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BENDROJO PRIĖMIMO INFORMACIJA 



PAGRINDINIAI TEISINIAI DOKUMENTAI 

• Geriausiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašas; 

• Bendrojo priėmimo tvarkos aprašas; 

• LR mokslo ir studijų įstatymas; 

• Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas; 

• Stojamųjų egzaminų į menų studijų srities ir meno 

pedagogikos studijų programas organizavimo ir vertinimo 

tvarkos aprašas; 

• Motyvacijos įvertinimo turinio ir vykdymo tvarkos 

aprašas; 

• Motyvacijos įvertinimo reglamentas; 

• Tikslinio finansavimo skyrimo tvarkos aprašas; 

• Sporto pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas. 



Nuo 2015 m. įgiję vidurinį  
išsilavinimą Lietuvoje turi būti išlaikę: 

lietuvių kalbos ir 
literatūros valstybinį 

brandos egzaminą 
 

 pretenduojantiems į universitetines 
studijų programas 

lietuvių kalbos ir 
literatūros valstybinį 

arba mokyklinį         
brandos egzaminą 

 
 pretenduojantiems į kolegines 

studijų programas 



Nuo 2015 m. įgiję vidurinį  
išsilavinimą Lietuvoje turi būti išlaikę: 

užsienio kalbos  
(anglų, vokiečių ar prancūzų) 

egzaminą 
 
 

valstybinį arba tarptautinį  
B1 lygiu 



2016 ir 2017 m. įgysiantys vidurinį 
 išsilavinimą Lietuvoje turi būti išlaikę: 

matematikos valstybinį 
brandos egzaminą  

 

(išskyrus į menų studijas) 



Nuo 2018 m. įgysiantys vidurinį išsilavinimą  
Lietuvoje turi būti išlaikę valstybinį 
matematikos brandos egzaminą: 

ne žemesniu nei 
patenkinamu 

pasiekimų lygiu  
 

 pretenduojantiems į humanitarinių 
mokslų studijų programas 

ne žemesniu nei 
pagrindiniu pasiekimų 

lygiu  
 

 pretenduojantiems į socialinių, 
biomedicinos, fizinių ir 

technologijos mokslų studijų 
programas 



Įgijusiems vidurinį  
išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai: 

 

 

minimalus rodiklis 
 
 

vidurinį išsilavinimą 
liudijantis dokumentas 

 



Brandos 
(stojamojo) 

egzamino arba 
sporto pasiekimų 

įvertinimas 

PAGRINDINIAI KRITERIJAI 

Pirmasis 
dalykas 

Antrasis 
dalykas 

Trečiasis 
dalykas 

Ketvirtasis 
dalykas 

Lietuvių kalbos ir 
literatūros 

brandos 
egzamino 

įvertinimas 

Brandos 
egzamino 

įvertinimas arba 
metinis pažymys 





KONKURSINIAI DALYKAI 

Studijų kryptis ar krypčių 

grupė 

pirmasis 

dalykas 

svertinis 

koeficientas 
antrasis dalykas 

svertinis 

koeficientas 

bet kurio, dalyko, 

nesutampančio su 

kitais dalykais, 

svertinis 

koeficientas 

lietuvių kalbos 

ir literatūros 

svertinis 

koeficientas 

IV. FIZINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS 
 

G100 matematika, G300 

statistika, I300 programų 

sistemos 
matematika 0,4 

informacinės 

technologijos 

arba fizika 

0,2 0,2 0,2 

V. BIOMEDICINOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS 

 

D500 miškininkystė, A300 

medicina, D600 maisto 

studijos, C100 biologija, 

D400 žemės ūkis 

biologija 0,4 
chemija arba 

matematika 
0,2 0,2 0,2 

VI. TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS 
 

 

H300 mechanikos 

inžinerija, H200 statybos 

inžinerija 
matematika 0,4 fizika 0,2 0,2 0,2 



 Metiniai išplėstinio A kurso arba lygio, užsienio kalbos B1 ir B2 lygio, mokyklinių 
brandos egzaminų įvertinimai mažinami 50 procentų. 

 

 Metiniai B kurso ar lygio, užsienio kalbos A1 ir A2 lygio įvertinimai mažinami 70 
procentų. 

2016 M. METINIŲ PAŽYMIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS 
EGZAMINŲ ĮVERTINIMŲ PERSKAIČIAVIMAS 

Įvertinimų skalės Patenkinami įvertinimai 

Mokyklinė dešimtbalė skalė 4 5 6 7 8 9 10 

Priėmimo dešimtbalė skalė 1,6 3,0 4,4 5,8 7,2 8,6 10,00 



 Stojant į universitetinių studijų programas perskaičiuojami tik A (užsienio 
kalbos B1 ir B2) lygio dalykų metiniai pažymiai. 

 

 Stojant į koleginių studijų programas perskaičiuojami ir B (užsieno kalbos A1 ir 
A2) lygio dalykų metiniai pažymiai. 

2017 M. METINIŲ PAŽYMIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS 
EGZAMINŲ ĮVERTINIMŲ PERSKAIČIAVIMAS 

Įvertinimų skalės Patenkinami įvertinimai 

Mokyklinė dešimtbalė skalė 4 5 6 7 8 9 10 

A (užsienio kalbos B1 ir B2) 

lygio metinis pažymys, 

perskaičiuotas kaip VBE 

12 15 19 23 26 30 33 

B (užsienio kalbos A1 ir A2) 

lygio metinis pažymys, 

perskaičiuotas kaip VBE 

6 8 10 12 13 15 17 



LAMA BPO informacinėje sistemoje 

KONKURSINIS BALAS 

Konkursinio balo skaičiuoklė 
www.lamabpo.lt 

http://www.lamabpo.lt/


KONKURSINIS BALAS 

brandos (stojamojo) 
egzamino arba sporto 
pasiekimų, turinčių 
didžiausią svertinį 
koeficientą, įvertinimas 
yra didesnis 

Sutapus konkursiniam balui 
pirmumo teisę turi stojantysis, kurio: 

brandos (stojamųjų) 
egzaminų arba sporto 
pasiekimų įvertinimų, 
padaugintų iš 
svertinių koeficientų, 
suma yra didesnė 



Visoms studijų sritims, išskyrus 
menų studijų sritį 

Tarptautinių 
 olimpiadų ir konkursų 

 laimėtojai: 
 

I vieta – 2,5 balo 
II vieta – 1,5 balo 
III vieta – 1 balas 

Šalies 
 olimpiadų ir konkursų 

 laimėtojai: 
 

I vieta – 1,5 balo 
II vieta – 1 balas 

III vieta – 0,5 balo 

PAPILDOMI BALAI 

Vertinami 11 – 12 kl. 
pasiekimai 



Stojantiems į menų 
studijų srities dailės, 

(architektūros nuo 2017 
m.), dizaino, amatų, 
fotografijos ir medijų 

krypčių studijų programas 

* Tarptautinėje dailės 
olimpiadoje; 

 

* Respublikinėje dailės 
olimpiadoje; 

 

* Respublikiniame 
menų konkurse 

„Čiurlionio takais“ 

PAPILDOMI BALAI 

Vertinami 9 – 12 kl. 
pasiekimai 



 
Baigta profesinio mokymo 

programa 
 
 

su pagyrimu arba turimas bent 
vienerių metų darbo stažas 

 
 

1 balas stojant į kolegines studijų 
programas 

 

Stojantiems į 
visuomenės saugumo 

programas ir turintiems 
VRM siuntimą 

 
 

1,5 balo 

PAPILDOMI BALAI 



 
Baigta profesinio mokymo 

programa su pagyrimu  
 
 

1 balas stojant į 
universitetines studijų 

programas 

 

Baigusiems bazinius 
karinius mokymus arba 

privalomąją karo 
tarnybą 

 
 

0,5 balo 

PAPILDOMI BALAI (2017 M.) 



Papildomus 
pasiekimus 

pažymi patys 
stojantieji 

Laimėjimai 
sutikrinami su 

atitinkamų 
institucijų sąrašais 

PAPILDOMI BALAI 

Pasiekimus 
patvirtinančius 

dokumentus reikia 
pateikti aukštajai 
mokyklai studijų 

sutarties sudarymo 
metu 



Sporto pasiekimai 
Kūno kultūros 

metinis pažymys 

SPORTO STUDIJŲ PROGRAMOS 

Vertinamas aukščiausias  
9 – 12 (gimnazijos I-IV) klasėse  

pasiektas sporto pasiekimas 

+ 



SPORTO PASIEKIMAI 



Menų studijų 
programos ir 

meno pedagogika 

Pagrindinis 
dalykas: stojamieji 

egzaminai 

STOJAMIEJI EGZAMINAI 

Pagrindinė sesija: 
birželio 17 d. – 

liepos 8 d. 



Papildoma 
stojamųjų 
egzaminų 

sesija  
liepos 11 - 12 d.  

Skirta tik dėl 
pateisinamų 

priežasčių 
nedalyvavusiems 

pagrindinėje 
sesijoje 

 

STOJAMIEJI EGZAMINAI 

 
Reikia raštu 

kreiptis į 
stojamojo 
egzamino 
komisijos 

pirmininką 
 



Švietimo ir ugdymo 
studijų programos 

 
motyvacijos 
vertinimas 

Pridedami 
  

1 arba 2 balai 

MOTYVACIJOS VERTINIMAS 

Pagrindinė sesija: 
birželio 20 d. – 

liepos 8 d. 



Švietimo ir ugdymo 
studijų programos 

 
motyvacijos 
vertinimas 

 
Papildomo 

priėmimo metu 
galima laikyti 

 rugpjūčio 9 d.  
 

MOTYVACIJOS VERTINIMAS 

0 balų įvertinimą 
gavęs stojantysis 

laikomas 
neišlaikiusiu 



Orlaivių pilotavimas, 
žurnalistika, dantų 
technika, policijos 

veikla, ortopedija ir t.t. 

Gali būti mokami  
ir gali reikėti atsinešti 
specialias priemones 

ATSKIRI STOJAMIEJI EGZAMINAI 

Aukštųjų mokyklų priėmimo taisyklės 



www.lamabpo.lt 

 ! birželio 1 d. - liepos 19 d. 12 val. 

 
Spustelėkite mygtuką 
„Bendrojo priėmimo 

prašymų registracija“! 
 

Bendrojo priėmimo 
prašymai teikiami ir 

koreguojami  tik internetu 
 



STOJANČIŲJŲ DUOMENŲ PATEIKIMAS 

birželio 1 d. - liepos 19 d. 12 val. 



* vidurinį 
išsilavinimą 

Lietuvoje įgiję 
2009 m. ir 
anksčiau 

STOJANČIŲJŲ DUOMENŲ PATEIKIMAS 

* baigę 
tarptautinio 

bakalaureato 
diplomo 

programą 

* vidurinį 
išsilavinimą įgiję 

užsienio šalių 
institucijose 

 LAMA BPO informacinėje  sistemoje 
dokumentų kopijas prisegti prie savo 

prašymo turi:  



* išeivijos ir 
lietuvių kilmės 

stojantieji, kurie 
ne mažiau kaip 

trejus metus yra 
gyvenę užsienyje 

STOJANČIŲJŲ DUOMENŲ PATEIKIMAS 

* sportininkai, 
turintys sporto 

pasiekimų ir 
stojantys į sporto 

studijas 

* išlaikę 
tarptautinį 

užsienio kalbos 
egzaminą 

 LAMA BPO informacinėje  sistemoje 
dokumentų kopijas prisegti prie savo 

prašymo turi:  



Papildomas priėmimas 

Kvietimas 
2016-07-23   
iki 15 val. 

I etapas 
 9 pageidavimai 
 1 kvietimas: vf, vnf/st 

arba vnf 

2016-06-01     
2016-07-19  12 val. 

Pagrindinis priėmimas  

Kvietimas 
2016-08-03   
iki 15 val. 

II etapas 
 9 pageidavimai 
 1 kvietimas: vf, vnf/st 

arba vnf 
 1 kvietimas į tikslinę vietą 

2016-07-29  16 val. 
2016-07-31  17 val. 

 6 pageidavimai 
 1 kvietimas: vf, vnf/st 

arba vnf 

Kvietimas 
2016-08-11   
iki 15 val. 

2016-08-06 17 val.     
2016-08-08  17 val. 
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 Į PRAŠYMĄ GALIMA 

ĮTRAUKTI IKI 9 
PAGEIDAVIMŲ.  

PRAŠYMAS NAGRINĖJAMAS IŠ 
VIRŠAUS Į APAČIĄ, SUSTOJAMA 
TIES TA VIETA, KUR GAUNAMAS 
KVIETIMAS IR PRAŠYMAS 
ŽEMIAU NEBENAGRINĖJAMAS.  

LABAI SVARBU PASIRINKTAS 
STUDIJŲ PROGRAMAS IŠDĖSTYTI 
NUO LABIAUSIAI 
PAGEIDAUJAMOS IKI 
MAŽIAUSIAI PAGEIDAUJAMOS!  

JEI SIEKI VALSTYBĖS FINANSAVIMO, PAGAL 
PRIORITETĄ AUKŠČIAU SURAŠYK VF VIETAS, PO TO 
VNF. 

VF 

VF 

VF 

VF 

VF 

VNF 

VF 

VNF 

VF 

PRAŠYMO PILDYMO SCHEMA 
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Į PRAŠYMĄ GALIMA 
ĮTRAUKTI IKI 9 
PAGEIDAVIMŲ.  

PRAŠYMAS NAGRINĖJAMAS 
IŠ VIRŠAUS Į APAČIĄ, 
SUSTOJAMA TIES TA VIETA, 
KUR GAUNAMAS KVIETIMAS 
IR PRAŠYMAS ŽEMIAU 
NEBENAGRINĖJAMAS.  

LABAI SVARBU PASIRINKTAS 
STUDIJŲ PROGRAMAS 
IŠDĖSTYTI NUO LABIAUSIAI 
PAGEIDAUJAMOS IKI 
MAŽIAUSIAI 
PAGEIDAUJAMOS!  

JEI NORI ĮSTOTI Į IŠSVAJOTĄ STUDIJŲ 
PROGRAMĄ IR FINANSAVIMO ŠALTINIS TAU 
NESVARBUS, RAŠYK SIEKIAMĄ STUDIJŲ 
PROGRAMĄ VF IR VNF VIENĄ PO KITOS.  VNF 

VF 

VF 

VNF 

VF 

VNF 

VF 

VF 

VF 

PRAŠYMO PILDYMO SCHEMA 



Jeigu kils klausimų 
pildant prašymą, galite 

aplankyti skiltį „Pagalba 
pildant prašymą“ 



 
Nepildytas prašymas 
pagrindinio priėmimo 

metu 
 

 
Negautas joks kvietimas 

studijuoti 
 

PRETENDAVIMAS Į STUDIJŲ VIETĄ PAPILDOMO PRIĖMIMO METU 
 

Pretendavimas į 
VF studijų vietą 

ir/ar studijų 
stipendiją 
(VNF/ST) 

 
Priimtas kvietimas 
studijuoti tik VNF 

studijų vietoje, bet 
negauta studijų 

stipendija arba tikslinio 
finansavimo vieta 

 



 
Nepildytas prašymas 
pagrindinio priėmimo 

metu 
 

 
Negautas joks kvietimas 

studijuoti 
 

PRETENDAVIMAS Į STUDIJŲ VIETĄ PAPILDOMO PRIĖMIMO METU 
 

Pretendavimas 
 į VNF studijų 

vietą 

 
Priimtas kvietimas 

studijuoti tiek VF, tiek 
VNF (su studijų 

stipendija ar be jos) 
studijų vietoje arba 
tikslinio finansavimo 

vieta 
 



Skiriama visam 
studijų 

laikotarpiui 

STUDIJŲ STIPENDIJA VNF/ST 

Sutapus 
konkursiniam balui 

pirmenybė teikiama 
į VF studijų vietą 
pretendavusiam 

stojančiajam 

VNF/ST dydis metams    
atitinka norminės vienų 

studijų metų studijų 
kainos dydį 

 



* priimti į VF 
studijų vietas 

STUDIJŲ STIPENDIJA VNF/ST 

* pakartotinai 
studijuojantys 

pagal tos pačios 
arba žemesnės 
pakopos studijų 

programą 

*neturintys teisės 
užimti VF studijų vietų 
ar gauti studijų kainos 
kompensacijos pagal 
LR mokslo ir studijų 

įstatymą 

 Studijų stipendijos neturi teisės  
gauti stojantieji: 



* jeigu, pasibaigus studijų 
metams, studento 

studijų rezultatų vidurkis 
mažesnis negu to paties 
kurso studentų studijų 

rezultatų vidurkis 

STUDIJŲ STIPENDIJA VNF/ST 

* kai studentas 
nutraukia studijas arba 

yra pašalinamas iš 
mokslo ir studijų 

institucijos jos nustatyta 
tvarka 

Studijų stipendijos mokėjimas  
nutraukiamas: 



Aukštosios mokyklos, kandidatus į I kursą atrenka 
 iš stojančiųjų, turinčių teisę pretenduoti į VF studijų vietas, 

dalyvaujančių bendrajame priėmime 

TIKSLINIS FINANSAVIMAS 

Tikslinis finansavimas gali būti skiriamas  
studijų kainai apmokėti 



*Įsipareigoja 
įdarbinti ne 

trumpesniam kaip 3 
metų laikotarpiui;  

 

*sumokėti ne 
mažiau kaip 20 

proc. studijų kainos 

TIKSLINIS FINANSAVIMAS 

Privataus 
sektoriaus 

atstovas 

Viešojo 
sektoriaus 

atstovas 

Kompetetinga 
ministerija 

*Per visą studijų 
laikotarpį apmoka 
ne mažiau kaip 50 

proc. studijų 
kainos 

*Įsipareigoja 
įdarbinti ne 

trumpesniam 
kaip 3 metų 
laikotarpiui 

Meno 
studijoms 

*Per visą studijų 
laikotarpį apmoka 
100 proc. studijų 

kainos; 
 

*nėra 
įsipareigojimo 

atidirbti darbdaviui 



 
2 
 

Į PRAŠYMĄ GALIMA 
ĮTRAUKTI IKI 2 
PAGEIDAVIMŲ.  

AUKŠTOJI MOKYKLA SUSISIEKIA SU 
STOJANČIUOJU IR SUPAŽINDINA SU 

TIKSLINIU BŪDU FINANSUOJAMOS VIETOS 
SUTARTIES SĄLYGOMIS BEI GALI PAKVIESTI 

STOJANTĮJĮ APSISPRĘSTI 

Programa 2 

Programa 1 
 

1 
 

TIKSLINIS FINANSAVIMAS 



Stojančiųjų įgalioti asmenys privalo turėti notaro 
patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą 

STUDIJŲ SUTARČIŲ SUDARYMAS 

Pateikiami aukštosios mokyklos priėmimo taisyklėse 
nurodyti dokumentai 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ ! 


