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2020 M. PRIĖMIMO Į LIETUVOS AUKŠTĄJĄ JŪREIVYSTĖS MOKYKLĄ
TAISYKLĖS
I SKYRIUS
STUDIJŲ PROGRAMOS
1.
Studijų
programos
kodas

2020 m. priėmimas vykdomas į šias studijų programas:
Studijų programa

6531FX008 Jūrų laivavedyba
Jūrų transporto
6531FX009 logistikos
technologijos
Laivų energetinių
6531EX045 įrenginių
eksploatavimas
Laivų elektros
6531EX046 įrenginių
eksploatavimas
Uosto ir laivybos
įmonių finansai
Uosto ir laivybos
6531LX078
valdymas
Laivybos ir
logistikos
6531BX002
informacijos
sistemos
6531LX077

Studijų forma
ir tvarkaraščio
forma
NL (dieninė)1
IŠT (sesijinė)2

Studijų
trukmė
4 m.
4,5- 6 m.*

NL (dieninė)
NL (sesijinė)3

3 m.

NL (dieninė)

4 m.

IŠT (sesijinė)

4,5-6 m.*

Studijų
Kvalifikacinio laipsnio
krypčių grupė
pavadinimas
Technologijų
mokslų
profesinis
bakalauras,
Technologijų Laivavedys
mokslai
Technologijų
mokslų
profesinis bakalauras

Inžinerijos
mokslai
NL (dieninė)

3,5

NL (dieninė)

3 m.

NL (dieninė)
NL (sesijinė)

3 m.

NL (dieninė)

3 m.

Inžinerijos
mokslų
profesinis
bakalauras,
Laivų
mechanikas,
inžinierius
Inžinerijos
mokslų
profesinis
bakalauras,
Laivų elektro-mechanikas,
inžinierius

Verslo ir
Verslo vadybos profesinis
viešoji vadyba bakalauras

Informatikos Informatikos
mokslų
mokslai
profesinis bakalauras

Paaiškinimai:
1

NL (dieninė) – nuolatinės studijos su dienine tvarkaraščio forma (akademiniai užsiėmimai
vyksta dienos metu darbo dienomis).
2
NL (sesijinė) – nuolatinės studijos su sesijine tvarkaraščio forma (akademiniai užsiėmimai
vyksta kas antrą penktadienį, šeštadienį nuo 8 iki 20 valandos).
3
IŠT (sesijinė) – ištęstinės studijos su sesijine tvarkaraščio forma (akademiniai užsiėmimai
vyksta periodinėmis sesijomis, kurių metu darbas organizuojamas darbo dienomis ir savaitgaliais
nuo 8 iki 20 val.).
*
Ištęstinių studijų formos programų ,,Jūrų laivavedyba“ ir ,,Laivų energetinių įrenginių
eksploatavimas“ pažangiems studentams sudaroma galimybė studijas baigti per 4,5 metų.

II SKYRIUS
MINIMALŪS RODIKLIAI IR PRETENDAVIMAS Į VALSTYBĖS FINANSUOJAMĄ
STUDIJŲ VIETĄ, VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMĄ STUDIJŲ VIETĄ BEI
PRETENDAVIMAS Į STUDIJŲ STIPENDIJĄ
2.
Asmenys gali pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas, jeigu jų
mokymosi rezultatai yra ne žemesni nei asmenų, pretenduojančių į aukštųjų mokyklų pirmosios
pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai (toliau – minimalūs
rodikliai), nustatyti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. vasario 4
d. įsakymu Nr. V-147 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo
Nr. V-661 „Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos
ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo“
(toliau – Įsakymas).
2.1. Asmenims, 2020 metais Lietuvoje pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir
vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, reikia būti išlaikius šiuos valstybinius
brandos egzaminus:
2.1.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
2.1.2. užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinį brandos egzaminą
arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą, kurio įvertinimai įskaitomi, egzaminą išlaikius ne
žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Aritmetiniam valstybinių
brandos egzaminų vidurkiui skaičiuoti imami tarptautinių užsienio kalbos egzaminų, nurodytų
Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio
kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-435 „Dėl
Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio
kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau –
Aprašas) 1 priede, įvertinimų atitikmenys, nurodyti Aprašo 2 priede;
2.1.3. matematikos valstybinį brandos egzaminą jeigu asmuo pretenduoja į visų
studijų krypčių grupių (išskyrus menų studijų krypčių grupės studijų programas) koleginių ir
universitetinių studijų programas;
2.2. Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas
iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 6 iš šių privalomų mokytis dalykų:
2.2.1. lietuvių kalba ir literatūra;
2.2.2. gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
2.2.3. užsienio kalba;
2.2.4. matematika;
2.2.5. istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
2.2.6. biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
2.2.7. 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;
2.2.8. bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo
krypties (sporto) programos dalykas.
3.
Nustatyta, kad:
3.1. šio Įsakymo 1 punkte nurodyti rodikliai imami iš brandos atestato priedo;

3.2. šio Įsakymo 1 punkte nurodyti rodikliai taikomi visiems asmenims, 2019 metais ir
vėlesniais metais įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje;
3.3. 2018 metais įgijusiems vidurinį išsilavinimą asmenims taikomi Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 12 d. įsakyme Nr. V-888 „Dėl
asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų
vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo“ patvirtinti minimalūs rodikliai arba
šio Įsakymo 1 punkte nurodyti rodikliai (imamas stojančiajam palankesnis variantas);
3.4. šio Įsakymo 1 punkte nurodyti rodikliai netaikomi asmenims, įgijusiems vidurinį
išsilavinimą užsienio šalių institucijose pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių
švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų
sutrikimų, taip pat asmenims, iki 2018 metų įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje. Šiems
asmenims taikomi jų vidurinio išsilavinimo įgijimo metais švietimo, mokslo ir sporto ministro
nustatyti minimalūs rodikliai
4.
Asmenims, 2014 m. ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą ar
vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar
užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba
turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas –
vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
5.
Asmenys, 2015 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į
valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę:
5.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą;
5.2. užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinį brandos egzaminą ne
žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos mokėjimo
lygis būtų nustatomas, laikant valstybinį brandos egzaminą arba tarptautinį užsienio kalbos
egzaminą, ir įvertinimai įskaitomi, egzaminą išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal
Bendruosius Europos kalbų metmenis. Jeigu asmens brandos atestate įrašyta, kad užsienio kalbos
(anglų, vokiečių ar prancūzų) brandos egzaminas įvertintas 16 ar daugiau balų, laikoma, kad
mokinio pasiekimai atitinka ne žemesnį nei B1 lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.
Lietuvoje įskaitomų tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sąrašas pateikiamas Tarptautinių
užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos
egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-435 „Dėl Tarptautinių užsienio kalbų
egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų
įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priede;
6.
Asmenys, 2016 metais ir 2017 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir
pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę šių taisyklių 5 punkte
nurodytus egzaminus ir matematikos valstybinį brandos egzaminą.
7.
Stojančiųjų į pirmosios pakopos studijų valstybės finansuojamas ir valstybės
nefinansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinė eilė sudaroma
vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. lapkričio 29 d.
įsakymu Nr. V-1407 „Dėl stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės
finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo
2020 metais tvarkos aprašo patvirtinimo”.
8.
Į pirmosios pakopos studijų valstybės nefinansuojamas studijų vietas gali
pretenduoti asmenys:
8.1. išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą, kai vidurinis
išsilavinimas įgytas 2018 m. ir vėliau;

8.2. turintys vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, kai vidurinis išsilavinimas
įgytas 2017 m. ir anksčiau.
9.
Į pirmosios pakopos valstybės finansuojamų studijų vietų studijų programas gali
būti priimti asmenys, kurių konkursinis balas yra ne žemesnis kaip Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytas mažiausias konkursinis balas (
10.
Į pirmosios pakopos valstybės nefinansuojamų studijų vietų studijų programas
gali būti priimti asmenys, kurių konkursinis balas yra ne žemesnis kaip 2,0.
11.
9 ir 10 punktuose nurodytas reikalavimas 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“.
III SKYRIUS
KONKURSINĖS EILĖS SUDARYMO KRITERIJAI
12.
Stojančiųjų į pirmosios pakopos studijų valstybės finansuojamas ir
pretenduojančių į studijų stipendijas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas konkursinė eilė
sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. lapkričio 29
d. įsakymu Nr. V-1407 „Dėl stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės
finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo
2020 metais tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau – Aprašas).
13.
Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama dešimtbalė skalė. Šimtabalėje skalėje
pateikti valstybinių brandos egzaminų, stojamųjų egzaminų įvertinimai ar nustatyta tvarka
perskaičiuoti mokyklinių brandos egzaminų įvertinimai, arba jiems prilyginti metiniai pažymiai
tiesiškai perskaičiuojami į 4–10 pažymių skalę pagal aprašo 4 priedo 3 punktą.
14.
Stojančiojo konkursinį balą sudaro šie kriterijai:
14.1. brandos atestato dalykų ir (arba) stojamųjų egzaminų bei sporto pasiekimų,
nurodytų Aprašo 1 ir 2 prieduose, įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma. Brandos
atestato dalykų įvertinimų dedamosios (išskyrus menų ir sporto studijų krypčių grupių studijų
programas):
14.1.1. pagrindinio (pirmojo) dalyko brandos egzamino įvertinimas, jo svertinis
koeficientas – 0,4. Jeigu šio įvertinimo nėra, ši konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui;
14.1.2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas
į brandos atestatą) svertinis koeficientas – 0,2;
14.1.3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas
į brandos atestatą), jo svertinis koeficientas – 0,2; šią konkursinio balo dedamąją sudaro bet kurio
su kitu konkursinio balo dalyku nesikartojančio brandos atestato dalyko, kuriam stojimo metais
organizuojamas valstybinis brandos egzaminas, įvertinimas (naudojamas palankiausias
stojančiajam dalyko įvertinimas). Inžinerijos, technologijų mokslų, žemės ūkio mokslų studijų
krypčių grupėse ir informatikos inžinerijos studijų kryptyje (kolegijose) šia dedamąja gali būti
laikomas ir kvalifikacijos egzamino, skirto įgyti Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygiui
priskirtiną kvalifikaciją (baigusiems 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;
14.1.4. ketvirtojo dalyko – lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino
arba metinio pažymio arba kito dalyko, numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko,
jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, brandos egzamino įvertinimas arba metinis
pažymys – svertinis koeficientas – 0,2;
14.2. balų skaičius už kitus stojančiojo pasiekimus, nurodytus Aprašo 3 ir 5 prieduose.
Kitų pasiekimų įvertinimai papildo konkursinį balą aprašo 3 priede nurodytomis vertėmis.
Stojantiesiems į visų studijų krypčių grupių programas į konkursinį balą įskaičiuojami
tarptautinių ir šalies olimpiadų ir konkursų, nurodytų aprašo 5 priede, I–III vietų šalies ir aukso,
sidabro ir bronzos medalių tarptautinių olimpiadų ar konkursų laimėjimų įvertinimų rezultatai,
nurodyti Aprašo 3 priede. Vertinami tik 10–12 (gimnazijos II–IV) klasėse per olimpiadas ir
konkursus parodyti laimėjimai. Vertinamos tik tos dalykinės olimpiados ir konkursai, nustatyti
2020 metų Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafike,
patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 19 d.
įsakymu Nr. V-1320 „Dėl 2020 metų Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų
renginių grafiko patvirtinimo“. Visa informacija apie organizuojamas olimpiadas ir konkursus
skelbiama LMNŠC interneto tinklalapyje. Už to paties dalyko olimpiadą ar tą patį konkursą
papildomas balas (didžiausias) pridedamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas ir
skirtingus konkursus skirti papildomi balai sumuojami, tačiau taip, kad bendra Aprašo 3 priede
nurodytų dedamųjų suma neviršytų 2,5.
15.
Metinių pažymių ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimų vertė mažinama
Aprašo 4 priede nustatyta tvarka. Stojant į koleginių studijų programas, perskaičiuojami ir
dalykų metiniai (B kurso, B lygio), B lygio brandos egzaminų įvertinimai ir užsienio kalbos
dalyko A1 ir A2 mokėjimo lygių kursų įvertinimai. Jei nėra tinkamo dalyko įvertinimo
atitikmens, atitinkama konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui.
16.
Jeigu asmens brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“,
vietoje nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai pažymiai, kurie perskaičiuojami
pagal šio Aprašo 4 priedą.
17.
Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimai, įskaityti ir perskaičiuoti pagal
Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio
kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-435 „Dėl
Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio
kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytą tvarką,
perskaičiuojami į 4–10 pažymių skalę pagal Aprašo 4 priedo 3 punktą.
18.
Mokiniams, įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki 2020 metų įskaitytinai, pridedama
balų už tas olimpiadas ir konkursus, kurie tais metais, kai mokinys įgijo vidurinį išsilavinimą,
buvo įrašyti į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro kasmet tvirtinamas
konkursinės eilės sudarymo tvarkas.
19.
Stojančiųjų į kolegines studijas 2020 metais brandos atestato dalykų įtakos
konkursinei eilei į kolegines studijas sudaryti pagal studijų kryptis ir krypčių grupes sąrašas
pateikiamas 1 lentelėje.

1 lentelė
Stojančiųjų į kolegines studijas 2020 metais brandos atestato dalykų įtakos
konkursinei eilei į kolegines studijas sudaryti pagal studijų kryptis ir krypčių grupes sąrašas

Studijų programos

Jūrų laivavedyba
Jūrų transporto logistikos
technologijos

Konkursiniai dalykai ir svertiniai koeficientai
Trečiojo dalyko,
Lietuvių kalbos
Pirmasis dalykas
Antrasis dalykas
nesutampančio su
ir literatūros
ir svertinis
ir svertinis koeficientas
kitais dalykais,
svertinis
koeficientas
svertinis koeficientas
koeficientas
TECHNOLOGIJŲ MOKSLAI (F)
Matematika
0,4

Fizika
0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

INŽINERIJOS MOKSLAI (E)
Laivų energetinių įrenginių
eksploatavimas
Laivų elektros įrenginių
eksploatavimas
Uosto ir laivybos valdymas
Uosto ir laivybos įmonių
finansai

Laivybos ir logistikos
informacijos sistemos

Matematika
0,4

Fizika
0,2

VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA (L)
Istorija arba matematika,
arba informacinės
Matematika
technologijos arba
0,4
geografija
0,2
INFORMATIKOS MOKSLAI (B)
Informacinės
Matematika
technologijos arba
0,4
fizika 0,2

20.
Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir atitinkantiems minimalų
konkursinį balą, suteikiami šie papildomi balai (taikoma stojantiems per tiesioginį priėmimą į
Lietuvos aukštąją jūreivystės mokyklą):
20.1. jūreivio (JRAB A-II/4), kvalifikuoto jūreivio (JRAB A-II/5), laivų motoristo
(JRAB A-III/4), kvalifikuoto laivų motoristo (JRAB A-III/5) kvalifikacijos pažymėjimas – 2;
20.2. baigta profesinio mokymo programa – 2;
20.3. ne mažesnis kaip 4 mėnesių darbo stažas (taikoma tik stojantiems į tos pačios arba
giminingos studijų krypties programas) – 2;
20.4. baigtų mokymų ,,Asmeninio išgyvenimo technika, priešgaisrinė sauga ir gaisrų
gesinimas, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindai, asmeninis saugumas ir socialinė
atsakomybė“ (JRAB A-VI/1) pažymėjimas (stojantiems į jūrų technologijos ir jūrų inžinerijos
studijų krypčių programas) – 2;
20.5. baigta neformalaus mokymo programa, susijusi su pasirinktos studijų programos
studijų kryptimi – 0,5;
20.6. Lietuvos Junior Achievement vidurinio mokymo programos „Ekonomika ir
verslas“ baigimo pažymėjimas – 0,5;
20.7. ECDL pažymėjimas – 0,5;
20.8. ne mažesnė kaip 6 savaičių darbo patirtis savanorystės programose – 0,5;
20.9. motyvacinis pokalbis – 1,0.

III SKYRIUS
BENDRASIS PRIĖMIMAS. SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS IR DOKUMENTŲ
ĮFORMINIMAS
21.
2020 m. į Lietuvos aukštąją jūreivystės mokykla priimama per bendrąjį stojančiųjų
į aukštąsias mokyklas priėmimą, kuris organizuojamas ir vykdomas Lietuvos aukštųjų mokyklų
asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (toliau –LAMA BPO) patvirtinta bendrojo
priėmimo tvarka. Informacija apie bendrojo priėmimo tvarką, priėmimo procedūras ir terminus
skelbiama LAMA BPO interneto svetainėje www.lamabpo.lt.
22.
Bendrąjį priėmimą sudaro pagrindinis ir papildomas priėmimai, pastarasis
organizuojamas, jei, pasibaigus pagrindiniam priėmimui, lieka laisvų studijų vietų. Pagrindinio
priėmimo II ture ir papildomame priėmime gali dalyvauti ir stojantieji, atitinkamai nedalyvavę
pagrindinio priėmimo I ture arba II ture, tačiau atitinkantys minimalius rodiklius ir įvertinti pagal
Aprašo 15 punkte nustatytus kriterijus.
23.
Bendrajame priėmime dalyvaujantys stojantieji vienu metu gali pretenduoti į
universitetinių ir koleginių studijų programas. Asmenų, stojančių į kolegines studijas, konkursinė
eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą, apskaičiuotą pagal Aprašo 15 punkte nurodytų kriterijų
įtaką, nustatytą aprašo 2 ir 3 prieduose.
24.
Priėmimas į Lietuvos aukštąją jūreivystės mokyklą įforminamas aukštosios
mokyklos ir studento studijų sutartimi, pasirašytinai.
25.
Pakviestieji studijuoti Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje gali pasirašyti
studijų sutartį dviem būdais – pasirašyti elektroninę studijų sutartį arba atvykus į Lietuvos
aukštąją jūreivystės mokyklą:
25.1. pasirašyti elektroninę studijų sutartį Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje
(toliau – BPIS) ir atvykus studijoms į Lietuvos aukštąją jūreivystės mokyklą, I. Kanto g. 7,
Klaipėda, per pirmąją studijų dieną pateikti šių dokumentų originalus:
25.1.1. dvi asmens fotonuotraukas (3x4);
25.1.2. sveikatos pažymą (Nr. F-086/a) (tik stojantiems į studijų programas ,,Jūrų
laivavedyba“, ,,Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas“, „Laivų elektros įrenginių
eksploatavimas“);
25.1.3. 35,00 Eur registravimo įmokos kvitą;
25.2. pasirašyti studijų sutartį pakviestajam studijuoti Lietuvos aukštojoje jūreivystės
mokykloje asmeniui arba notariškai įgaliotam jo atstovui atvykus į Lietuvos aukštąją jūreivystės
mokyklą, I. Kanto g. 7, Klaipėda bei pateikus šių dokumentų originalus:
25.3. asmens tapatybės kortelę arba pasą;
25.4. dvi asmens fotonuotraukas (3x4);
25.5. brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius
dokumentus (originalus) arba notaro patvirtintus jų nuorašus (tik stojantiems per papildomą
priėmimą į LAJM);
25.6. kitus dokumentus, kurie buvo naudojami skaičiuojant konkursinį balą arba liudija
papildomą išsilavinimą;
25.7. įgaliotieji asmenys, įforminantys priėmimą ir pasirašantys studijų sutartį, privalo
turėti notaro patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą arba valstybės įmonėje Registrų centras
įregistruotą įgaliojimą.

25.8. sveikatos pažymą (Nr. F-086/a) (tik stojantiems į studijų programas ,,Jūrų
laivavedyba“, ,,Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas“, „Laivų elektros įrenginių
eksploatavimas“);
25.9. 35,00 Eur registravimo įmokos kvitą.
26.
Registravimo įmokos kvito užpildymo rekvizitai:
26.1. gavėjas – Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla; gavėjo bankas – AB
„Swedbank“; banko kodas – 73000; gavėjo sąskaita – LT70 7300 0100 3820 4477; mokesčio
pavadinimas – registravimo įmoka; mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė; mokėtojo kodas –
stojančiojo asmens kodas;
26.2. gavėjas – Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla; gavėjo bankas – AB „SEB“;
banko kodas – 70440; gavėjo sąskaita – LT20 7044 0600 0064 5273; mokesčio pavadinimas –
registravimo įmoka; mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė; mokėtojo kodas – stojančiojo
asmens kodas.
27.
Nutraukus studijų sutartį, įmokėta studijų registravimo įmoka negrąžinama.
28.
Prašymas skirti bendrabutį pateikiamas užpildant atitinkamą formą LAJM interneto
svetainėje, prieiga internete https://www.lajm.lt/lt/skelbimai-stojantiesiems/teikti-prasyma.html,
arba atvykus į LAJM pasirašyti studijų sutarties. Užstatas už pragyvenimą bendrabutyje
sumokamas per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo.
IV SKYRIUS
PAPILDOMAS PRIĖMIMAS
29.
Papildomo priėmimo datos ir terminai:
29.1. į 1 kurso laisvas valstybės nefinansuojamas vietas (NL, I) prašymai ir dokumentai
priimami nuo 2020-08-03 iki 2020-08-31 kiekvieną darbo dieną nuo 9 val. iki 16 val. Studijų
skyriuje (121 kab.);
29.2. į aukštesnius kursus prašymus ir dokumentus galima pateikti nuo 2020-07-01 iki
2020-08-31 Studijų skyriuje (121 kab.).
30.
Konsultavimo priėmimo klausimais punktas veikia adresu I. Kanto g. 7, Klaipėda,
121 kab., tel. Nr. (8 46) 397 248, el. paštas priemimas@lajm.lt, prieiga internete
https://www.lajm.lt/lt/skelbimai-stojantiesiems/priemimo-taisykles.html.
31.
Papildomo priėmimo metu pildomas prašymas ir pateikiami dokumentai, nurodyti
24.2 punkte.

