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STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJĄ
2019 METAIS TAISYKLĖS
PIRMOSIOS PAKOPOS PROFESINIO BAKALAURO STUDIJOS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Studentų priėmimo į Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją 2019 metų taisyklės
(toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 201811-29 įsakymu Nr. V-948 patvirtintu „Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės
finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019
metais tvarkos aprašu“, Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir
vientisąsias studijas 2019 metų taisyklių bendrosiomis nuostatomis ir kt. teisės aktais.
1.2. Studentų priėmimo Taisyklės nustato asmenų, turinčių ne žemesnį kaip vidurinį
išsilavinimą, priėmimo 2019 metais į Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos (toliau – Kolegijos)
vykdomas pirmosios pakopos studijų programas bendruosius principus ir tvarką.
1.3. Asmenys gali pretenduoti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas
studijų vietas, valstybės nefinansuojamas ir valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija studijų
vietas. Visų stojančiųjų teisės ir pareigos (išskyrus mokestį už studijas) yra tokios pačios.
1.4. Pagal užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą
įgijusių asmenų, taip pat asmenų, atleistų nuo brandos egzaminų dėl ligos ar turintiems įgytų ar įgimtų
sutrikimų, priėmimo sąlygas ir tvarką nustato Švietimo ir mokslo ministerija.
1.5. Minimalūs mokymosi rezultatų rodikliai asmenims, pretenduojantiems į valstybės
finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas 2019 metais, nustatyti Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017-08-30 įsakymu Nr. V-661 „Dėl asmenų, pretenduojančių
nuo 2019 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų
minimalių rodiklių patvirtinimo“ (su pakeitimais) ir Švietimo ir mokslo ministro 2018-02-08 įsakymu
Nr. V-120 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2015-08-12 įsakymo Nr. V-888 „Dėl asmenų,
pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi
rezultatų minimalių rodiklių nustatymo“ pakeitimo“.
II. STUDIJŲ PROGRAMOS IR FORMOS
2.1. Kolegija 2019 m. organizuoja priėmimą į 1 lentelėje pateiktas pirmosios pakopos koleginių
studijų (nuolatinės ir ištęstinės studijų formos) programas.
1 lentelė. Studijų programų, į kurias priimama 2019 m. KMAIK, sąrašas
Studijų programos
pavadinimas ir valstybinis
kodas

Studijų programos šakos

Studijų forma*
ir trukmė (m.)

Suteikiamas
kvalifikacinis laipsnis

NL

I

3

4

Žemės ūkio mokslų
profesinis bakalauras

--

3

4

Želdynų kūrimas
Dekoratyvinių augalų auginimas
Miestų želdynų tvarkymas
Parkų ūkis

Žemės ūkio mokslų
profesinis bakalauras

3

4

Inžinerijos mokslų
profesinis bakalauras

Miškų tvarkymo projektavimas
Daugiatikslis miško išteklių
naudojimas
 Medienos ruoša
 Medienos apdirbimas
 Plantacinis ūkis
 Privataus miško ūkis
 Gamtinė rekreacija



Miškininkystė
6531IX001

Sodininkystė
6531IX005
Želdynų dizainas
6531EX033






1

Hidrotechninė statyba
6531EX032
Žemėtvarka
6531EX034
Nekilnojamojo turto
kadastriniai matavimai
6531EX031

Pastatų vidaus inžinerinės sistemos
Lauko inžineriniai tinklai
Atsinaujinančių išteklių energetika
Žemės administravimas
Teritorijų planavimas
 Nekilnojamo turto formavimas ir
vertinimas
 Nekilnojamo turto kadastras






NAUJA. Gamtinis
turizmas**

--

Inžinerijos mokslų
profesinis bakalauras
Inžinerijos mokslų
profesinis bakalauras

3

4

3

4

3

4

Inžinerijos mokslų
profesinis bakalauras

3

4

Verslo ir viešosios
vadybos profesinis
bakalauras

* santrumpos: NL – nuolatinė studijų forma, I – ištęstinė studijų forma.
Išsamūs studijų programų aprašymai – žr. www.kmaik.lt skiltyje „Studijos –> Studijų programos“ ir www.aikos.smm.lt
** Priėmimas į studijų programą bus vykdomas įregistravus ją Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre iki 2019 m.
bendrojo priėmimo pradžios.

III. MINIMALŪS REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS
3.1. Į Kolegiją priimami asmenys, turintys ne žemesnį negu vidurinį išsilavinimą.
3.2. Asmenims, pretenduojantiems į koleginių studijų VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS
VIETAS taikomi šie MINIMALŪS1 RODIKLIAI (2 lentelė):
2 lentelė. Minimalūs reikalavimai, stojantiems į valstybės finansuojamas (VF) vietas
Vidurinio
išsilavinimo
įgijimo metai

1. Lietuvių k. ir
literatūros
brandos egz.
2. Užsienio k.2
(anglų, prancūzų
ar vokiečių k.)
brandos egz.
3. Matematikos
brandos
egzaminas

2019
Išlaikyti
visų trijų
dalykų
VBE. Jų
įvertinimų
aritmetinis
vidurkis
turi būti ne
žemesnis
kaip 25
balai.

5-ių dalykų
geriausių
metinių
pažymių
aritmetinis
vidurkis,
suapvalintas
iki sveiko
skaičiaus, turi
būti ne
mažesnis negu
6 balai 3:

2018

2017

2016

2015

Išlaikytas
valstybinis brandos egzaminas (VBE)
arba mokyklinis brandos egzaminas
(MBE)
Išlaikytas valstybinis brandos egzaminas
(VBE) ne žemesniu nei B1 lygiu
Išlaikytas
VBE
(įvertinimas
≥25 balai)

Išlaikytas VBE
(įvertinimas ≥16
balų)

Neprivalomas

Iki 2014
metų
įskaitytinai

Minimalūs
reikalavimai
netaikomi,
pakanka
turėti
vidurinį
išsilavinimą
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metiniai įvertinimai:
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. bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos
dalykas.
1-Minimalūs reikalavimai netaikomi asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose, pagal
tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl
ligos.
2-Vietoje užsienio k. brandos egzamino gali būti įskaitomas tarptautinis užsienio k. egzaminas

3.2.1. Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio
šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat
atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, minimalus rodiklis
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yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (brandos atestatas).
3.3. Asmenims, stojantiems į VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMAS studijų vietas Kolegijoje
taikomi šie minimalūs rodikliai:
3.3.1. vidurinį išsilavinimą įgijusiems iki 2017 metų įskaitytinai, minimalus rodiklis – vidurinį
išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (brandos atestatas).
3.3.2. vidurinį išsilavinimą įgijusiems 2018 metais ir vėliau, reikia būti išlaikius bent vieną
valstybinį brandos egzaminą (pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 59 str. 1 d.).
3.4. Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas (VF) ir nefinansuojamas studijų
vietas (VNF) 2019 metais kolegijoje taikomas MAŽIAUSIAS STOJAMASIS KONKURSINIS
BALAS – 4,3.
3.5. Konkursinis balas sudaromas pagal IV skyriuje nurodytus principus.
3.6. Vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 6 d. įsakymu V-92,
minimalus stojamasis konkursinis balas netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos
egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir 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“.

IV. KONKURSINIO BALO FORMAVIMAS 2019 m.
4.1. Skyrius parengtas pagal „Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės
finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019
metais tvarkos aprašą“ (švietimo ir mokslo ministro 2018-11-29 įsakymas Nr. V-948).
4.2. Stojančiųjų konkursinė eilė pagal studijų sritį, kryptį ar krypčių grupę formuojama pagal
stojančiųjų konkursinio balo dydį. Konkursinis balas apskaičiuojamas iš konkursinių mokomųjų dalykų
brandos egzaminų ir metinių pažymių (3 lentelėje). Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš
stojančiojo pateiktų dokumentų: vidurinio ugdymo programos baigimą liudijančių dokumentų (brandos
atestato) ir kitų papildomų dokumentų.
4.3. Konkursinio balo skaičiavimo pagrindiniai kriterijai:
4.3.1. Konkursinis balas sudaromas iš keturių brandos atestate įrašytų dalykų įvertinimų (3 lentelė):
3 lentelė. Konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai 2019 m.
Studijų programa
Svertiniai
Konkursiniai mokomieji dalykai
(NL -3 m., I - 4 m.)
koeficientai
ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI (I)
1. MIŠKININKYSTĖ
1. Biologija
0,4
Miško ūkis. Gamtinė
2. Chemija arba matematika
0,1
rekreacija
3. Bet kuris, nesutampantis su kt. dalykas
0,3
4.
Lietuvių
kalba
ir
literatūra
0,2
2. SODININKYSTĖ
INŽINERIJOS MOKSLAI (E)
1.
Matematika
0,4
1. ŽELDYNŲ DIZAINAS
2.
Chemija
arba
fizika
0,2
2. ŽEMĖTVARKA
3. HIDROTECHNINĖ
3. Bet kuris, nesutampantis su kt. dalykas
0,2
STATYBA
4. Lietuvių kalba ir literatūra
0,2
1. Matematika
0,4
1. NEKILNOJAMOJO
2. Fizika
0,2
TURTO KADASTRINIAI
3.
Bet
kuris,
nesutampantis
su
kt.
dalykas
0,2
MATAVIMAI
4. Lietuvių kalba ir literatūra
0,2
VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS MOKSLAI (L)
1. Istorija
0,4
2. Matematika arba IT, arba geografija
0,2
Gamtinis turizmas*
3. Bet kuris, nesutampantis su kt. dalykas
0,2
4. Lietuvių kalba ir literatūra
0,2

Skaičiuojama
Egzamino įvertinimas
Egzamino įvertinimas
arba metinis pažymys
Egzamino įvertinimas
Egzamino įvertinimas
Egzamino įvertinimas
arba metinis pažymys
Egzamino įvertinimas
Egzamino įvertinimas
Egzamino įvertinimas
arba metinis pažymys
Egzamino įvertinimas
Egzamino įvertinimas
Egzamino įvertinimas
arba metinis pažymys
Egzamino įvertinimas

* Priėmimas į studijų programą bus vykdomas įregistravus ją Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre iki 2019 m.
bendrojo priėmimo pradžios.
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4.3.2. Pirmojo (pagrindinio) dalyko brandos egzamino įvertinimas. Jo svertinis koeficientas –
0,4. Jei šio įvertinimo nėra, ši konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui.
4.3.3. Antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys. Jo svertinis
koeficientas – 0,2.
4.3.4. Trečiojo dalyko - bet kurio su kitu konkursinio balo dalyku nesikartojančio dalyko, kuriam
stojimo metais organizuojamas valstybinis brandos egzaminas - brandos egzamino įvertinimas arba
metinis pažymys. Jo svertinis koeficientas – 0,2.
4.3.5. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio arba mokyklinio brandos egzamino įvertinimas.
Jo svertinis koeficientas – 0,2.
4.4. Jeigu asmens brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoje
nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai pažymiai, kurie perskaičiuojami pagal
„Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir
pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019 metais tvarkos aprašo“ 4 priedą.
4.5. Kitus asmenų, baigusių vidurinio ugdymo programą, dalykų pažymių įskaitymo ir
perskaičiavimo principus nustato Švietimo ir mokslo ministerija.
4.6. Stojamųjų egzaminų nėra.
4.7. Konkursinio balo sandara ir papildomi balai 2019 m.
4.7.1. Konkursinės eilės sudarymo kriterijai nurodyti ir konkursinis balas apskaičiuojamas pagal
„Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir
pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019 metais tvarkos aprašo“ 4 priedą.
4.7.2. Konkursinį balą sudaro brandos atestato perskaičiuotų pažymių, padaugintų iš svertinių
koeficientų, bei pridėtų papildomų balų suma (4 lentelė).
4.7.3. Į konkursinį balą įskaičiuojami PAPILDOMI BALAI už kitus stojančiojo pasiekimus,
nurodytus „Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas
ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019 metais tvarkos aprašo“ 3 ir 5
prieduose.
4 lentelė. Papildomi balai visiems stojantiesiems į vf ir vnf vietas 2019 m.
Kriterijus
Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas
Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba, papildomi
balai suteikiami stojant į visas studijų programas
Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV 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
Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV 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.
Stojantiesiems į koleginių studijų programas ir baigusiems tos pačios švietimo srities
profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiesiems tos pačios švietimo srities
profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal
įgytą kvalifikaciją
Dalyvavimas tarptautinėje, nacionalinėje jaunimo savanoriškoje veikloje, kuri yra ne
trumpesnė negu 3 mėnesiai arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje, kuri yra ne trumpesnė nei
6 mėnesiai

Kriterijaus vertė
0,25 balo
0,5 balo
1 vieta – 2,5 balo;
2 vieta – 1,5 balo;
3 vieta – 1 balas
1 vieta – 1,5 balo;
2 vieta – 1 balas;
3 vieta – 0,5 balo
1 balas

0,25 balo

4.7.4. Papildomi balai už šiuos kriterijus suteikiami stojantiems į visas Kolegijos studijų
programas, į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas.
4.7.5. Už skirtingus konkursus skirti papildomi balai sumuojami, tačiau taip, kad bendra
dedamųjų suma neviršytų 2,5;
4.7.6. Užsienio lietuviams, kurie ne mažiau kaip trejus metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į
Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis 8-12 klasėje (gimnazijos I-IV klasėje) ir įgijusiems vidurinį
išsilavinimą Lietuvoje, pridedamas 1 balas. Papildomi balai už šiuos kriterijus suteikiami stojantiems į
visas Kolegijos studijų programas, į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas.
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4.8. Asmenims, stojantiems į VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMAS studijų vietas per bendrąjį
ar per tiesioginį priėmimą, skiriami papildomi balai (5 lentelė) už šiuos pasiekimus:
5 lentelė. Papildomi balai stojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas 2019 m.
Kriterijus
Kriterijaus vertė
Ne mažiau kaip 6 savaites dirbusiems savanorystės programose
0,5 balo
Stojantiems į tos pačios studijų krypties programas ir turintiems ne mažesnį kaip
0,5 balo
vienerių metų darbo stažą pagal pasirinktą studijų programą
Stojantiems į Želdynų dizaino studijų programą, baigusiems menų mokyklų dailės
0,5 balo
skyrius, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų dailės programas
Stojantiems į tos pačios studijų krypties programas, baigusiems neformaliojo švietimo
0,5 balo
programas
Stojantiems į visas studijų programas, baigusiems jaunųjų programuotojų mokyklas arba
0,5 balo
turintiems ECDL pažymėjimą (pradmenų ar pagrindinio kurso)
Turintiems Lietuvos Junior Achievement vidurinio mokymo programos „Ekonomika ir
0,5 balo
verslas“ baigimo pažymėjimą
4.9. Papildomi balai už išvardintus pasiekimus į minimalų konkursinį balą neįskaičiuojami.
4.10. Stojantieji per BENDRĄJĮ PRIĖMIMĄ, turintys teisę į papildomų balų skyrimą,
atitinkamus duomenis turi nurodyti teikdami prašymą studijuoti LAMA BPO informacinėje sistemoje, o
įrodančius dokumentus pateikti elektroniniu būdu toje pačioje sistemoje. Gavusieji kvietimą studijuoti
studijų sutarčių pasirašymo metu dokumentų originalus turi pateikti priėmimo tarnybai. Stojantieji per
TIESIOGINĮ PRIĖMIMĄ dokumentus, įrodančius teisę į papildomus balus, pristato Kolegijos
priėmimo tarnybai.
V. PRIĖMIMO VYKDYMAS
5.1. Stojantieji į Kolegiją priimami per BENDRĄJĮ priėmimą arba TIESIOGINĮ priėmimą.
5.2. BENDRASIS priėmimas (į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas)
vykdomas pagal Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)
nustatytą tvarką. Bendrojo priėmimo tvarkos aprašas bei išsami informacija apie bendrojo priėmimo
procedūras ir terminus (6 lentelė) skelbiama LAMA BPO interneto svetainėje www.lamabpo.lt.

Pagrindinis
priėmimas

6 lentelė. Bendrojo priėmimo į universitetus ir kolegijas procedūros ir datos 2019 m.
Bendrojo priėmimo į universitetus ir kolegijas procedūros
Data, laikas
Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas (tik
internetu) www.lamabpo.lt * Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio
2019-06-01–2018-07-22
kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų
15 val.
elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje
Kvietimo studijuoti paskelbimas
2019-07-26 iki 12 val.
Sutarčių
su
pakviestaisiais
pasirašymas
2019-07-29 – 2019-07-31
I etapas
aukštosiose mokyklose
17 val.
Likusių laisvų vietų paskelbimas
2019-08-01 12 val.
2019-08-01 12 val.
Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas
teikimas**
2019-08-03 12 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas
2019-08-06 iki 12 val.
II etapas
Sutarčių
su
pakviestaisiais
pasirašymas
2019-08-07 – 2019-08-08
aukštosiose mokyklose
17 val.
Likusių laisvų vietų paskelbimas
2019-08-09 12 val.
Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas
teikimas**
Papildomas
priėmimas**

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos
egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų
elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje
sistemoje

2019-08-12 – 2019-08-15

Kvietimo studijuoti paskelbimas
Sutarčių
su
pakviestaisiais
aukštosiose mokyklose

2019-08-20 iki 12 val.
2019-08-21 – 2019-08-22
17 val.
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pasirašymas

* 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 mažiau kaip 24 valandos.
** - Prašymus į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų
sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų ar studijų stipendijų.

5.3. Prašymai priimti studijuoti teikiami tik internetu, užsiregistravus bendrojo priėmimo
informacinėje sistemoje (LAMA BPO IS, www.lamabpo.lt). Svarbiausios bendrojo priėmimo
procedūros ir datos skelbiamos LAMA BPO interneto svetainėje www.lamabpo.lt.
5.4. Stojantieji, įgiję vidurinį išsilavinimą Lietuvoje 2010-2019 metais, brandos atestato duomenis
į LAMA BPO informacijos sistemą turi įkelti elektroniniu būdu; stojantieji, vidurinį išsilavinimą
Lietuvoje įgiję iki 2009 metų įskaitytinai arba vidurinį išsilavinimą įgiję užsienyje, atestatų kopijas turi
pateikti elektroniniu būdu prašymų studijuoti teikimo laikotarpiu (žr. www.lamabpo.lt).
5.5. Išsami informacija apie 2019 m. bendrojo priėmimo į universitetus ir kolegijas procedūras ir
datas skelbiama www.lamabpo.lt.
5.5. Asmenys, pakviesti studijuoti, turi sudaryti studijų sutartį su Kauno miškų ir aplinkos
inžinerijos kolegija. Studijų sutartys pasirašomos kolegijoje Taisyklėse nustatytais terminais.
Nepasirašius studijų sutarties per nustatytą terminą, pakvietimas studijuoti Kolegijoje netenka galios.
VI. TIESIOGINIS PRIĖMIMAS
6.1. TIESIOGINIS PRIĖMIMAS į nuolatinių ir ištęstinių studijų valstybės
NEFINANSUOJAMAS vietas organizuojamas ir vykdomas konkurso tvarka tik Kolegijoje, jei po
bendrojo priėmimo yra likusių laisvų valstybės nefinansuojamų studijų vietų.
6.2. Konkursinis balas formuojamas vadovaujantis šių Taisyklių IV skyriuje išdėstytais principais.
6.3. Tiesioginiame priėmime gali dalyvauti tiek bendrajame priėmime dalyvavę, tiek ir jame
nedalyvavę asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą. Stojančiųjų amžius neribojamas.
6.4. Stojantieji prašymus ir dokumentus pateikia Kolegijos priėmimo tarnybai (tiesiogiai, ne
internetu). Pateikus ne visus reikalingus dokumentus, prašymas nenagrinėjamas.
6.5. Prašyme galima nurodyti ne daugiau kaip tris pageidavimus. Vienas pageidavimas
suprantamas kaip studijų programos ir studijų formos (nuolatinės ar ištęstinės) nurodymas.
Pageidavimus prašyme stojantieji pateikia prioritetų mažėjimo tvarka.
6.6. Priėmimo faktas įforminamas Kolegijos ir studento pasirašoma Studijų sutartimi.
6.7. Asmenys, tiesioginiame priėmime pasirašę valstybės nefinansuojamų Studijų sutartį, gali
dalyvauti bendrajame priėmime dėl valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų vietų, jei atitinka šių
taisyklių 3.2 p. Gavus labiau pageidaujamą kvietimą, ankstesnė Studijų sutartis gali būti nutraukiama
rašytiniu prašymu ir pasirašoma nauja Studijų sutartis.
6.8. Informacija apie tiesioginį priėmimą skelbiama kolegijos tinklapyje. Datos ir procedūros
nurodytos 7 lentelėje.
7 lentelė. Tiesioginio priėmimo į Kolegiją 2019 m. procedūros ir datos
Priėmimas į laisvas valstybės nefinansuojamas (VNF) nuolatinių ir ištęstinių studijų vietas
Priėmimo procedūros
Datos ir terminai
Vieta, pastabos
Prašymų priėmimas, dokumentų
Nuo 2019-04-01
Kolegijos priėmimo tarnyboje,
registravimas
iki 2019-08-30
Liepų g.1, Girionys, Kauno raj.
Nuo 2019-04-01
Kolegijos priėmimo tarnyboje,
Sutarčių pasirašymas
iki 2019-08-30
Liepų g.1, Girionys, Kauno raj.
VII. REIKALINGI DOKUMENTAI
7.1. Stojantieji į Kolegiją bendrojo priėmimo metu pateikia dokumentus, nurodytus LAMA BPO
taisyklių bendrosiose nuostatose (žr. www.lamabpo.lt).
7.2. Pakviestieji studijuoti Kolegijoje pateikia 8 lentelėje nurodytus dokumentus priėmimo
tarnybai, pasirašydami studijų sutartį.
7.3. Dokumentų originalai parodomi; patvirtintos dokumentų kopijos arba notaro patvirtinti
dokumentų nuorašai paliekami būsimai studento bylai formuoti. Dokumentų kopijos tvirtinamos
Kolegijos priėmimo tarnyboje.
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7.4. Jei studijų sutartį už stojantįjį pasirašo įgaliotas asmuo, įgaliojimas turi būti patvirtintas
notaro arba sudarytas informacinių technologijų priemonėmis per portalą „Elektroniniai valdžios vartai“
(https://igaliojimai.lt).
7.5. Stojantieji į Kolegiją per tiesioginį priėmimą į laisvas valstybės nefinansuojamas (vnf) studijų
vietas priėmimo tarnybai pateikia prašymą ir 8 lentelėje išvardintus dokumentus.
8 lentelė. Pateikiamų dokumentų sąrašas
Pagrindiniai dokumentai (pateikiami originalai ir kopijos)
 pasas arba asmens tapatybės kortelė;
 brandos atestatas ir jo priedas arba kitas vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas;
 1 fotonuotrauka (3x4 cm)
 registracijos įmokos kvitas arba dokumentų kopijos, įrodančios teisę į lengvatą. Registracijos mokestis
turi būti sumokėtas stojančiojo asmens vardu.
Papildomi dokumentai (jei yra) (pateikiami originalai ir kopijos)
 dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde;
 pažyma apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus ir metinius pažymius;
 tarptautinio užsienio kalbos egzamino sertifikatas;
 dokumentai, įrodantys stojančiojo teisę į papildomus balus, lengvatas;
 profesinį arba aukštąjį išsilavinimą liudijantys dokumentai;
 pažyma apie studijų finansavimą kitoje aukštojoje mokykloje (įgijusiems aukštąjį išsilavinimą, jeigu
studijų metu pageidauja pretenduoti į valstybės finansuojamą studijų vietą);
 Studijų kokybės vertinimo centro išduoti dokumentai, patvirtinantys ne Lietuvos Respublikos
mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 jei dokumentus už stojantįjį įteikia arba studijų sutartį pasirašo įgaliotas asmuo, jis privalo turėti
įgaliojimą, stojančiojo asmens dokumento kopiją ir įgaliotojo asmens dokumento kopiją.

VIII. REGISTRACIJOS ĮMOKA, SĄSKAITOS REKVIZITAI
8.1. Asmenys, gavę kvietimą studijuoti Kolegijoje, įformindami priėmimą (prieš pasirašydami
studijų sutartį, pateikdami reikalingus dokumentus), sumoka 39 Eur registracijos studijoms įmoką.
8.2. Registracijos įmoka sumokama į KMAIK sąskaitą banke iki studijų sutarties sudarymo.
Kvite nurodomi rekvizitai:
 AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000, Kauno regiono skyrius,
 sąskaitos Nr. LT83 7300 0100 7419 7742.
 Įmokos gavėjas – Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, įmonės kodas 111967716.
 Įmokos pavadinimas – registracijos įmoka; įmokos kodas – 103268.
 Mokėtojo asmens kodas – įrašyti stojančiojo asmens kodą.
8.3. Sumokėtos registracijos įmokos kvitas pateikiamas Kolegijos priėmimo tarnybai. Mokant
internetu reikia išsispausdinti įvykdyto mokėjimo pranešimą ir įteikti Kolegijos priėmimo tarnybai.
8.4. Nuo registracijos įmokos atleidžiami:
8.4.1. asmenys, gimusieji 1994 metais ir vėliau, neturintys abiejų tėvų arba kuriems iki
pilnametystės buvo nustatyta globa (rūpyba) bei vaikų namų auklėtiniai;
8.4.2. asmenys, kuriems nustatytas 0-25 proc. darbingumo lygis.
8.4.3. asmenims, kuriems nustatytas 26–45 proc. darbingumo lygis, registracijos įmoka
mažinama 50 proc.
8.4.4. Šie asmenys kartu su prašymu pateikia dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.
8.5. Atsiėmus prašymą, dokumentus ar nutraukus sutartį, registracijos įmoka negrąžinama.
IX. METINĖ STUDIJŲ KAINA
9.1. Asmenys, priimti studijuoti į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, moka Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-175 „Dėl
studentų, priimamų 2019 metais į aukštąsias mokyklas, norminių studijų kainų patvirtinimo“ nustatytą
metinę studijų kainą (žr. 9 lentelę). Studijų kaina nurodoma Studijų sutartyje ir sumokama pagal Studijų
sutartyje nurodytus terminus.
7

9 lentelė. 2019 m. metinė studijų kaina
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Metinė studijų kaina, Eur
Nuolatinės studijos
Ištęstinės studijos
1731
1154
1731
1154
1731
1154
1731
1154
1731
1154
1731
1154
1731
1154
1283
855

Studijų programos pavadinimas
Miškininkystė
Miško ūkis. Gamtinė rekreacija
Sodininkystė
Želdynų dizainas
Hidrotechninė statyba
Žemėtvarka
Nekilnojamo turto kadastriniai matavimai
Gamtinis turizmas**

X. KITA INFORMACIJA
10.1. Priėmimą organizuoja Kolegijos direktoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija, studentų
priėmimą vykdo priėmimo tarnyba ir fakultetai.
10.2. Informaciją apie priėmimą, dokumentų registravimą, priėmimo įforminimą, studijas teikia
priėmimo tarnyba. Priėmimo tarnybos darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 – 17.00 val.,
penktadieniais 8.00 – 14.30 val.
10.3. Priėmimo tarnybos kontaktinė informacija:
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Liepų g. 1, Girionys, LT-53101 Kauno raj.
tel.: (8-37) 383082; faksas (8-37) 383140; el. paštas: info@kmaik.lt;
Informacija interneto puslapyje: www.kmaik.lt -> Stojantiesiems;
10.4. Visais priėmimo taisyklėse numatytais ir nenumatytais atvejais sprendimus su priėmimu
susijusiais klausimais priima Priėmimo komisija.
10.5. Priėmimo taisyklės ir visa informacija apie priėmimą skelbiama Kolegijos interneto
puslapyje: http://www.kmaik.lt ir LAMA BPO interneto puslapyje: http://www.lamabpo.lt
10.6. Užsienio lietuviai, įgijusieji vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, konkuruoja dėl priėmimo į
pirmosios pakopos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas studijų vietas ir priimami studijuoti
Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka (žr. www.smm.lt).
10.7. LR Vyriausybei, LR švietimo ir mokslo ministerijai, LAMA BPO pakeitus teisės aktus,
susijusius su studentų priėmimo vykdymu, šios taisyklės pagal naujus teisės aktus patikslinamos per 5
(penkias) darbo dienas nuo teisės akto paskelbimo, tikslinimai įforminami Kolegijos direktoriaus
įsakymu.
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Studentų priėmimo į
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją
2019 metais taisyklių
1 priedas

UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIŲ, ĮGIJUSIŲ IŠSILAVINIMĄ UŽSIENIO ŠALIŲ
INSTITUCIJOSE IR UŽSIENIO LIETUVIŲ PRIĖMIMAS
1. Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose, teisės aktų nustatyta tvarka gali būti
priimami konkurso būdu į valstybės finansuojamas studijų vietas kolegijoje arba pretenduoti į studijų
stipendijas, jeigu jie yra:
 Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės
valstybių piliečiai ir jų šeimos nariai;
 turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos
Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės;
 užsienio lietuviai.
2. Išsilavinimą įgijusieji užsienio institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo
programas priimami į valstybės finansuojamas vietas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-9 patvirtintą Užsienio 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
3. Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, neatitinkantys 1 punkte nurodytų kriterijų,
priimami konkurso būdu studijuoti savo lėšomis per tiesioginį priėmimą į Kauno miškų ir aplinkos
inžinerijos kolegijos valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Šie asmenys kreipiasi į Tarptautinių ryšių
skyrių info@kmaik.lm.lt; tel. (8 37) 383082.
4. Konkursinio balo sudarymas nurodytas priėmimo į Kolegiją 2019 m. taisyklių IV punkte.
Užsienio lietuviams pridedamas 1 papildomas balas.
5. Konkursą laimėję stojantieji priimami kolegijos priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka
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