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PATVIRTINTA 
LTVK direktoriaus 
2014 m. gegužės 2 d. 
įsakymu Nr. 1.5-41 

KANDIDAT Ų Į TIKSLINIU B ŪDU FINANSUOJAMAS STUDIJŲ VIETAS 
ATRANKOS 

LIETUVOS VERSLO KOLEGIJOJE APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kandidatų į tiksliniu būdu finansuojamas studijų vietas atrankos Lietuvos verslo 
kolegijoje (toliau - Kolegija) aprašas (toliau – Aprašas) nustato: 

1.1. kokia tvarka atrenkami kandidatai į tiksliniu būdu finansuojamas studijų vietas iš 
asmenų, priimamų studijuoti į pirmosios pakopos studijų programų pirmąjį kursą; 

1.2. kokia tvarka atrenkami kandidatai į tikslinio finansavimo vietas iš Kolegijos 
pirmosios pakopos studijų programų antrojo ir aukštesnių kursų studentų. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-2487 patvirtintu „Valstybės tikslinio finansavimo studijų 
programoms įgyvendinti skyrimo tvarkos aprašu“. 

II. KANDIDAT Ų Į TIKSLINIU B ŪDU FINANSUOJAMAS PIRMOJO KURSO 
STUDIJŲ VIETAS ATRANKOS TVARKA 

3. Į tiksliniu būdu finansuojamą pirmojo kurso studijų vietą gali kandidatuoti asmuo, 
kuris išpildo visas šias sąlygas: 

3.1. pateikė prašymą bendrojo studentų priėmimo tvarka užimti valstybės finansuojamą 
studijų vietą pirmosios pakopos studijų programoje, kuriai švietimo ir mokslo ministro įsakymu 
yra preliminariai skirtos tiksliniu būdu finansuojamos studijų vietos; 

3.2. po bendrojo priėmimo pirmojo etapo rezultatų paskelbimo pagal Geriausiai 
vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos apraše nustatytą sandarą surinko 
ne mažiau kaip 5 balus. 

3.3. sutinka sudaryti trišalę sutartį visam studijų laikotarpiui su Kolegija ir vienu iš 
darbdavių, pasirašiusiu ketinimų protokolą bendradarbiauti įgyvendinant studijų programą. 

4. Atranką vykdo direktorius kartu su studentų už priėmimą atsakinguoju asmeniu per 
bendrojo studentų priėmimo pirmąjį etapą pagal studijų programas, kurioms švietimo ir mokslo 
ministro įsakymu preliminariai skirtos tiksliniu būdu finansuojamos pirmojo kurso studijų vietos. 

5. Kandidatų į tiksliniu būdu finansuojamas studijų vietas atrankos parengiamieji darbai: 
5.1. Per liepos mėnesį Kolegija informuoja darbdavius, pasirašiusias bendradarbiauti su 

Kolegija vykdant studijų programas apie švietimo ir mokslo ministro įsakymu preliminariai skirtas 
tiksliniu būdu finansuojamas pirmojo kurso studijų vietas; 

5.2. Prieš bendrojo studentų priėmimo pirmojo etapo rezultaų paskelbimą pagal studijų 
programas sudaromas darbdavių, kurie ketina sudaryti trišales studijų sutartis sąrašas ir jis 
viešinamas internetinės svetainės puslapyje „Stojantiesiems“; 

5.3. LAMA BPO administracija iškart po bendrojo priėmimo pirmojo etapo rezultatų 
paskelbimo, sudaro pirminius galinčiųjų kandidatuoti į tiksliniu būdu finansuojamas vietas 
sąrašus ir kiekvienam iš jų išsiunčia apie tai pranešimą. Kolegija šią informaciją skelbia 
internetinės svetainės puslapyje „Stojantiesiems“, pagal galimybes teikia informaciją 
individualiai. 

6. Kandidatai į tiksliniu būdu finansuojamas studijų vietas iš asmenų, atitinkančių 3 
punkte nustatytas sąlygas atrenkami šia tvarka: 

6.1. Bendrojo priėmimo pirmojo etapo pirmosiomis Kolegija organizuoja bendrą 
galinčių kandidatuoti užimti tiksliniu būdu finansuojamas vietas ir darbdavių, ketinančių sudaryti 
trišales studijų sutartis, susitikimą; 

6.2. Asmuo, galintis kandidatuoti į tiksliniu būdu finansuojamą studijų vietą, sutaręs su 
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darbdaviu dėl bendradarbiavimo būsimų studijų metu, parašo prašymą skirti tiksliniu būdu 
finansuojamą vietą, o darbdavys parašo sutikimą sudaryti su šiuo asmeniu trišalę studijų sutartį. 

6.3. Direktoriaus pavaduotojas studijoms pagal studijų programas, kurioms yra skirtos 
tiksliniu būdu finansuojamos vietos, sudaro atrinktų kandidatų sąrašą. Kandidatų sąrašas 
sudaromas rangavimo būdu pagal bendrojo priėmimo pirmojo etapo metu surinktų konkursinių 
balų sumą.  

7. Pagal studijų programas atrinktų kandidatų sąrašus tvirtina Direktorius ar jo įgaliotas 
asmuo ir, praėjus ne daugiau kaip 2 dienoms po bendrojo studentų priėmimo pirmojo etapo 
pabaigos, pateikia Valstybiniam studijų fondui ir Švietimo ir mokslo ministerijai tvirtinti. Kartu 
pateikiamas asmenų, per pirmąjį priėmimo etapą priimtų į valstybės finansuojamas studijų vietas 
ir pasirašiusių studijų sutartis, skaičius. 

____________________________________________ 


