PAPILDOMI BALAI į VF ir VNF vietas 2021 m.
4.7.1. Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama dešimtbalė skalė.
4.7.2. Konkursinį balą sudaro brandos atestato perskaičiuotų pažymių, padaugintų iš svertinių koeficientų,
bei pridėtų papildomų balų suma (4 lentelė). Papildomų balų suma negali viršyti 2,5 balo.
4.7.3. Mokiniams, įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki 2021 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.
4.7.5. 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 VF ir VNF studijų vietas.
4.7.6. PAPILDOMI BALAI už šiuos kriterijus (4 lentelė) SUTEIKIAMI STOJANTIEMS Į VISAS
studijų programas, į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS ir NEFINANSUOJAMAS studijų vietas.
4.8. Stojantieji per BENDRĄJĮ PRIĖMIMĄ, turintys teisę į papildomų balų skyrimą, atitinkamus
duomenis turi nurodyti teikdami prašymą studijuoti LAMA BPO informacinėje sistemoje, dokumentų kopijas
pateikti elektroniniu būdu toje pačioje sistemoje. Gavusieji kvietimą studijuoti, studijų sutarčių pasirašymo metu
dokumentų originalus turi pateikti Kolegijos priėmimo tarnybai. Stojantieji per TIESIOGINĮ PRIĖMIMĄ
dokumentus, įrodančius teisę į papildomų balų skyrimą, pristato Kolegijos priėmimo tarnybai.
4 lentelė. KMAIK PAPILDOMI BALAI stojantiesiems į VF ir VNF vietas 2021 m.
KRITERIJUS
Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas
Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba
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 programų „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės
savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“,
kurioje savanoriška veikla truko ne mažiau kaip 3 mėnesius, arba „Jaunimo savanoriškos
tarnybos“ programoje, kurioje savanoriška veikla truko ne mažiau kaip 6 mėnesius

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

4.9. PAPILDOMI BALAI stojantiems į VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMAS studijų vietas per bendrąjį ir
per tiesioginį priėmimą į visas Kolegijos studijų programas, skiriami už šiuos pasiekimus (5 lentelė).
4.10. Papildomi balai už išvardintus pasiekimus į minimalų konkursinį balą neįskaičiuojami.
5 lentelė. KMAIK PAPILDOMI BALAI stojantiems į VNF vietas 2021 m.
KRITERIJUS
Turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą ir stojantiems į tos pačios studijų krypties
programas
Baigusiems menų mokyklų dailės skyrius, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų dailės
programas stojantiems į Želdynų dizaino, Sodininkystės studijų programas
Baigusiems neformaliojo vaikų švietimo mokyklų programas ir stojantiems į tos pačios studijų
krypties programas
Baigusiems jaunųjų programuotojų mokyklas arba turintiems ECDL pažymėjimą (pradmenų ar
pagrindinio kurso)
Turintiems Lietuvos Junior Achievement vidurinio mokymo programos „Ekonomika ir verslas“
baigimo pažymėjimą
Dirbusiems savanorystės programose ne mažiau kaip 6 savaites
Turintiems KMAIK matematikos / lietuvių kalbos / biologijos / fizikos, informacinių
technologijų kursų baigimo pažymėjimą
Dalyvavusiems motyvaciniame pokalbyje (teste) (žr. 2 priedą)

KRITERIJAUS
VERTĖ
0,5 balo
0,5 balo
0,5 balo
0,5 balo
0,5 balo
0,5 balo
0,5 balo
1,0 balas

