonėje Registrų centras įregistruotą įgaliojimą. 

31. Priėmimą vykdo Kolegijos direktoriaus įsakymu sudaryta Priėmimo tarnyba, įsteigiamas dokumentų priėmimo punktas. Visais su bendruoju 

priėmimu susijusiais klausimais konsultuoja Lietuvos respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įgaliota institucija Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija 

bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) telefonu (837) 280 400 ir el. paštu info@lamabpo.lt   

 

Pakviestųjų per LAMA BPO sutarčių pasirašymas vykdomas: 

Jaunystės g. 1, 2 aukštas, aktų salė., Klaipėda 

Tel. +370 630 07738; +370 650 93037; +370 673 69077, El. p.: priemimas@kvk.lt 

Darbo laikas:  

2022 m. rugpjūčio 1-2 d. nuo 9 val. iki 17 val. 

2022 m. rugpjūčio 11-12 d. nuo 8 val. iki 17 val.  

 

___________________________________ 

 

mailto:info@lamabpo.lt
mailto:priemimas@kvk.lt

