PRIĖMIMO IR ATRANKOS Į VADŲ KURSŲ PROGRAMĄ TVARKA

Į Karinių jūrų pajėgų Vadų kursus (VK) konkurso būdu priimami Lietuvos aukštosios jūreivystės
mokyklos (LAJM) studentai (-ės) LR piliečiai, mokantys valstybinę kalbą, neturintys teistumo, pagal fizinį
pasirengimą ir sveikatos būklę tinkantys tarnauti krašto apsaugos sistemoje. Į VK programą priimami
stojantieji, surinkę daugiausia balų. Į balų sumą įskaičiuojami vidurinio išsilavinimo vidurkis ir fizinio
pasirengimo testo pažymys.
Fizinio pasirengimo testai vyksta rugsėjo mėn. Fizinio pasirengimo testo pratimai – atsispaudimai, liemens
lenkimas, 3 km bėgimas.
Visais atvejais, nenumatytais šioje tvarkoje, sprendimus priima priėmimo komisiją. Kandidatų į
VK sąrašai skelbiami rugsėjo mėn. pabaigoje.
Apeliacijos ir skundai pateikiami raštu priėmimo komisijai ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d.
Priėmimo komisija apeliacijas ir skundus išnagrinėja per vieną darbo dieną.
Dokumentus priimama LR karo prievolė nuo liepos 15 d. iki rugsėjo 1 d. darbo dienomis nuo 9 iki
16 val. (adresu Vytauto g. 5 Klaipėda) arba pasirašant stojimo sutartį, Lietuvos aukštojoje jūreivystės
mokykloje (adresu I. Kanto g. 7).
STUDIJŲ TVARKA
Studijų pradžia – spalio 1 d.
Studijų trukmė – 4 metai.
Studijų sąlygas nustato Lietuvos Respublikos Karo prievolės įstatymas, Krašto apsaugos organizavimo ir
karo tarnybos įstatymas, Karinių Jūrų Pajėgų įsakymai, KA statutas ir kiti teisės aktai.
DOKUMENTAI IR JŲ PATEIKIMO TVARKA
Stojantieji pateikia šiuos dokumentus:
1. Galiojantį Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę.
2. Prašymą priimti į jaunųjų karininkų vadų mokymus.*
3. Laisvos formos gyvenimo aprašymą.
4. Pažymą apie studijas, diplomą ir (ar) išsimokslinimą patvirtinančių dokumentų originalus.
Paskutiniojo išsilavinimo pažymėjimą/diplomą pateikti be priedų.
5.

Užsienyje išduotas diplomas ir jo priedai turi būti vertėjų biuro išversti į lietuvių kalbą,

diplomas turi būti prilygintas išsilavinimui Lietuvoje (vertina Studijų kokybės vertinimo centras,
www.skvc.lt).

6.

Pažymą apie buvusias darbovietes ir pažymą apie valstybinį socialinį draudimą, kurioje

nurodoma atleidimo iš jų priežastys (kreiptis į SODRA skyrių arba internetu).
7.

Pažymą iš savo sveikatos priežiūros įstaigos, ar Priklausomybės ligų centro, ar pastaruosius

5 metus nebuvote įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl psichikos ligų, alkoholizmo ar
narkomanijos.
8.

Dokumentus, patvirtinančius teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima

slaptumo žyma „Riboto naudojimo“ suteikimą arba panaikinimą (ypač jei nuo panaikinimo nepraėjo
daugiau nei 12 mėn. – tai žymiai pagreitintų Jūsų priėmimą į PKT!).
9.

Sutikimą būti tikrinamam.*

Pastabos:
* - žvaigždute pažymėtų dokumentų formas užpildymui jums pateiks RKPKS dalinio vado patvirtinta
rekomendaciją.
Visi dokumentai turi būti patvirtinti notariškai arba kopijos pateikiamos kartu su originalais.

