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STUDENTŲ PRIĖMIMO Į ALYTAUS KOLEGIJĄ 2016 METAIS TAISYKLĖS 

 

Studentų priėmimo į Alytaus kolegiją 2016 m. taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos, 

vadovaujantis LR Mokslo ir studijų įstatymu, LR švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Geriausiai 

vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašu, Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. V-888 „Dėl asmenų, 

pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi 

rezultatų minimalių rodiklių nustatymo“, Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų 

pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2016 metų taisyklių bendrosiomis nuostatomis, Lietuvos 

kolegijų direktorių konferencijos prezidento patvirtintomis Studentų priėmimo į kolegines studijas 

2016 metais sąlygomis, Alytaus kolegijos Tarybos ir Akademinės tarybos nutarimais. Taisyklės 

nustato asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą pagal Lietuvos vidurinio ugdymo programas ir 2016 

metais stojančių į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas bei 

siekiančių, kad jų studijų kaina būtų apmokama Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis, 

bei asmenų, pretenduojančių į studijų stipendijas, atrankos kriterijus ir šių asmenų eilės sudarymo 

principus. 

2016 metų bendrojo priėmimo principai:  
• 2016 metais stojantiems, siekiantiems, kad jų studijų kaina būtų apmokama Lietuvos 

Respublikos valstybės biudţeto lėšomis, būtina išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį 

arba valstybinį brandos egzaminą. Stojantiesiems, vidurinį išsilavinimą įgijusiems 2015 m. ar 

vėliau, privalomas užsienio kalbos (anglų, prancūzų ar vokiečių) valstybinis brandos egzaminas 

ne ţemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Jeigu asmens brandos 

atestate įrašyta, kad uţsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) brandos egzaminas įvertintas 16 

ar daugiau balų, laikoma, kad mokinio pasiekimai atitinka ne ţemesnį nei B1 lygį pagal 

Bendruosius Europos kalbų metmenis. Asmenys, nuo 2016 metų Lietuvoje įgiję vidurinį 

išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas 

studijų vietas, turi būti išlaikę matematikos valstybinį brandos egzaminą. 

• 2016 metais stojantiesiems į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas vietas 

minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas ir Lietuvos kolegijų direktorių 

konferencijos nustatytas minimalus konkursinis balas 1,2. 

• Prašymai studijuoti priimami tik internetu nuo 2016 m. birţelio 1 d. iki liepos 19 d. 

12 val. LAMA BPO informacinėje sistemoje www.lamabpo.lt.  

• 2010 – 2016 metais išduotų brandos atestatų duomenys į priėmimo informacinę 

sistemą patenka tiesiai iš valstybinių duomenų bazių. Vidurinį išsilavinimą anksčiau įgiję 

stojantieji duomenims įvesti atestatus turi pateikti LAMA BPO bendrojo priėmimo punktams 

(punktų sąrašas pateikiamas Bendrojo priėmimo taisyklėse);  

• Stojamosios studijų įmokos nėra – priėmimo išlaidas padengia ES struktūrinių fondų 

parama; priimtieji dokumentų įforminimo metu aukštojoje mokykloje moka registracijos mokestį 

(Taisyklių 5.1. punktas);  

• Priėmimas į universitetus ir į kolegijas vyksta vienu metu;  

• Bendrąjį priėmimą į universitetus ir kolegijas sudaro pagrindinis priėmimas (du 

etapai) ir papildomas priėmimas. 

Pagrindinio priėmimo prašyme galima pateikti iki 9 pageidavimų į bet kurias 

aukštųjų mokyklų studijų programas, pasirenkant valstybės finansuojamą (vf), valstybės 

nefinansuojamą su studijų stipendija (vnf/st) arba valstybės nefinansuojamą (vnf) vietas. 

Pageidavimai turi būti išdėstyti prioriteto tvarka. 

Paskelbus pagrindinio priėmimo pirmojo etapo rezultatus, stojančiajam 

pasiūloma viena vieta universitete ar kolegijoje: valstybės finansuojama vieta (vf), valstybės 

nefinansuojama vieta su studijų stipendija (vnf/st) arba valstybės nefinansuojama vieta (vnf). 

Pakviestas asmuo gali priimti jį tenkinantį pasiūlymą ir pasirašyti studijų sutartį arba dalyvauti 

antrajame pagrindinio priėmimo etape. 

http://www.lamabpo.lt/
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Antrajame pagrindinio priėmimo etape gali dalyvauti asmenys, nepasirašę 

studijų sutarties į vf arba vnf/st vietas arba į jas negavę kvietimo, taip pat nutraukę sutartis į 

šias vietas. Stojantieji, norintys dalyvauti antrajame etape, turi šį norą patvirtinti LAMA BPO 

informacinėje sistemoje. Šiame etape galima koreguoti pateiktame prašyme nurodytų pageidavimų 

eiliškumą, tačiau negalima įrašyti naujų pageidavimų, nes nauja Geriausiųjų eilė nesudaroma. 

Pirmajame etape pasirašęs studijų sutartį dėl vnf vietos asmuo, antrajame etape laimėjęs vf arba 

vnf/st vietą, vnf sutartį gali nutraukti arba pasilikti studijuoti pagal dvi studijų programas. 

Papildomame priėmime gali dalyvauti stojantieji: 

 tik dėl valstybės nefinansuojamos (vnf) studijų vietos, jeigu pasirašyta valstybės 

finansuojama (vf), arba valstybės nefinansuojama su studijų stipendija (vnf/st) studijų sutartis su 

aukštąja mokykla; 

 tiek dėl valstybės finansuojamos (vf), tiek dėl valstybės nefinansuojamos su studijų 

stipendija (vnf/st) ir be studijų stipendijos (vnf) studijų vietos, jeigu pasirašyta valstybės 

nefinansuojama (vnf) studijų sutartis su aukštąja mokykla arba jeigu negautas arba nepriimtas joks 

kvietimas studijuoti; 

 nedalyvavę pagrindiniame priėmime. 

Papildomo priėmimo prašyme galima pateikti iki 6 naujų pageidavimų. 

Pasibaigus bendrajam priėmimui ir likus laisvoms studijų vietoms, Alytaus kolegija iki 

2016 m. rugsėjo 1 d. organizuoja priėmimą į likusias laisvas valstybės nefinansuojamas studijų 

vietas, į kurias minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas ir Lietuvos 

kolegijų direktorių konferencijos nustatytas minimalus konkursinis balas 1,2. Informacija apie 

laisvas valstybės nefinansuojamas vietas nuo 2016 rugpjūčio 16 d. bus skelbiama Alytaus kolegijos 

tinklapyje adresu http://www.akolegija.lt/?page=1. 

• Konkursiniam balui skaičiuoti imami dalykų, nustatytų Studentų priėmimo į 

kolegines studijas 2016 metais sąlygose, įvertinimai (ţr. 2 lentelę). 

• Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą uţsienio šalių institucijose, pagal 

tarptautinių organizacijų ar uţsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos 

egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, taip pat iki 2014 metų įskaitytinai 

įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų 

studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą 

liudijantis dokumentas. Į valstybės finansuojamas studijų vietas pretenduoja geriausiai vidurinio 

ugdymo programą baigusieji, atsiţvelgiant į brandos egzaminų, mokymosi, kitus rezultatus bei 

specialiuosius gebėjimus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu valstybės 

finansuojamos studijų vietos tenka asmenims, Bendrojo priėmimo metu patekusiems į geriausiai 

vidurinio ugdymo programą baigusių eilę, sudaromą pagal Geriausiai vidurinio ugdymo programą 

baigusiųjų eilės sudarymo 2016 m. tvarkos aprašą.  
 

1. Studijų programos 

1 lentelė 

Studijų programų sąrašas, į kurias priima 2016 metais 
 

Valstybinis 

kodas 

Studijų 

programa 
Studijų programos specializacijos 

Mokymosi 

forma  Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis 

NL I 

1 2 3 4 5 6 

VADYBOS IR INŢINERIJOS FAKULTETAS 

653N44012 Buhalterinė 

apskaita 
 apskaita viešojo sektoriaus įstaigose 

 apskaita gamybos ir prekybos įmonėse 
- I 

Buhalterinės apskaitos profesinis 

bakalauras 

653N12006 Tarptautinis 

verslas 

 
NL - 

Tarptautinio verslo profesinis 

bakalauras 

653N20026 Verslo vadyba  finansų vadyba 

 marketingo vadyba 

 tarptautinio verslo organizavimas 

- I 

Verslo profesinis bakalauras 

653E40003 Maisto produktų 

technologija 

 
NL I 

Maisto produktų technologijų 

profesinis bakalauras 

http://www.akolegija.lt/?page=1
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653N18006 Transporto ir 

logistikos 

verslas 

 transporto vadyba 

 transporto logistika NL I 

Transporto ir logistikos profesinis 

bakalauras 

653E21011 Automobilių 

techninis 

eksploatavimas 

 

NL I 

Automobilių transporto inţinerijos 

profesinis bakalauras 

653H24002 Statinių 

inţinerinės 

sistemos 

 

- I 

Statinių inţinerinių sistemų profesinis 

bakalauras 

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 

653N23010 Įstaigų ir įmonių 

administravimas 
 personalo darbo organizavimas 

 projektų valdymas 
NL I 

Įstaigų administravimo profesinis 

bakalauras 

653E15009 Informacinių  

sistemų 

technologijos 

 

NL I 

Informacinių sistemų inţinerijos 

profesinis bakalauras 

653E14002 Multimedija, 

dizainas ir 

leidybos 

technologijos 

 

NL I 

Informacinių technologijų profesinis 

bakalauras 

653E14003 Kompiuterinių 

tinklų 

administravimas 

 

NL - 

Informacinių technologijų profesinis 

bakalauras 

Santrumpos: NL (3 metai) – nuolatinė studijų forma, I (4 metai) – ištęstinė studijų forma 

 

2. Konkursinių eilių sudarymo principai 
 

2.1. Konkursinio balo sandara 

2 lentelė 

Konkursinio balo sandara pagal studijų programas 
 

Valstybinis 

kodas 

Studijų programos arba 

programų grupės 

Pirmasis 

dalykas 

Sverti-

nis 

koefic

ientas 

Antrasis 

dalykas* 

Sver-

tinis 

koeficie

ntas 

Bet kurio dalyko, 

nesutampančio su 

pirmuoju ir 

antruoju, svertinis 

koeficientas 

Lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

svertinis 

koeficientas 

 1 2 4 5 6 7   

653N23010 Įstaigų ir įmonių 

administravimas 

matematika 0,4 

istorija arba 

geografija 
0,2 

0,2 0,2 

653N44012 Buhalterinė apskaita 

653N18006 Transporto ir logistikos 

verslas 

653N18006 Tarptautinis verslas 

653N20026 Verslo vadyba 

653E15009 Informacinių sistemų 

technologijos informacinės 

technologijos 

arba fizika 

 

0,2 

653E14003 Kompiuterinių tinklų 

administravimas 

653E14002 Multimedija, dizainas ir 

leidybos technologijos 

653E40003 Maisto produktų 

technologija 
chemija 

653E21011 Automobilių techninis 

eksploatavimas 
fizika 

653H24002 Statinių inţinerinės 

sistemos 

*- į konkursinį balą įskaitomas didesnį įvertinimą turintis dalykas. 
1
- stojant į technologijų studijų srities programas, trečiojo dalyko įvertinimu gali būti laikomas kvalifikacijos egzamino, 

skirto įgyti Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygiui priskirtiną kvalifikaciją (baigusiems profesinio mokymo programas 

iki 2013 metų), 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, 

perskaičiuojamas kaip valstybiniai brandos egzaminai pagal Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės 

sudarymo 2016 metais tvarkos aprašo 13 punktą; 
2
 - kaip trečias dalykas gali būti imamas kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio 

kvalifikacijos, teorijos ir praktinio darbo įvertinimo balų aritmetinis vidurkis. Jis perskaičiuojamas kaip valstybiniai 

brandos egzaminai pagal Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos 

aprašo 13 punktą 
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2.2. Konkursinių mokomųjų dalykų egzaminų pažymių (balų) ir metinių pažymių 

perskaičiavimas 
 

2.2.1. Konkursinio balo sandara į kiekvieną studijų programą arba studijų programų 

kryptį, papildomų balų skyrimo sąlygos, konkursinių eilių sudarymo principai ir kt. aprašyti 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 20 d. įsakyme Nr. V-743 „Dėl 

geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ ir jo 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-16 pakeitimo nustatytoje tvarkoje bei 

kiekvienos aukštosios mokyklos studentų priėmimo taisyklėse. 

2.2.2. Į Alytaus kolegiją priimami stojantieji, kurių konkursinis balas ne maţesnis nei 

1,2. 

2.2.3. Pagrindiniams kriterijams naudojama 0–10 balų skalė. Valstybinių brandos 

egzaminų ir stojamųjų egzaminų įvertinimai, pateikti šimtabalėje skalėje, dalijami iš 10 ir 

padauginami iš atitinkamo svertinio koeficiento, nurodyto 2 lentelėje, ir sumuojami. Prie gautos 

sumos pridedami papildomų kriterijų balai. 

Konkursinio balo sandaroje numatyti mokomieji dalykai paskelbti LAMA BPO, 

Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos prezidento patvirtintose Studentų priėmimo į kolegines 

studijas 2016 metais sąlygose. 

Perskaičiuojant konkursinių mokomųjų dalykų paţymius laikomasi šių principų: 

3 lentelė  

Konkursinių mokomųjų dalykų pažymiai 
 

Įvertinimų skalė Patenkinami įvertinimai 

Mokyklinė dešimtabalė skalė 4 5 6 7 8 9 10 

Priėmimo dešimtabalė skalė* 1,6 3,0 4,4 5,8 7,2 8,6 10,00 

* Dalykų metiniai (tikslinio (T) kurso arba S lygio, išplėstinio (A) kurso arba A lygio), uţsienio kalbos dalyko 

B1 ir B2 mokėjimo lygių kursų įvertinimai, brandos egzaminų (mokyklinių, A lygio, S lygio, be lygio) įvertinimai, 

pervesti į priėmimo dešimtbalę skalę, maţinami 50 procentų.  

Dalykų metiniai (B kurso, B lygio), B lygio brandos egzaminų įvertinimai ir uţsienio kalbos dalyko A1 ir A2 

mokėjimo lygių kursų įvertinimai maţinami 70 procentų. 

Perskaičiuojant metinius ir brandos (išskyrus valstybinių) egzaminų įvertinimus, rezultatas apvalinamas iki 

dviejų reikšminių ţenklų po kablelio. 

 

2.2.4. Asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą iki 2016 metų įskaitytinai, dalykų 

egzaminų ir metinių paţymių įvertinimai perskaičiuojami laikantis Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. V-743 „Dėl geriausiai vidurinio ugdymo 

programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jo 2016 m. sausio 

8 d. įsakymo Nr. V-16 pakeitimo 3, 4 ir 5 prieduose nurodytų principų (ţiūrėti: www.lamabpo.lt). 

2.2.5. Lietuvių (gimtosios) arba lietuvių (valstybinės) kalbos brandos egzamino 

įvertinimas yra būtinas geriausiųjų eilei sudaryti. 

2.2.6. Švietimo ir mokslo ministerijos nurodytų tarptautinių uţsienio kalbų egzaminų 

įvertinimai įskaitomi ir perskaičiuojami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. 

kovo 16 d. įsakymo Nr. V-435 „Dėl tarptautinių uţsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir 

atitikmenų valstybinių uţsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (Ţin., 2011, Nr. 42-2015) ir jo 2015 m. geguţės 5 d. įsakymo Nr. V-443 pakeitimo 

nustatyta tvarka. 

 

2.3. Asmenų, vidurinį išsilavinimą įgijusių užsienyje, priėmimas  

 

2.3.1. Uţsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas 

vidurinį arba jam lygiavertį išsilavinimą (kvalifikaciją) įgiję asmenys priimami į valstybės 

finansuojamas studijų vietas ir pretenduoja į studijų stipendijas pagal Lietuvos Respublikos 

http://www.lamabpo.lt/
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švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birţelio 15 d. įsakymu Nr. V-992 patvirtintą Uţsienio šalių 

institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų 

konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas ir dėl studijų stipendijų tvarkos 

aprašą bei jo 2013 m. birţelio 12 d. pakeitimą ir 2014 m. geguţės 7 d. pakeitimą.  

2.3.2. Asmenys, įgiję išsilavinimą uţsienio šalių institucijose, teisės aktų nustatyta 

tvarka gali būti priimami konkurso būdu į valstybės finansuojamas studijų vietas Lietuvos 

aukštosiose mokyklose, jeigu jie yra: 

 Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės 

valstybių piliečiai; 

 turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje uţsienio valstybių, nesančių Europos 

Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės; 

 išeivijos ir lietuvių kilmės uţsieniečių vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai (toliau – išeivija ir 

lietuvių kilmės uţsieniečiai), pateikę lietuvių bendruomenės toje šalyje, iš kurios atvyko, 

paţymą, patvirtinančią lietuvių kilmę. 

Uţsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, neatitinkantys nurodytų kriterijų, 

priimami į aukštąsias mokyklas konkurso būdu studijuoti savo lėšomis. 

2.3.3. Išsilavinimą įgijusieji uţsienio institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų 

švietimo programas priimami į valstybės finansuojamas vietas pagal Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2012 m. birţelio 15 d. įsakymu Nr. V-992 ir 2013 m. birţelio 12 d. pakeitimu bei 

2014 m. geguţės 7 d. pakeitimu patvirtintą Uţsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių 

organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į 

valstybės finansuojamas studijų vietas ir dėl studijų stipendijų tvarkos aprašą. 

2.3.4. Išsilavinimą įgijusiems uţsienio institucijose ir norintiems stoti į Lietuvos 

aukštąsias mokyklas, reikia: 

 kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą (toliau – SKVC) dėl uţsienio institucijose įgyto 

išsilavinimo įvertinimo ir pripaţinimo (SKVC kontaktai: A. Goštauto g. 12, Vilniuje, tel. 

(+370 5) 210 4772, el. p. skvc@skvc.lt); 

 išlaikyti lietuvių kalbos įskaitą (jei pasirinktos studijos vyks lietuvių kalba ir jei stojantysis 

jos mokėjimo negali įrodyti dokumentais, išduotais kompetentingos institucijos); 

 pateikti stojimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas prašymą internetu;  

 išlaikyti stojamuosius egzaminus (jei jie yra numatyti, stojant į pasirinktas studijų 

programas); 

 iki numatyto termino prie savo prašymo prisegti dokumentų kopijas.  

Norint stoti į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų 

programas, SKVC taip pat nustato mokomųjų dalykų ir paţymių atitikmenis. 

Pateikiamų dokumentų sąrašas ir paraiškų dėl uţsienio institucijose įgytų kvalifikacijų, 

teikiančių teisę į aukštąjį mokslą ir (ar) aukštojo mokslo kvalifikacijų pripaţinimo bei vidurinio 

išsilavinimo dalykų atitikmenų nustatymo ir paţymių pervedimo formos pateiktos SKVC 

tinklalapyje. 

2.3.5. Vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. geguţės 22 d. įsakymu 

Nr. V-461 „Dėl išeivijos ir lietuvių kilmės uţsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijų“ 

Lietuvos bendrąjį lavinimą teikiančių mokyklų abiturientai – išeivijos ir lietuvių kilmės uţsieniečių 

vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, – kurie ne maţiau kaip trejus metus yra gyvenę uţsienyje, o atvykę 

į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis 8-12 klasėje (gimnazijos I-IV klasėje), 2016 metais prie 

pagal geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos principus 

apskaičiuoto konkursinio balo pridedamas 1 papildomas balas.  

2.3.6. Uţsienio šalių piliečiai ir asmenys be pilietybės, neatitinkantys 2.3.2. punkte 

nurodytų kriterijų, priimami studijuoti savo lėšomis, vadovaujantis Uţsienio šalių (nesančių 

Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės) piliečių priėmimo į Alytaus kolegiją tvarkos 

aprašu. Šie asmenys kreipiasi į Alytaus kolegijos Tarptautinių studijų centrą (Studentų g. 17, 306 

kab.) arba el. paštu: irena.ivanauskiene@akolegija.lt. 

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=427642&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=427642&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=427642&p_query=&p_tr2=2
mailto:skvc@skvc.lt
https://bp.lamabpo.lt/bp2011/lama_is.main
http://www.skvc.lt/content.asp?id=68
http://www.skvc.lt/content.asp?id=68
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2.4. Papildoma informacija 

 

2.4.1. Į aukštąsias mokyklas stojančių asmenų duomenis apie baigtą vidurinio ugdymo 

programą ir išlaikytus brandos egzaminus – metinius paţymius ir dalykų brandos egzaminų 

įvertinimus – įgaliotai institucijai elektronine forma teikia Švietimo informacinių technologijų 

centras ir Nacionalinis egzaminų centras. Jeigu asmuo vidurinį išsilavinimą yra įgijęs iki 2009 metų 

įskaitytinai arba jei jam gali būti pridedama papildomų balų tai daroma pagal Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. V-743 „Dėl geriausiai vidurinio 

ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ antrajame 

skyriuje nustatytą tvarką, duomenys dokumentų registravimo metu į priėmimo duomenų bazę 

įvedami iš brandos atestato ir kitų dokumentų. 

2.4.2. Baigusieji mokyklas 2010 m. ir anksčiau brandos egzaminą (-us) gali laikyti 

arba perlaikyti bet kurioje bazinėje mokykloje. Bazinių mokyklų sąrašas skelbiamas Nacionalinio 

egzaminų centro interneto tinklapyje www.egzaminai.lt. 

2.4.3. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti 

elektroninis paštas lamabpo@lamabpo.lt ir interneto svetainė www.lamabpo.lt. 

 

2.5. Papildomi kriterijai ir papildomi balai 
 

2.5.1. Tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų, kurių I–III vietos laimėtojams 

pridedami papildomi balai, sąrašas nurodomas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2014 m. rugpjūčio 20 d. įsakyme Nr. V-743 „Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų 

eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5 priede. Tarptautinių olimpiadų, 

konkursų prizinių vietų laimėtojams: I vieta – 2,5 balo, II vieta – 1,5 balo, III vieta – 1 balas; šalies 

olimpiadų ir konkursų prizinių vietų laimėtojams: I vieta – 1,5 balo, II vieta – 1 balas, III vieta – 0,5 

balo (vertinami tik 11-12 (gimnazijos III-IV) klasių olimpiadų ir konkursų pasiekimai. Uţ to paties 

dalyko olimpiadą ar tą patį konkursą papildomas balas (didţiausias) pridedamas tik vieną kartą, uţ 

skirtingų dalykų olimpiadas ar skirtingus konkursus skirti papildomi balai sumuojami, tačiau tik 

vieną kartą). 

2.5.2. Stojantiesiems į koleginių studijų programas ir baigusiems tos pačios švietimo 

srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiems tos pačios švietimo srities 

profesinio mokymo programas ir turintiems ne maţesnį kaip vienerių metų darbo staţą pagal įgytą 

kvalifikaciją, pridedamas 1 balas.  

2.5.3. Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas Alytaus kolegijoje 

skiriami papildomi balai uţ šiuos pasiekimus:  

2.5.3.1. baigusiems organizacijos „Lietuvos Junior Achievement” vidurinio mokymo 

programą „Ekonomika ir verslas“ arba Junior Achievement tarptautinio mokinių bendrovių 

konkurso, respublikinio kompiuterinio modeliavimo diplomą/paţymėjimą – 0,5 balo; 

2.5.3.2. ne maţiau kaip 6 savaites dirbusiems savanorystės programose – 0,5 balo;  

2.5.3.3. atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigusiems bazinius 

karinius mokymus po 2011 metų rugsėjo 1 d. – 0,5 balo;  

2.5.3.4. baigusiems neformaliojo švietimo programas, stojantiems į tos pačios studijų 

krypties studijų programas – 0,5 balo; 

2.5.3.5. stojantiems į Informacinių sistemų technologijų, Kompiuterinių tinklų 

administravimo, Multimedijos, dizaino ir leidybos technologijų studijų programas, baigusiems 

Jaunųjų informatikų akademiją – 0,5 balo;  

2.5.3.6. turintiems ECDL paţymėjimą (pradmenų ar pagrindinį) – 0,5 balo.  

2.5.3.7. turintiems ne maţesnį kaip vienerių metų darbo staţą, stojantiems į tos pačios 

studijų krypties programas – 0,5 balo. 

2.5.4. Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas Alytaus kolegijoje 

skiriami papildomi balai įskaičiuojami į minimalų balą. 
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2.5.5. Jei asmuo nėra laikęs vieno iš tai studijų krypčiai arba krypčių grupei numatytų 

dalykų valstybinių brandos egzaminų, vietoje nelaikyto valstybinio brandos egzamino įvertinimo 

imamas į brandos atestatą įrašytas atitinkamo dalyko metinis paţymys (vietoje metinio paţymio, 

asmeniui pageidaujant, gali būti imamas mokyklinio brandos egzamino įvertinimas), kuris 

perskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 20 d. 

įsakymo Nr. V-743 „Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 

metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3 priedą. Netaikoma pagrindiniam, turinčiam didţiausią svertinį 

koeficientą, studijų krypties arba krypčių grupės dalykui. 

2.5.6. Jei asmens brandos atestate nėra tai studijų krypčiai arba krypčių grupei 

numatyto dalyko metinio paţymio, vietoj jo gali būti imamas atitinkamo dalyko brandos egzamino 

įvertinimas. Jeigu imamas valstybinio brandos egzamino įvertinimas, jis dalijamas iš dešimt, tačiau 

joks priedas nepridedamas. Prie mokyklinio brandos egzamino įvertinimo taip pat nepridedamas 

joks priedas. 

2.5.7. Jeigu asmens brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“, 

vietoj nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai paţymiai, perskaičiuoti pagal 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. V-743 „Dėl 

geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 3 priede nurodytą mokyklinio brandos egzamino perskaičiavimo tvarką. Jeigu asmuo 

neturi numatyto dalyko metinio paţymio, laikoma, kad to dalyko metinis paţymys yra „nulis“. 

2.5.8. Tuo atveju, kai stojantiesiems gali būti skiriami papildomi balai, turimus duomenis 

jie turi nurodyti bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje, teikdami prašymą studijuoti. Šie duomenys 

sulyginami su įrašais valstybinėse duomenų bazėse. Gavusieji kvietimą studijuoti studijų sutarčių 

pasirašymo metu pateikia dokumentus, patvirtinančius informaciją, kurią jie nurodė bendrojo 

priėmimo informacinėje sistemoje. Esant neatitikimams, kvietimas studijuoti gali būti anuliuotas. 

2.5.9. Stojantiems per Tiesioginį priėmimą dokumentus, įrodančius teisę į papildomus 

balus, pristato Priėmimo komisijai. 

 

2.6. Pirmenybė surinkus vienodą balų skaičių 

 

Jeigu pasiekimų įvertinimas pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus sutampa, 

pirmumo teisę geriausiųjų eilėje prioriteto maţėjimo tvarka turi tas asmuo, kurio: 

 brandos egzaminų įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma yra didesnė; 

 brandos egzamino, turinčio didţiausią svertinį koeficientą, įvertinimas yra didesnis. 

 

3. Priėmimo vykdymas per bendrąjį priėmimą arba per tiesioginį priėmimą  

 

3.1. Bendrojo priėmimo datos ir terminai pateikti www.lamabpo.lt ir priėmimo vykdymo 

lentelėje 
 

4 lentelė 

Bendrojo priėmimo datos ir terminai 
 

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas* 2016-06-01 – 2016-07-19 12 val. 

Uţsienyje ir iki 2010 m. Lietuvoje įgyto išsilavinimo bei kitų papildomų 

dokumentų pateikimas LAMA BPO punktams** 

2016-06-01 – 2016-07-19 12 val. 

  

Pagrindinis 

priėmimas 

Pirmasis 

etapas 

Kvietimo studijuoti paskelbimas 2016-07-23 iki 15 val. 

Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas 

aukštosiose mokyklose 

2016-07-25 – 2016-07-28 17 val. 

Likusių laisvų vietų paskelbimas 2016-07-29 14 val. 

Antrasis 

etapas 

Pageidavimų prioritetų prašymuose 

koregavimas 

2016-07-29 16 val. - 2016-07-31  

17 val. 

Kvietimo studijuoti paskelbimas 2016-08-03 iki 15 val. 

http://www.lamabpo.lt/
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Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas 

aukštosiose mokyklose 

2016-08-04 - 2016-08-05 16 val. 

Likusių laisvų vietų paskelbimas 2016-08-06 17 val. 

Papildomas priėmimas 

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir 

kolegijas teikimas 

Uţsienyje ir iki 2010 m. Lietuvoje įgyto 

išsilavinimo bei kitų papildomų dokumentų 

pateikimas LAMA BPO punktams 

2016-08-06 17 val. – 2016-08-08 17 

val. 

Kvietimo studijuoti paskelbimas 2016-08-11 iki 15 val. 

Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas 

aukštosiose mokyklose 

2016-08-12 – 2016-08-13 16 val. 

*Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir 

finansavimo pobūdį, tačiau negalima įrašyti studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas, testas arba 

motyvacijos vertinimas jau yra įvykę arba iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto 

stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo liko maţiau kaip 24 valandos.  

**Uţsienyje ir iki 2010 m. Lietuvoje įgyto išsilavinimo bei kiti papildomi dokumentai teikiami LAMA BPO duomenų 

tvarkymo punktams. 

 

3.2. Tiesioginio priėmimo datos ir terminai 

3.2.1. Alytaus kolegija iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. organizuoja tiesioginį priėmimą į valstybės 

nefinansuojamas studijų vietas, į kurias minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą liudijantis 

dokumentas Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos nustatytas minimalus konkursinis balas 1,2. 

Informacija apie laisvas valstybės nefinansuojamas vietas nuo 2016 m. rugpjūčio 15 d. bus 

skelbiama Alytaus kolegijos tinklapyje adresu http://www.akolegija.lt/?page=1.  

3.2.2. Tiesioginiame priėmime turi teisę dalyvauti ir nedalyvavę bendrajame priėmime asmenys. 

3.2.3. Stojantieji prašymus ir dokumentus pateikia Priėmimo komisijai (ne internetu). 

3.2.4. Prašyme galima nurodyti tik vieną pageidavimą, nurodant pageidaujamą studijų formą 

(nuolatinė ar ištęstinė). 

3.2.5. Apeliacijos dėl konkursinio balo skaičiavimo pateikiamos Priėmimo komisijai raštu per 1 

darbo dieną nuo priėmimo rezultatų paskelbimo. Pavėluotai pateiktos apeliacijos nenagrinėjamos. 

5 lentelė 

Tiesioginio priėmimo datos ir terminai 
 

Priėmimo procedūros Datos ir terminai Vieta ir pastabos 

Prašymų studijuoti, vidurinio 

išsilavinimo dokumentų, kitų 

reikalingų dokumentų teikimas, 

konkursinio balo skaičiavimas, 

sutarčių pasirašymas 

2016-06-01 – 2016-08-31 Priėmimo komisija, Alytaus kolegija, 

Informacijos ir ryšių technologijų 

fakultetas, Seirijų g. 2, Alytus. 

 

4. Stojančiųjų duomenų teikimas bendrojo priėmimo duomenų tvarkymo punktams 
 

4.1. Asmenų, vidurinį išsilavinimą įgijusių 2010-2016 m., brandos atestatų duomenų 

pateikimas LAMA BPO iš valstybinių duomenų bazių vyks nedalyvaujant šiems asmenims. Jiems į 

Alytaus kolegiją atvykti nereikia. 

4.2. Į Alytaus kolegiją atvykti ir duomenis apie išsilavinimą pateikti turi: 

 asmenys, vidurinį išsilavinimą įgiję 2009 m. ir anksčiau; 

 nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų, Lietuvos 

Respublikos piliečiai, įgiję ne ţemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą ne Lietuvos 

Respublikos mokyklose, taip pat uţsieniečiai, kurių studijos finansuojamos iš Lietuvos 

valstybės biudţeto. 

4.3. Prieš atvykdami į Alytaus kolegiją asmenys turi uţsiregistruoti LAMA BPO 

internetinės stojančiųjų aptarnavimo sistemos (ISAS) vartotojais. 

4.4. Atvykęs į Alytaus kolegiją asmuo pateikia: 

 asmens tapatybės kortelę arba pasą; 

http://www.akolegija.lt/?page=1
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 brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius 

dokumentus (originalus) arba notaro patvirtintus jų nuorašus; 

 Suaugusiųjų mokymo centro paţymą apie metinius dalykų paţymius jeigu jie 

reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti) arba notaro patvirtintus šių dokumentų nuorašus; 

 paţymas apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus arba notaro 

patvirtintus šių dokumentų nuorašus; 

 diplomą ir jo priedėlį (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla) arba 

notaro patvirtintus šių dokumentų nuorašus; 

 Studijų kokybės vertinimo centro išduotus dokumentus, patvirtinančius ne 

Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą ne ţemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą; 

 visus kitus papildomus išsilavinimą liudijančius dokumentus arba notaro 

patvirtintus jų nuorašus; 

 tarptautinių ir šalies olimpiadų arba konkursų I-III vietų laimėtojams – tai 

įrodančius dokumentus, suteikiančius teisę gauti papildomų balų, arba notaro patvirtintus šių 

dokumentų nuorašus; 

 dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami 

dokumentai yra ta pačia pavarde, notaro arba aukštosios mokyklos vadovo įgalioto asmens 

patvirtintą nuorašą. 

4.5. Įgaliotieji asmenys, registruojantieji stojančiųjų dokumentus, privalo turėti 

stojančiojo raštišką įgaliojimą (notariškai patvirtinti nereikia). 

 

5. Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas 
 

5.1. Atvykęs į Alytaus kolegiją pakviestas joje studijuoti asmuo Alytaus kolegijos 

priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka pateikia šių dokumentų originalus: 

 asmens tapatybės kortelę arba pasą;  

 asmens fotonuotrauką; 

 brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius 

dokumentus (originalus); 

 Suaugusiųjų mokymo centro paţymą apie metinius dalykų paţymius (jeigu 

jie reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti); 

 paţymas apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus; 

 diplomą ir jo priedėlį (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla); 

 Studijų kokybės vertinimo centro išduotus dokumentus, patvirtinančius ne 

Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą ne ţemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą  išsilavinimą; 

 visus kitus papildomus išsilavinimą liudijančius dokumentus; 

 tarptautinių ir šalies olimpiadų arba konkursų I-III vietų laimėtojams – tai 

įrodančius dokumentus, suteikiančius teisę gauti papildomų balų; 

 dokumentą, patvirtinantį pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai 

yra ta pačia pavarde; 

 sumokėto studijų registravimo mokesčio kvitą. Registracijos mokestis – 35 

Eur.  
 

Sąskaitų rekvizitai:  

Gavėjas: Alytaus kolegija  

Įmonės kodas: 111965327 

Gavėjo bankas: AB „Citadele“ bankas Alytaus filialas  

Banko kodas: 72900  

Atsiskaitomoji sąskaita: LT437290000001700144 

arba 

Gavėjas: Alytaus kolegija  

Įmonės kodas: 111965327 

Gavėjo bankas: AB „SWEDBANK“ bankas Alytaus filialas  

Banko kodas: 73000  
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Atsiskaitomoji sąskaita: LT877300010142202721 

5.2. Registracijos įmoka negrąţinama. 

5.3. Nuo registracijos įmokos atleidţiami: 

 asmenys, gimusieji 1990 metais arba vėliau, neturintys abiejų tėvų arba kuriems iki 

pilnametystės buvo paskirta globa bei vaikų namų auklėtiniai arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš 

tėvų) yra mirę; 

 neįgalieji, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis. 

5.4. Neįgaliesiems, kuriems nustatytas 30–50 proc. darbingumo lygis, 

registracijos įmoka sumaţinama 50 proc.  

5.5. Alytaus kolegijoje būsimai studento bylai formuoti paliekamos visų pateiktų  

dokumentų kopijos (jas patvirtina Alytaus kolegijos įgaliotas asmuo) arba notaro patvirtinti jų 

nuorašai. Kopijos gali būti parengtos iš anksto arba daromos dokumentų  įforminimo metu. 

5.6. Priėmimo į Alytaus kolegiją faktas įforminamas Alytaus kolegijos ir studento 

pasirašoma studijų sutartimi. 

5.7. Alytaus kolegijos būsimieji studentai, jei jiems reikia, gali parašyti prašymą 

skirti bendrabutį. 

5.8. Stojančiųjų įgaliotieji asmenys, įforminantys priėmimą ir pasirašantys studijų 

sutartį, privalo turėti notaro patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą. 

 

6. Metinė studijų kaina 

 

Studentai, priimti studijuoti į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, moka Alytaus 

kolegijos tarybos nustatytą studijų kainą. 

 

6 lentelė 

Metinė studijų kaina pagal studijų programas 
 

Valstybinis 

kodas 
Studijų programa 

M e t i n ė  s t u d i j ų  k a i n a ,  E u r  

Nuolatinės studijos Ištęstinės studijos 

653E21011 Automobilių techninis eksploatavimas 1390 927 

653N44012 Buhalterinė apskaita 1076 717 

653E15009 Informacinių sistemų technologijos 1390 927 

653N23010 Įstaigų ir įmonių administravimas 1076 717 

653E14003 Kompiuterinių tinklų administravimas 1390 927 

653E40003 Maisto produktų technologija 1390 927 

653E14002 Multimedija, dizainas ir leidybos technologijos 1390 927 

653H24002 Statinių inţinerinės sistemos 1390 927 

653N12006 Tarptautinis verslas 1076 717 

653N18006 Transporto ir logistikos verslas 1076 717 

653N20026 Verslo vadyba 1076 717 

 

7. Priėmimo komisijų adresai ir telefonai 

 

7.1. Informaciją apie prašymų pateikimą internetu, apie dokumentų registravimą ir 

priėmimą, apie studijas bei kitais svarbiais priėmimo klausimais teikia LAMA BPO ir  Aukštosios 

mokyklos. 
7.2. Priėmimo komisija, Alytaus kolegija, Informacijos ir ryšių technologijų 

fakultetas, Seirijų g. 2, Alytus. Stojantieji konsultuojami nuo 2016 m. birţelio 1 d. iki rugpjūčio 15 

d. darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. Bus konsultuojama ir šiais šeštadieniais: liepos 30 d. nuo 9 iki 

13 val., rugpjūčio 13 d. nuo 9 – 16 val. Informacija tel. (8 315) 65 012, el. paštais: 

priemimas@akolegija.lt; jurgita.merkeviciene@akolegija.lt; interneto puslapyje 

www.alytauskolegija.lt.  

 

mailto:jurgita.merkeviciene@akolegija.lt
http://www.alytauskolegija.lt/
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8. Kita informacija 

 

8.1. Priėmimo taisyklės, informacija dėl konkursų į konkrečias studijų programas 

skelbiama Alytaus kolegijos interneto puslapyje www.alytauskolegija.lt. 

8.2. Kitus priėmimo klausimus, kurių nenumato šios taisyklės, sprendţia Alytaus 

kolegijos priėmimo komisija, sudaryta direktoriaus įsakymu. 

http://www.alytauskolegija.lt/

