PRIĖMIMAS
Į GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS
NUOLATINES BAKALAURO STUDIJAS 2019 M.
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (toliau – LKA) 2019 m. organizuoja
asmenų priėmimą į šias pirmosios pakopos nuolatinės studijų formos studijų programas:
Studijų trukmė
(metais)

Eil.
nr.

Valstybinis kodas

1.

6121LX004

Gynybos technologijų
vadyba

3,5

2.

6121JX001

Tarptautiniai santykiai

3,5

3.

6121JX002

Nacionalinis saugumas ir
gynyba

3,5

Studijų programa

Suteikiama
kvalifikacija
verslo vadybos
bakalauras
socialinių mokslų
bakalauras
socialinių mokslų
bakalauras

Pirmosios pakopos nuolatinės studijų formos studijų programos vykdomos derinant
universitetinių studijų ir karinio rengimo programas.
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Priėmimą į LKA vykdomas pirmosios pakopos nuolatinės studijų formos studijas
organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti
(toliau – LAMA BPO).
2. Priėmimas vykdomas vadovaujantis šiomis Priėmimo sąlygomis ir LAMA BPO
tvirtinama bendrojo priėmimo tvarka. Bendrojo priėmimo tvarkos aprašas, priėmimo procedūros ir
terminai skelbiami LAMA BPO interneto svetainėje www.lamabpo.lt.
3. Į LKA vykdomas pirmosios pakopos nuolatinės studijų formos studijas konkurso
tvarka priimami asmenys tik kariūnais (toliau – kandidatai).
4. Kandidatai turi būti:
4.1. Lietuvos Respublikos piliečiai nuo 18 iki 28 metų;
4.2. įgiję vidurinį išsilavinimą;
4.3. išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, jeigu vidurinį
išsilavinimą įgijo 2015 m. ar vėliau;
4.4. išlaikę 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 kalbos metmenis, jeigu vidurinį išsilavinimą
įgijo 2015 m. ar vėliau;
4.5. išlaikę matematikos valstybinį brandos egzaminą, jeigu vidurinį išsilavinimą įgijo
2016 m. ar vėliau;

4.6. išlaikę profesinio tinkamumo testą;
4.7. pasitikrinę sveikatą ir pripažinti tinkami kariūno tarnybai;
4.8. pasiekę ne mažesnį kaip 5,4 konkursinį balą (pagal iki 2019 m. galiojančius dalykų
pažymių įskaitymo ir perskaičiavimo principus – 3,6).
5. Į LKA vykdomas pirmosios pakopos nuolatinės studijų formos studijas nepriimami
asmenys:
5.1. atlikę laisvės atėmimo bausmę ir teisti asmenys, kol neišnykęs teistumas ar
nepasibaigęs bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpis;
5.2. kurių veiksnumas apribotas teismo;
5.3. kurie pagal įstatymus negali būti priimti į valstybės tarnautojo pareigas;
5.4. kuriems pagal įstatymus negali būti suteikta teisė susipažinti su būtina kario
pareigoms atlikti įslaptinta informacija ir ja naudotis;
5.5. kurie per paskutinius 5 metus dėl priežasčių, susijusių su priesaikos sulaužymu,
buvo pašalinti iš valstybės politiko pareigų, atleisti iš tikrosios karo tarnybos ar valstybės tarnybos
arba pašalinti iš karo mokymo įstaigos.
PROFESINIO TINKAMUMO TESTAS
6. Profesinio tinkamumo testą organizuoja ir testo rezultatus vertina LKA.
7. Profesinio tinkamumo testą gali laikyti Lietuvos Respublikos piliečiai nuo 16 iki 28 metų.
8. Asmenys, pageidaujantys laikyti profesinio tinkamumo testą, LKA pateikia:
8.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
8.2. brandos atestato kopiją arba mokyklos išduotą pažymą apie vidurinio ugdymo
programos paskutinio semestro rezultatus;
8.3. pirminės sveikatos priežiūros įstaigos išduotą pažymą (forma F 027-1/a arba
analogiška forma);
8.4. mokymosi įstaigos (dirbantiems – darbovietės, atliekantiems privalomąją pradinę
karo tarnybą – dalinio vado, o atliekantiems tarnybą Krašto apsaugos savanorių pajėgose – rinktinės
vado) vadovo išduotą charakteristiką;
8.5. kitus dokumentus, kurie, kandidato nuomone, suteiktų daugiau informacijos apie jo
gebėjimus ir asmenines savybes.
9. Kandidatų, išlaikiusių profesinio tinkamumo testą, testo rezultatai galioja trejus metus
nuo išlaikymo datos.
10. Kandidatai, nelaikę profesinio tinkamumo testo, į LKA nepriimami.
SVEIKATOS PATIKRINIMAS
11. Profesinio tinkamumo testą atlikusius kandidatus LKA, vadovaudamasi Karinės
medicinos ekspertizės nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos
7 d. nutarimu Nr. 1125 „Dėl Karinės medicinos ekspertizės nuostatų patvirtinimo“, siunčia
pasitikrinti sveikatą Lietuvos kariuomenės karinės medicinos ekspertizės komisijoje.
12. Kandidatai, nepasitikrinę sveikatos Karinės medicinos ekspertizės komisijoje (toliau –
KMEK) arba gavę KMEK ekspertinį nutarimą, kuriuo laikomi netinkamais kariūno tarnybai, į LKA
nepriimami.

TEISĖS DIRBTI IR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA SUTEIKIMAS
13. Iki priėmimo į LKA kandidatai turi įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta
informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“.
14. Kariūnais priimti asmenys iki pirmųjų studijų metų pabaigos turi įgyti teisę dirbti ar
susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“.
15. Kandidatai ir kariūnai, neįgiję ar praradę teisę dirbti ar susipažinti su atitinkamomis
slaptumo žymomis žymima įslaptinta informacija, į LKA nepriimami arba šalinami.
16. Profesinio tinkamumo testą atlikę pilnamečiai kandidatai pagal krašto apsaugos
sistemoje nustatyto turinio anketą privalo pateikti LKA arba kitai tikrinančiai institucijai
informaciją apie save, savo ryšius ir interesus, galinčius turėti reikšmės valstybės paslapčių
apsaugai, tarnybos pareigų atlikimui ar galinčius būti interesų konflikto priežastimi. Ši informacija
tikrinama ir išvados pateikiamos Priėmimo komisijai.
KONKURSINIO BALO SUDARYMO PRINCIPAI
17. Į kiekvieną studijų programą kandidatai priimami konkurso būdu pagal konkursinį
balą. Kandidatai konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų
programoje.
18. Konkursinis balas apskaičiuojamas susumuojant konkursinių mokomųjų dalykų
brandos egzaminų ir metinius perskaičiuotus pažymius, padaugintus iš svertinių koeficientų, ir
papildomus balus.
19. Konkursinio balo 2019 metais sandara:
Studijų
programos
pavadinimas

Gynybos
technologijų vadyba

Tarptautiniai
santykiai
Nacionalinis
saugumas ir gynyba

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
trečiojo dalyko,
nesutampančio
Pirmasis
Svertinis
Antrasis
Svertinis
su kitais
dalykas
koeficientas
dalykas
koeficientas
dalykais,
svertinis
koeficientas
VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ
istorija arba
informacinės
matematika
0,4
technologijos,
0,2
0,2
arba
geografija
SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ
matematika
arba
informacinės
istorija
0,4
0,2
0,2
technologijos,
arba
geografija

Lietuvių
kalbos ir
literatūros
svertinis
koeficientas

0,2

0,2

20. Konkursiniam balui sudaryti imami:
20.1. pirmojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
20.2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
20.3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
20.4. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
21. Papildomi balai stojantiesiems į bet kurią studijų programą pridedami:
21.1. tarptautinių olimpiadų bei konkursų laimėtojams: I vieta – 2,5 balo, II vieta – 1,5
balo, III vieta – 1 balas;
21.2. šalies olimpiadų bei konkursų laimėtojams: I vieta – 1,5 balo, II vieta – 1 balas, III
vieta – 0,5 balo;

21.3. baigusiesiems bazinius karinius mokymus ar privalomąją karo tarnybą – 0,5 balo;
21.4. stojantiesiems, kurių pirmojo arba antrojo konkursinio dalyko brandos darbo
įvertinimas ne žemesnis nei 9, – 0,25 balo;
21.5. dalyvavusiesiems tarptautinėje arba nacionalinėje jaunimo savanoriškoje veikloje,
kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, – 0,25 balo;
21.6. šauliams, pateikusiems šaulio pažymėjimą, – 0,3 balo;
21.7. Krašto apsaugos savanorių pajėgų kariams savanoriams – 0,3 balo;
21.8. asmenims, baigusiems kūno kultūros modulį „Krašto gynyba“, – 0,1 balo.
PRIĖMIMAS
22. Įvertinus kandidatų atitiktį nustatytiems reikalavimams, galutinius sprendimus dėl
pakviestųjų studijuoti pagal pirmosios pakopos nuolatinės formos studijų programas sąrašų
tvirtinimo ir visais šiose Priėmimo sąlygose nenumatytais atvejais sprendimus priima LKA
viršininko sudaryta Priėmimo komisija.
23. Studijuoti į LKA vykdomas pirmosios pakopos nuolatinės studijų formos studijas
kviečiami asmenys pasirašo nustatytos formos Kariūno mokymosi sutartį. Asmenys, atsisakę
pasirašyti sutartį, į LKA nepriimami.
PRIĖMIMO PROCEDŪROS
24. Bendrojo priėmimo pagrindinio priėmimo pirmasis ir antrasis etapai (išskyrus sutarčių
su pakviestaisiais pasirašymą) vykdomas pagal sąlygas ir terminus, numatytus LAMA BPO
prezidento tvirtinamame Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir
vientisąsias studijas tvarkos apraše.
25. Registracija į profesinio tinkamumo testą LKA vyksta tel. (8 5) 212 7092 arba el. p.
lka.atranka@mil.lt. Informacija apie profesinio tinkamumo testą teikiama tel. (8 5) 212 70 92,
interneto svetainėje http://www.lka.lt. Kandidatų profesinio tinkamumo testo rezultatų suvestinė
nuolat pateikiama LKA Priėmimo komisijai.
26. Asmenis, atlikusius profesinio tinkamumo testą, į KMEK siunčia LKA G1 Tarnybos
administravimo poskyris. Informacija apie sveikatos patikrinimą KMEK teikiama tel. (8 37) 20
4619. KMEK išduota sveikatos būklės pažyma pateikiama LKA Priėmimo komisijai.
27. Asmens patikrinimą dėl teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima
slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, atlieka LKA G2/6 vadovaudamasis Teisės dirbti ar susipažinti
su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo ir panaikinimo
krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos krašto apsaugos
ministro 2016 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. V-1018 „Dėl Teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta
informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo ir panaikinimo krašto
apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“, ir pateikia išvadas LKA
Priėmimo komisijai. Profesinio tinkamumo testą atlikęs asmuo, pretenduojantis gauti leidimą,
užpildo nustatytos formos sutikimą būti tikrinamas.
28. Dokumentai, įrodantys stojančiojo pasiekimų, už kuriuos pridedami papildomi balai,
tikrumą, įkeliami PDF formatu į LAMA BPO informacinę sistemą iki bendrojo priėmimo prašymų
teikimo termino pabaigos.
29. LKA Priėmimo komisijos posėdžiai (dalyvavimas juose būtinas) vyks:
29.1. Pasibaigus pirmajam priėmimo etapui, 2019 m. liepos 29 d. 10.00 val.;
29.2. Pasibaigus antrajam priėmimo etapui, 2019 m. rugpjūčio 7 d. 10.00 val.
30.
Į Priėmimo komisijos posėdžius kviečiami:
30.1. kandidatai, atitinkantys 4 punkte nurodyto įsakymo reikalavimus;
30.2. kandidatai, atitinkantys 4 punkte nurodyto įsakymo reikalavimus, tačiau nelaikę
profesinio tinkamumo testo ir neturintys KMEK pažymos.

31. Kandidatai, atitinkantys 4 punkte nurodyto įsakymo reikalavimus, bet turintys
neigiamą KMEK išvadą, konkurse nedalyvauja.
32. Sutartys su 30.1 punkte nurodytais kandidatais pasirašomos iškart po LKA Priėmimo
komisijos posėdžių, su 30.2 punkte nurodytais kandidatais – tik jiems teigiamai išlaikius profesinio
tinkamumo testą ir KMEK pripažintais tinkamais kariūnų tarnybai.
33. Studijų pradžia LKA – iškart po sutarčių pasirašymo.
Kariai, priimti į LKA nuolatines studijas, nutraukia profesinės karo tarnybos sutartį vadovaudamiesi
Profesinės karo tarnybos nutraukimo kario iniciatyva prieš terminą tvarkos aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2012 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. V-231 „Dėl
Profesinės karo tarnybos nutraukimo kario iniciatyva prieš terminą tvarkos aprašo patvirtinimo“.
DOKUMENTAI
34. Dokumentai, reikalingi įforminant priėmimą į LKA (pateikiami LKA Priėmimo
komisijai komisijos posėdžio metu):
34.1. pasas arba asmens tapatybės kortelė;
34.2. brandos atestatas ir jo priedas, kitas vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas;
34.3. pažymos apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus;
34.4. diplomas ir jo priedėlis (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla);
34.5. dokumentas, patvirtinantis vardo ar pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami
dokumentai yra tuo pačiu vardu ar pavarde;
34.6. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo turi teisę gauti papildomų balų (pvz.: pažyma
apie baigtus būtinuosius karinius mokymus, karinis liudijimas, kario savanorio pažymėjimas, šaulio
pažymėjimas ir pan.);
34.7. KMEK išduota sveikatos būklės pažyma;
34.8. gyvenimo aprašymas (laisva forma).
35. Taisyklių 34.1–34.6 papunkčiuose išvardytų dokumentų originalai, padarius jų
kopijas, grąžinami juos pateikusiam asmeniui, notaro patvirtintos dokumentų kopijos negrąžinamos.
STUDIJŲ FINANSAVIMAS
36. Pirmosios pakopos nuolatinės studijų formos studijos, vykdomos kartu su kariniu
rengimu, finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų.
37. Jeigu kariūnas pašalinamas iš LKA arba atsisako sudaryti profesinės karo tarnybos
sutartį, įstatymų nustatyta tvarka iš jo išieškomos jo mokymo išlaidos, apskaičiuotos Vyriausybės ar
jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos
organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalis).
38. Teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą neturi asmenys:
38.1. pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą,
jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis;
38.2. vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos studijų programas ir bent
viena jų finansuojama valstybės biudžeto lėšomis.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
39. Visais Taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus dėl asmenų priėmimo į LKA
priima Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko įsakymu paskirta Priėmimo
komisija. Priėmimo komisijos adresas ir telefono numeris: Šilo g. 5A, administracinis korpusas,
316 kab., Vilnius, tel. (8 5) 210 3597.

