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Mokymų tikslas:

Suteikti žinių ir išugdyti kompetencijų, 
kurių reikės sėkmingai teikti pagalbą 

moksleiviams, naudosiantiems 
bendrojo 

priėmimo sistemą
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Mokymų turinys

• LAMA BPO sistemos pristatymas
• Bendrojo priėmimo sistemos aktualijos
• Bendrojo priėmimo tvarkos teoriniai 

akcentai
• Bendrosios priėmimo tvarkos pristatymas
• Praktinis darbas su sistema
• Diskusija
• Mokymų pabaiga, diplomų įteikimas 3



LAMA BPO sistema
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• Kokia sistemos paskirtis?

• Koks sistemos veikimo principas?

• Kokią informaciją joje galima rasti?



Bendrojo priėmimo sistemos 
aktualijos
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• Ką svarbu žinoti?

• Kokie pakeitimai?

• Kas naujo?
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Valstybinių
brandos egzaminų

pasirinkimas
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Stojo 68,5 proc. šių metų bendrojo ugdymo mokyklų 
abiturientų (įstojo 58,5 proc., 2 proc. mažiau negu 2016 m.)
Beveik 4 proc. šių metų profesinio mokymo įstaigų 
absolventų (įstojo 1,8 proc.)

2017 M. BENDROJO PRIĖMIMO Į LIETUVOS 
AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS REZULTATAI
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Bendra informacija apie priėmimą (1)

2017 m. dalyvavo 40 aukštųjų mokyklų:
• 19 universitetų (14 valstybinių ir 5 privatūs)
• 21 kolegija (12 valstybinių ir 9 privačios)



Bendra informacija apie priėmimą (2):
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Įstojo į aukštąsias mokyklas per tų metų LAMA BPO priėmimą, %

Dalyvavo kitų metų LAMA BPO priėmime, %

Įstojo į aukštąsias mokyklas per kitų metų LAMA BPO priėmimą, %

Bendra informacija apie priėmimą (3):



2017 m. stojančiųjų prioritetai
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2017 m. stojančiųjų prioritetai
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Priimtųjų skaičiaus kaita pagal           
studijų sritis universitetuose
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Priimtųjų skaičiaus kaita pagal studijų 
sritis kolegijose
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Informacija apie į aukštąsias mokyklas ir profesinio 
mokymo įstaigas priimtus asmenis
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Pasirašytos sutartys pagal įgytą išsilavinimą 
profesinio mokymo įstaigose 
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2017 m. metais įgyti pirmąją kvalifikaciją siekė 79 proc. asmenų (14 
773). Ne pirmosios kvalifikacijos siekė 21 proc. asmenų (3 976).
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Studijų krypčių populiarumas stojančiųjų prašymuose 

bendrojo priėmimo 2017 m.

Studijų krypčių grupė Stojančiųjų kiekis, %

Verslo ir viešoji vadyba 27,99

Sveikatos mokslai 22,78

Inžinerijos mokslai 17,84

Informatikos mokslai 8,39

Socialiniai mokslai 6,23

Menai 4,46

Technologijų mokslai 4,22

Ugdymo mokslai 3,18

Žemės ūkio mokslai 1,38

Teisė 1,32

Humanitariniai mokslai 1,12

Veterinarijos mokslai 0,97

Fiziniai mokslai 0,11

Gyvybės mokslai -

Matematikos mokslai -

Sportas -

Iš viso: 100

Studijų krypčių grupė Stojančiųjų kiekis, %

Sveikatos mokslai 16,68

Socialiniai mokslai 14,92

Verslo ir viešoji vadyba 12,74

Informatikos mokslai 11,9

Inžinerijos mokslai 10,16

Humanitariniai mokslai 8,7

Teisė 5,33

Menai 5,07

Ugdymo mokslai 2,84

Gyvybės mokslai 2,43

Fiziniai mokslai 1,73

Sportas 1,7

Žemės ūkio mokslai 1,62

Matematikos mokslai 1,51

Veterinarijos mokslai 1,41

Technologijų mokslai 1,25

Iš viso: 100



1. Duomenų mokslininkas (analitinių
duomenų ekspertai)

2. DevOps inžinierius (infrastruktūros
inžinierius)

3. Rinkodaros vadybininkas 

4. Profesorius terapeutas 

5. Žmogiškųjų išteklių vadovas 

6. Elektros inžinierius 

7. Strategijos vadovas 

8. Mobilių aplikacijų programuotojas 

9. Gaminių valdytojas 

10. Gamybos inžinierius 

Paklausiausios darbo vietos JAV 2018 m.

11. Atitikties vadybininkas 

12. Finansų valdytojas

13. Rizikos valdytojas 

14. Verslo plėtros vadovas 

15. Front-end IT programuotojas

16. Tinklapio saugos inžinierius 

17. Mechanikos inžinierius 

18. "Analytics" valdytojas 

19. Mokesčių administratorius 

20. Kūrybinis vadovas 



1. Marketingo vadybininkas 

2. Operacijų vadybininkas

3. Audito vadovas

4. Finansų vadybininkas

5. Produkto vadybininkas

6. Žmogiškųjų išteklių vadybininkas 

7. Sutarties vadovas 

8. Komercinis vadybininkas 

9. Verslo analitikas 

10. Projekto vadovas

Paklausiausios darbo vietos JK 2018 m.

11. Verslo plėtros vadovas

12. Programinės įrangos inžinieris

13. Žmogiškųjų išteklių verslo partneris

14. Sprendimų architektas 

15. Gamybos vadovas 

16. Duomenų analitikas 

17. Duomenų mokslininkas 

18. Ryšių valdytojas 

19. Žmogiškųjų resursų vadybininkas

20. Nacionalinis paskyros valdytojas



2030 metų profesijos (1)
1. Kūno dalių gamintojas. Gyvų kūno dalių, daugiausia atletams ir kariams, kūrimas.
2. Nanomedikas. Tobulinant nanotechnologijas gydymas atomo lygmeniu pakeis 
sveikatos apsaugą.
3. Genetiškai modifikuotų kultūrų ir gyvulių augintojas.
4. Pagyvenusių žmonių sveikatinimo konsultantas. 
5. Atminties šalinimo ar atminties išplėtimo chirurgas. Chirurgai turės galimybių 
išplėsti žmonių atminties ribas.
6. Naujųjų mokslų etikos specialistas. Gausėjant klonavimo atvejų, teks etiniu 
požiūriu vertinti mokslo progreso teikiamas galimybes.
7. Erdvėlaivių lakūnas, kosmoso kelionių vadovas ir planuotojas.
8. Vertikaliosios žemdirbystės specialistas. 
9. Klimato kaitos korekcijos specialistas. Mokslininkai specializuosis, kaip užkirsti 
kelią klimato pokyčiams.
10. Karantino prižiūrėtojas. Jei sparčiai plis mirtini virusai, karantino prižiūrėtojas 
užtikrins, kad liga būtų lokalizuota.
11. Orų modifikavimo policininkas. Jei orų sąlygos pasikeis ir tai neigiamai paveiks 
kitas pasaulio šalis, bus reikalingi teisėsaugininkai, kurie užtikrintų, kad procesai 
vyktų nenusižengiant įstatymams.

Šaltinis - Jungtinės Karalystės užsakymu atliktas tyrimas



12. Virtualus advokatas.
13. Avataras vadybininkas /sekėjas/ virtualus mokytojas. Išmintingi avatarai 
pakeis mokytojus mokyklose, tačiau asmeniniai mokytojo ir mokinio ryšiai išliks.
14. Alternatyvių transporto priemonių kūrėjas.
15. Specializuotų informacijos priemonių specialistas.
16. Perteklinės informacijos tvarkytojas.
17. Virtualaus chaoso organizatorius. Prireiks žmonių, kurie išvalys elektroninę 
klientų erdvę – pradedant elektroniniais laiškais, baigiant vartotojo sąskaitomis ir 
prieigomis.
18. Laiko brokeris /laiko bankininkas. Laikas taps brangiausia preke, todėl reikės 
profesionalios pagalbos jį tvarkant.
19. Asmeninis našumo specialistas.
20. Socialinių tinklų darbuotojas. Interneto kartos socialinis darbuotojas.
21. Asmeninio prekių ženklo vadybininkas. Žmonėms reikės asmeninio prekių 
ženklo, kad kiekvienas lengvai susigaudytų, kas yra vienas ar kitas asmuo.
22. Atliekų perdirbimo inžinierius. 

Šaltinis - Jungtinės Karalystės užsakymu atliktas tyrimas

2030 metų profesijos (2)



Ateities įgūdžiai
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1.Mąstymo elastingumas ir 

sudėtingų problemų sprendimas

2.Kritiškas mąstymas

3.Kūrybiškumas

4.Žmogiškieji gebėjimai

5.Tarpdisciplininės žinios



BENDROJO PRIĖMIMO TVARKOS 
TEORINIAI AKCENTAI
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MINIMALŪS
REIKALAVIMAI
pretenduojantiems į 

valstybės finansuojamas 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymu 
Nr.V-120 „DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. RUGPJŪČIO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-888 „DĖL 

ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ Į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ 

STUDIJŲ VIETAS, MOKYMOSI REZULTATŲ MINIMALIŲ RODIKLIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO“
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Pretenduojant į valstybės finansuojamas 
studijų vietas

Iki 2014 m. įskaitytinai įgijusiems vidurinį 
išsilavinimą Lietuvoje, 

minimalus reikalavimas yra
vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas. 



Įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje
2015-2018 metais ir pretenduojant į valstybės 
finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę

lietuvių kalbos ir 
literatūros 

valstybinį arba 
mokyklinį   brandos 

egzaminą

Stojant  į kolegijas

lietuvių kalbos ir 
literatūros 

valstybinį brandos 
egzaminą

Stojant  į universitetus
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Stojant  į kolegijas

užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) 
egzaminą ne žemesniu B1 lygiu 

(valstybinį arba tarptautinį)

Stojant  į universitetus

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje
2015-2018 metais ir pretenduojant į valstybės 
finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę
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Stojant  į kolegijas

matematikos valstybinį brandos egzaminą
(išskyrus pretenduojant į menų studijų sritį)

Stojant  į universitetus

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje
2015-2017 metais ir pretenduojant į valstybės 
finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę
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Stojant  į kolegijas

• pretenduojant į meno mokslų srities programas 
matematikos egzamino nereikia.

• jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų 
srities programas matematikos valstybinį brandos 
egzaminą ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu.

Stojant  į universitetus

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje
2018 metais ir pretenduojant į valstybės 

finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę
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Stojant  į kolegijas

• jeigu pretenduoja į socialinių, biomedicinos, fizinių 
ir technologijos mokslų studijų sričių programas
matematikos valstybinį brandos egzaminą ne 
žemesniu nei 25 balų įvertinimu.

Stojant  į universitetus

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje
2018 metais ir pretenduojant į valstybės 

finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę
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MINIMALŪS
REIKALAVIMAI

2019 metais 
pretenduojantiems į 
aukštąsias mokyklas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-661
„DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ NUO 2019 METŲ Į AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ 
PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETAS, MOKYMOSI REZULTATŲ 
MINIMALIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO “.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/39ae217040f011e58568ed613eb39a73
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Stojant  į universitetus ir kolegijas
turi būti išlaikę

2019 m. MINIMALŪS REIKALAVIMAI

Stojantiesiems į visas studijų kryptis
į konkursinį balą įtraukiamas
lietuvių kalbos ir literatūros

valstybinio brandos egzamino 
įvertinimas. 
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užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) 
egzaminą ne žemesniu B1 lygiu 

(valstybinį brandos egzaminą
arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą)

2019 m. MINIMALŪS REIKALAVIMAI

LR švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. V-227

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-435 „Dėl tarptautinių užsienio kalbų 

egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams

nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Stojant  į universitetus ir kolegijas
turi būti išlaikę

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/75fbcf00ec4a11e58deaaf0783ebf65b
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matematikos valstybinį brandos egzaminą
(išskyrus pretenduojant į menų studijų krypčių 

grupės programas)

2019 m. MINIMALŪS REIKALAVIMAI

Stojant  į universitetus ir kolegijas
turi būti išlaikę
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Stojant  į kolegijas

Išlaikytų šių valstybinių brandos egzaminų 
įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, 

suapvalintas iki sveiko skaičiaus 

Stojant  į universitetus

2019 m. MINIMALŪS REIKALAVIMAI

turi būti ne 
mažesnis negu 

40 balai

turi būti ne 
mažesnis negu 

25 balai
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Pretenduojant į menų studijų krypčių grupės 
programas skaičiuojamas lietuvių k. ir 

Iiteratūros bei užsienio kalbos (anglų, vokiečių 
ar prancūzų) valstybinių brandos arba 
tarptautinis užsienio kalbos egzaminų 
įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, 

suapvalintas iki sveiko skaičiaus 

2019 m. MINIMALŪS REIKALAVIMAI
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Stojant  į kolegijas

Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų 
aritmetinis vidurkis

Stojant  į universitetus

2019 m. MINIMALŪS REIKALAVIMAI

turi būti ne 
mažesnis negu 

7 balai

turi būti ne 
mažesnis negu 

6 balai
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1. lietuvių kalba ir literatūra;
2. gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
3. užsienio kalba;
4. matematika;
5. istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos 
kursas;
6. biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos 
mokslų kursas;
7. meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos 
krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, 
arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba 
meninio, arba muzikos) programos dalykas;
8. bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba 
specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

2019 m. MINIMALŪS REIKALAVIMAI
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KONKURSINIO BALO  

FORMAVIMO PRINCIPAI
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Geriausiai vidurinio ugdymo programą 
baigusiųjų eilės sudarymo 

2018 metais tvarkos aprašas
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Studijų kryptis arba krypčių grupė
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• MATEMATIKOS MOKSLAI (A)
• INFORMATIKOS MOKSLAI (B)
• FIZINIAI MOKSLAI (C)
• GYVYBĖS MOKSLAI (D)
• INŽINERIJOS MOKSLAI (E)
• TECHNOLOGIJŲ MOKSLAI (F)
• SVEIKATOS MOKSLAI (G)
• VETERINARIJOS MOKSLAI (H)
• ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI (I)
• SOCIALINIAI MOKSLAI (J)
• TEISĖ (K)
• VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA (L)
• UGDYMO MOKSLAI (M)
• HUMANITARINIAI MOKSLAI (N)
• MENAI (P)
• SPORTAS (R)
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Studijų programa

Studijų kryptis ar krypčių 
grupė
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STUDIJŲ PROGRAMA
STUDIJŲ KRYPTIS ar KRYPČIŲ 

GRUPĖ
AUKŠTOJI 
MOKYKLA

STUDIJŲ PROGRAMA

KTU finansai

VGTU
multimedija ir 

kompiuterinis dizainas 

MRU
komunikacija ir 

skaitmeninė rinkodara

VDU neurotechnologija

VU biochemija
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STUDIJŲ PROGRAMA
STUDIJŲ KRYPTIS ar KRYPČIŲ 

GRUPĖ
AUKŠTOJI 
MOKYKLA

STUDIJŲ PROGRAMA

Verslo ir viešoji vadyba KTU finansai

Inžinerijos mokslai VGTU
multimedija ir 

kompiuterinis dizainas 

Socialiniai mokslai MRU
komunikacija ir 

skaitmeninė rinkodara

Inžinerijos mokslai VDU neurotechnologija

Gyvybės mokslai VU biochemija
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Pirmasis 
dalykas

brandos 
egzamino 

įvertinimas 
arba metinis 

pažymys

Ketvirtasis
dalykas Trečiasis 

dalykas 
Antrasis 
dalykas 

brandos arba 
stojamojo 
egzamino 

(sporto 
pasiekimų) 
įvertinimas

lietuvių kalbos 
ir literatūros 

brandos 
egzamino 

įvertinimas

Pagrindiniai kriterijai
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Bendrą sporto pasiekimų vertinimą sudaro sporto
pasiekimų įvertinimo ir kūno kultūros pažymio, padaugintų
iš atitinkamų svertinių koeficientų, suma:

• atitinkamas sporto pasiekimų įvertinimas (nuo 4 ir 10
balų) dauginamas iš 0,5 svertinio koeficiento;

• kūno kultūros pažymys dauginamas iš 0,5 svertinio 
koeficiento;

• sporto pasiekimų įvertinimo dedamoji ir kūno kultūros 
pažymio dedamoji, padaugintos iš atitinkamų svertinių 
koeficientų, sumuojamos.

Sporto pasiekimų įvertinimas
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SPORTO NACIONALINIŲ IR TARPTAUTINIŲ PASIEKIMŲ 
VERTINIMO LENTELĖ

Eil. Nr. Sporto pasiekimo pavadinimas Balai
1. Lietuvos čempionas ar suaugusiųjų, jaunimo, jaunių tarptautinių 

varžybų 1–8 vietų laimėtojas
10

2. Lietuvos čempionatų 2–8 vietų laimėtojas ar suaugusiųjų 
tarptautinių varžybų dalyvis

9

3. Lietuvos čempionatų finalinių varžybų dalyvis ar jaunimo 
tarptautinių varžybų dalyvis

8

4. Lietuvos čempionatų dalyvis, įvairių sporto šakų taurių 1–3 
vietos laimėtojas ar jaunių tarptautinių varžybų dalyvis

7

5. Lietuvos įvairių sporto šakų taurių finalinių vietų (4–8 vietos) 
laimėtojas

6

6. Lietuvos kūno kultūros ženklo programos (14–18 metų) aukso su 
ąžuolo vainiku arba aukso su ąžuolo šakele arba aukso laipsnis 
Lietuvos mokinių olimpinio festivalio 1–3 vietos laimėtojas

5

7. Lietuvos kūno kultūros ženklo programos (14–18 metų) sidabro 
su ąžuolo šakele arba sidabro laipsnis

4
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• Šalies renginių atveju, atitinkamos nacionalinės sporto (šakos) federacijos išduota 
pažyma ir varžybų protokolas.

• Tarptautinių sporto organizacijų rengiamų tarptautinių kompleksinių renginių atveju, 
atitinkamos nacionalinės sporto (šakos) federacijos, kuri yra šios tarptautinės sporto 
organizacijos narė, išduota pažyma ir varžybų protokolas.

• Olimpinių žaidynių, jaunimo olimpinių žaidynių, Europos jaunimo olimpinio festivalio ir 
parolimpinių žaidynių atveju, atitinkamai Lietuvos tautinis olimpinis ir Lietuvos 
parolimpinis komitetai.

• Neįgaliųjų sporto renginių atveju – Lietuvos parolimpinio komiteto, Lietuvos kurčiųjų 
sporto komiteto, Lietuvos aklųjų sporto federacijos, Lietuvos neįgaliųjų sporto 
federacijos išduota pažyma ir varžybų protokolas.

• Diplomas (aukso su ąžuolo vainiku atveju) ir pažymėjimas (kitais atvejais –
pažymėjimas), išduotas LR švietimo ir mokslo ministerijos ir Kūno kultūros ir sporto
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

• LR švietimo ir mokslo ministerijos (už renginio organizavimą atsakingos ministerijos
įstaigos) išduota pažyma (Lietuvos mokinių olimpinio festivalio atveju).

Kai skiriama 6-10 balų

Kai skiriama 5 - 4 balai

SPORTO NACIONALINIŲ IR TARPTAUTINIŲ PASIEKIMŲ DOKUMENTAI
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1. Aerobinė gimnastika 
2. Badmintonas 
3. Baidarių ir kanojų irklavimas 
4. Beisbolas 
5. Biatlonas
6. Boksas 
7. Buriavimas 
8. Čiuožimas 
9. Dviračių sportas 
10. Dziudo
11. Irklavimas 
12. Fechtavimasis 
13. Futbolas 
14. Imtynės (graikų-romėnų imtynės, 
moterų imtynės ir laisvosios imtynės) 
15. Karatė
16. Krepšinis 
17. Kultūrizmas
18. Ledo ritulys 
19. Lengvoji atletika 
20. Meninė gimnastika 

SPORTO ŠAKŲ SĄRAŠAS

21. Orientavimosi sportas 
22. Vandens sporto šakos 
(plaukimas, dailusis plaukimas, 
šuoliai į vandenį) 
23. Rankinis 
24. Regbis 
25. Slidinėjimas 
26. Sportinė gimnastika 
27. Sportiniai šokiai 
28. Stalo tenisas 
29. Šaudymas 
30. Šiuolaikinė penkiakovė 
31. Tenisas 
32. Tinklinis 
33. Žolės riedulys
34. Sambo
35. Sunkioji atletika
36. Povandeninis sportas
37. Vandensvydis
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Metinio pažymio prilyginimas brandos 
egzaminui 2018 m.

Stojant į valstybės finansuojamas vietas 
lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos ir 

matematikos brandos egzaminų įvertinimai 
yra privalomi, vietoje jų 

negali būti imami metiniai pažymiai.
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• Stojant į universitetinių studijų programas perskaičiuojami 
tik A (užsienio kalbos B1 ir B2) kurso dalykų metiniai 
pažymiai.

• Stojant į koleginių studijų programas perskaičiuojami ir B
(užsienio kalbos A1 ir A2) kurso dalykų metiniai pažymiai. 

Metinio pažymio prilyginimas brandos
egzaminui 2018 m.

Įvertinimų skalės Patenkinami įvertinimai
Mokyklinė dešimtbalė skalė 4 5 6 7 8 9 10

A (užsienio kalbos B1 ir B2) 
kurso metinis pažymys, 
perskaičiuotas kaip VBE

12 15 19 23 26 30 33

B (užsienio kalbos A1 ir A2) 
kurso metinis pažymys, 

perskaičiuotas kaip VBE 

6 8 10 12 13 15 17
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Studijų kryptis, krypčių arba studijų programų grupė Konkursiniai dalykai

pagrindinis dalykas antrasis dalykas

G01 medicina, G02 odontologija, G03 burnos 
priežiūra, G04 visuomenės sveikata, G05 farmacija, 
G06 reabilitacija, G07 mityba, G08 slauga ir akušerija, 
G09 medicinos technologijos, G10 kosmetologija

biologija chemija arba matematika

J01 ekonomika, J03 sociologija matematika istorija

J02 politikos mokslai, J04 socialinis darbas, J05 
antropologija

istorija
matematika arba informacinės 

technologijos

J09 informacijos paslaugos, J10 komunikacija, J11 
leidyba, J12 žurnalistika

lietuvių kalba ir 
literatūra

informacinės technologijos

J06 visuomeninė geografija geografija istorija 

J07 psichologija matematika biologija

K01 teisė istorija
matematika arba informacinės 

technologijos

L01 verslas, L02 vadyba, L03 finansai, L04 apskaita, 
L05 rinkodara, L06 žmonių išteklių vadyba

matematika istorija

L07 viešasis administravimas, L08 turizmas ir poilsis istorija
matematika arba informacinės 

technologijos

N01 lingvistika, N02 literatūrologija, N03 klasikinės 
studijos, N04 filologija pagal kalbą, N05 vertimas, N07 
kalbos studijos, N15 menotyra

lietuvių kalba ir 
literatūra

istorija, užsienio kalba

N08 istorija, N06 regiono studijos, N09 archeologija, 
N11 teologija, N12 paveldo studijos, N13 religijos 
studijos, N14 kultūros studijos

istorija geografija arba užsienio kalba
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Studijų kryptis

Pirmasis 

dalykas

Svert. 

koef.

Antrasis 

dalykas

Svert. 

koef.
Trečiasis dalykas

Svert. 

koef.

J02 politikos mokslai,

K01 teisė,

L07 viešasis administravimas istorija 0,4

matematika, 
arba 

informacinės 
technologijos

0,2
bet kuris dalykas iš 

brandos atestato
0,2

G01 medicina, G02 

odontologija, G04 visuomenės 

sveikata, G05 farmacija 

biologija 0,4
chemija arba 

matematika
0,2

bet kuris dalykas iš 

brandos atestato
0,2

N04 filologija pagal kalbą, N05 

vertimas, N07 kalbos studijos

lietuvių 

kalba ir 

literatūra

0,4 istorija 0,2
bet kuris dalykas iš 

brandos atestato
0,2

B01 informatika

B02 informacijos sistemos matema-

tika
0,4

informacinės 

technologijos

arba fizika

0,2
bet kuris dalykas iš 

brandos atestato
0,2

L01 verslas, L02 vadyba, L03 

finansai matema-

tika
0,4 istorija 0,2

bet kuris dalykas iš 

brandos atestato
0,2
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KB=V1+V2+V3+V4+PB

V1 =(E1/10)·0,4

V2,V3 =(E2,E3/10)·0,2

arba V2,V3 =(M(A lygio) /10)·0,2

V4 =(E4/10)·0,2

arba V2,V3 =(M(B lygio) /10)·0,2
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KB=V1+V2+V3+V4+PB

V1 =(38/10)·0,4

V2 =(23/10)·0,2

V3 =(16/10)·0,2

V4 =(36/10)·0,2

KB=3,02
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Stojantiems į Universitetus
Į valstybės finansuojamas vietas minimalus 

konkursinis balas – 3,6 balai 

Stojantiems į Kolegijų
Į valstybės finansuojamas vietas minimalus konkursinis 

balas – 2,0 balo



Papildomi kriterijai

60
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Tarptautinių 
olimpiadų ir 

konkursų  prizinių 
vietų laimėtojams

Visoms studijų sritims

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

I vieta – 1,5 balo
II vieta – 1 balas
III vieta – 0,5 balo

Papildomi kriterijai

Šalies olimpiadų ir 
konkursų prizinių 
vietų laimėtojams
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Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne 
žemesnis nei 9 įvertinimas - 0,25 papildomo balo 

Papildomi kriterijai

stojantiesiems į programas, kurias baigus suteikiama 
pedagogo kvalifikacija, ir teigiamai išlaikiusiems 

motyvacijos testą, pridedama 1 arba 2 balai
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Stojantiesiems į universitetinių studijų muzikos 
krypties programas pridedami balai, kuriems 

pritaikoma formulė - 0,15×A, 

čia A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino 
įvertinimas

Papildomi kriterijai
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asmenims, baigusiems bazinius karinius mokymus 
arba privalomąją karo tarnybą,

prie konkursinio balo pridedama po 0,5 balo.

Aukštosios mokyklos priėmimo taisyklėse nurodo 
maksimalų tokių priimamų asmenų skaičių studijų 
programose, kuriose vietų skaičius yra ribojamas.

Papildomi kriterijai
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• Savanorystę gali atlikti:
• 15–29 m. amžiaus jaunuoliai, nedirbantys, 

nesimokantys, nedalyvaujantys mokymuose ir 
neregistruoti teritorinėje darbo biržoje (TDB) 

• 16–29 m. jaunuoliai, nedirbantys, nesimokantys, 
mokymuose nedalyvaujantys ir registruoti TDB.

0,25 papildomo balo už dalyvavimą ilgalaikėje 
jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje 

savanoriškoje veikloje, 
kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai.

Papildomi kriterijai



Pretendavimas į valstybės 
finansuojamas ir studijų 

stipendijų vietas

66
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STUDIJŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

STUDIJŲ STIPENDIJA 2018 m.
Apmokėti įmokai už studijas 

Konkursinis balas VF = Konkursinis balas VNF/ST

VF
VNF/ST



• Studijų stipendiją gali gauti stojantieji, per 
Bendrojo priėmimo informacinę sistemą 
pasirinkę valstybės nefinansuojamą studijų vietą, 
siekiant gauti studijų stipendiją (vnf/st). 

• Šie stojantieji turi turėti brandos atestatą ir būti 
surinkę pagal Geriausiai vidurinio ugdymo 
programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos 
aprašą aukščiausius konkursinius balus.

68
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Studijų kryptys, studijų krypčių grupės, studijų programos VF vietų skaičius
Studijų stipendijų 

skaičius
Matematikos mokslai (A), Fiziniai mokslai (C) 511

10
Informatikos mokslai (B) 1429
Gyvybės mokslai (D) 190 0
Medicina (G01) , Odontologija (G02), Burnos priežiūra (G03), 
Farmacija (G05), Reabilitacija (G06)

349 0

Visuomenės sveikata (G04), Mityba (G07), Slauga ir akušerija (G08), 
Medicinos technologijos (G09), Kosmetologija (G10)

102 0

Veterinarijos mokslai (H) 76 0
Žemės ūkio mokslai (I) 177 0
Sportas (R) 86 0

Inžinerijos mokslai (E), Technologijų mokslai (F) 1187 0

Elektros inžinerija (E08), Elektronikos inžinerija (E09) 332 0
Aeronautikos inžinerija (E14) 158 0
Humanitariniai mokslai (N) 893 10
Socialiniai mokslai (J) 689

130
Socialinis darbas (J04),  Visuomenės saugumas (J08) 76
Politikos mokslai (J02) 170
Teisė (K) 215
Verslo ir viešoji vadyba (L) 238
Psichologija (6121MX025) 15 0
Specialioji pedagogika ir logopedija (6121MX042) 15 0
Architektūra (P09) , Kraštovaizdžio architektūra (P10) 55 0
Keramika (6121PX018) 6 0

VALSTYBĖS FINASUOJAMŲ VIETŲ PASKIRSTYMAS UNIVERSITETUOSE
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Studijų kryptys, studijų krypčių grupės, studijų 
programos

VF vietų skaičius
Studijų stipendijų 

skaičius

Matematikos mokslai (A), Fiziniai mokslai (C), 
Informatikos mokslai (B)

767 18

Inžinerijos mokslai (E), Technologijų mokslai (F) 1876

56Elektros inžinerija (E08), Elektronikos inžinerija (E09) 611

Aeronautikos inžinerija (E14) 47
Sveikatos mokslai (G) 1005 15

Veterinarijos mokslai (H), Žemės ūkio mokslai (I) 277 0

Socialiniai mokslai (J) 333
236

Verslo ir viešoji vadyba (L) 1216
Humanitariniai mokslai (N) 68 3

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas (6531MX013) 20 0

Dailė (P01), Dizainas (P02), Medijų menas (P07), Meno 
objektų restauravimas (P08)

130
31

Muzika (P03), Teatras (P04) 31

VALSTYBĖS FINASUOJAMŲ VIETŲ PASKIRSTYMAS KOLEGIJOSE
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Kodas Krypčių grupės pavadinimas

Minimalūs balai

Pagrindinio 

priėmimo
Papildomo 

priėmimo
I etapo II etapo

vf vf

Universitetinių studijų

1.1 Matematikos mokslai, Fiziniai mokslai 5,1 3,1 4,32

1.2 Informatikos mokslai 4,42 3,94 6,66

1.3 Gyvybės mokslai 8,14 7,96 7,76

1.4
Medicina, Odontologija, Burnos priežiūra, Farmacija, 

Reabilitacija
8,98 8,96 9,2

1.5
Visuomenės sveikata, Mityba, Slauga ir akušerija, 

Medicinos technologijos, Kosmetologija
7,44 7,4 7,08

1.6 Veterinarijos mokslai 7,54 7,4 7,68

1.7 Žemės ūkio mokslai 3,14 3 3,06

1.8 Sportas 5,58 5,36 6,2

1.9 Inžinerijos mokslai, Technologijų mokslai 3,24 3 3,28

1.10 Elektros inžinerija, Elektronikos inžinerija 3,56 3 5,98

1.11 Aeronautikos inžinerija 4,78 4,5 –
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Kodas Krypčių grupės pavadinimas

Minimalūs balai

Pagrindinio 

priėmimo
Papildomo 

priėmimo
I etapo II etapo

vf vf

Universitetinių studijų

1.12 Humanitariniai mokslai 5,06 4,28 5,86

1.13 Socialiniai mokslai 6,06 5,92 5,88

1.14 Socialinis darbas, Visuomenės saugumas 3,72 3,24 5,44

1.15 Politikos mokslai 6,78 6,44 6,3

1.16 Teisė 5,84 5,53 7

1.17 Verslo ir viešoji vadyba 6,98 6,72 8,44

1.18

Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika

(6121MX013),

Pradinio ugdymo pedagogika (6121MX023

3,32 – 3,65

1.19 Vaikystės pedagogika (6121MX054) 4,14 6,48 5,64

1.20 Socialinė pedagogika (6121MX027) 3,3 – 3,42
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Kodas Krypčių grupės pavadinimas

Minimalūs balai

Pagrindinio 

priėmimo
Papildomo 

priėmimo
I etapo II etapo

vf vf

Universitetinių studijų

1.21 Psichologija (6121MX025) 4,64 4,64 8,48

1.13 Specialioji pedagogika ir logopedija (6121MX042)J) 4,84 – –

1.14 Architektūra, Kraštovaizdžio architektūra 5,18 5,38 –

1.15 Šokis (6121PX009) 7,8 – –

1.16 Fotografija ir medijos menas (6121PX014) 5,87 – –

1.17 Naujųjų medijų menas (6121PX034) 5,73 – –

1.18 Animacija (6121PX011) 6,46 6,08 –

1.19 Dailė ir interjero restauravimas (6121PX012) 7,57 – 6,9

1.20 Interjero dizainas (6121PX017) 3,43 4,76 3,78
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Koleginių studijų

2.1
Matematikos mokslai (A), Fiziniai mokslai (C), 
informatikos mokslai (B)

1,6 1,61 2,94

2.2 Inžinerijos mokslai (E), Technologijų mokslai (F) 1,6 1,62 1,6

2.3 Elektros inžinerija (E08), Elektronikos inžinerija (E09) 1,6 2 1,62

2.4 Aeronautikos inžinerija (E14) 2,36 1,64 2,14
2.5 Sveikatos mokslai (G) 3,76 3,54 3,96

2.6 Veterinarijos mokslai (H), Žemės ūkio mokslai (I) 1,6 1,68 1,66

2.7 Socialiniai mokslai (J) 2,42 1,6 3,86
2.8 Verslo ir viešoji vadyba (L) 3,5 3,26 4,08
2.9 Humanitariniai mokslai (N) 2,84 1,67 2,16

2.10

Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (6531MX001), 
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas (6531MX007, 
6531MX013), Pradinio ugdymo pedagogika (6531MX002, 
6531MX008), Vaikystės pedagogika (6531MX006, 
6531MX010)

1,74 2,06 8,52

2.12 Socialinė pedagogika (6531MX003) 4,86 – 2,36

2.13
Dailė (P01), Dizainas (P02), Medijų menas (P07), Meno 
objektų restauravimas (P08)

6,48 6,44 –

2.14 Muzika (P03), Teatras (P04) 6,51 6,29 –
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Studijų programos keitimas

• Valstybės finansuojamose vietose besimokantys pirmosios 
pakopų studijų programų studentai galės pereiti į kitą studijų 
programą toje pačioje studijų kryptyje arba krypčių grupėje. 

• Keisti studijų programą toje pačioje aukštojoje mokykloje ar 
pereiti į kitą aukštąją mokyklą pirmosios pakopos studijų 
studentai galės po pirmojo studijų semestro, o medicinos 
rezidentai – po pirmųjų metų ir vėliau. Norintys keisti studijų 
programą studentai turės būti baigę semestrą be įsiskolinimų. 
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Valstybės lėšų už studijas grąžinimo tvarka

• Grąžinti valstybės studijoms skirtas lėšas arba jų dalį turės 
studentai, pašalinti iš aukštosios mokyklos dėl nepažangumo. 
Taip pat asmenys, nutraukę studijas savo noru vėliau nei 
pirmąjį semestrą, jeigu laiku nebaigė semestro ir turi 
akademinių skolų.

• Nuo valstybės lėšų už studijas grąžinimo bus atleisti neįgalieji 
ir asmenys, baigę semestrą nustatytu laiku ir be akademinių 
skolų bei nustatyta tvarka pranešę aukštajai mokyklai apie 
studijų nutraukimą.



Konkursinio balo sandara
(skaičiuoklė)

http://bakalauras.lamabpo.lt/balo-skaiciuokle/
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Prašymo pildymo 
schema
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2018 M. BENDROJO PRIĖMIMO PAGRINDINIAI PRINCIPAI

Pagrindinis priėmimas

I etapas II etapas

Papildomas priėmimas
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Užsiregistravo 
34419

Pageidavo įvertinti 
motyvaciją 1162

Pageidavo laikyti 
stojamuosius egzaminus 

1741

Įgijo vidurinį išsilavinimą 
2017 m. 16940

Užpildė pageidavimus
28900

Įgijo vidurinį 
išsilavinimą 2017 m. 

16236

Užpildė pageidavimus
5809

Užpildė pageidavimus
5884

I etapas

II etapas

Papildomas
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1. Užsiregistruoti LAMA BPO 

informacinėje sistemoje
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REGISTRACIJA
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1. Užsiregistruoti LAMA BPO 

informacinėje sistemoje

2. El. paštu gausite registracijos 

patvirtinimą ir vartotojo numerį

3. Su gautu vartotojo numeriu ir 

savo sugalvotu slaptažodžiu 

reikia prisijungti į LAMA BPO IS

4. Eilės tvarka užpildyk 

prašomą informaciją 

kiekvienoje skiltyje
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5. Pasirinkti norimų aukštųjų mokyklų 

studijų programas, įtraukti jas į prašymą

6. Išlaikyti stojamuosius egzaminus, jei 

stoji į menų studijas / išlaikyti motyvacijos 

vertinimą, jeigu stoji į ugdymo mokslų 

studijas

7. Įkelti brandos atestato duomenis 

LAMA BPO IS skiltyje „Atestatas ir 

pažymos“ paspausdamas mygtuką 

„Įkelti / atnaujinti“
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Užpildytas  prašymas



88

8. Skiltyje „Užpildytas 

prašymas“ pasitikrinkite savo 

konkursinį balą

9. Sulaukite kvietimo studijuoti 

(kvietimai skelbiami LAMA BPO IS ir 

el. paštu)

10. Sudarykite studijų sutartį su 

aukštąja mokykla



2018 metų
priėmimas į universitetus ir 

kolegijas
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PAGRINDINĖS 2018 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO DATOS 

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir 
kolegijas registravimas 

2018-06-01 – 2018-07-23,

iki 12 val. 
Stojamieji egzaminai ir motyvacijos įvertinimas 2018-06-18 – 2018-07-10 

PAGRINDINIS PRIĖMIMAS (I etapas)

– kvietimų skelbimas 2018-07-26, iki 12 val. 

PAGRINDINIS PRIĖMIMAS (II etapas) 2018-08-01, nuo 12 val.

– 2018-08-03, iki 16 val.
– kvietimų skelbimas 2018-08-07, iki 12 val.

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS 2018-08-13 – 2018-08-17,

iki 15 val. 
– kvietimas skelbimas  2018-08-21  iki 12 val.



Papildoma sesija

Papildoma stojamųjų egzaminų 
sesija (tik dėl pateisinamų 
priežasčių nedalyvavusiems 
pagrindinėje sesijoje)

Sesija
2018-07-16 –
2018-07-17

Rezultatų
paskelbimas

2018-07-18

Papildomas stojančiųjų į ugdymo 
mokslų studijų programas 
motyvacijos vertinimas

Sesija
2018-07-17 ir 
2018-08-16
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I etapas
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Kvietimo studijuoti paskelbimas 2018-07-26 iki 12 val.

Sutarčių su pakviestaisiais 
sudarymas aukštosiose 
mokyklose

2018-07-27 – 2018-07-31,
17 val.

(išskyrus liepos 28 ir 
29 d.)

Likusių laisvų vietų paskelbimas 2018-08-01,  12 val.
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Pasiūloma viena valstybės finansuojama 
vieta (vf) arba vieta su studijų stipendija 
(vnf/st), arba nefinansuojama vieta (vnf)

I etapas



II etapas
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Pageidavimų prioritetų prašymuose 
koregavimas

2018-08-01, nuo 12 val. –
2018-08-03, iki 16 val.

Kvietimo studijuoti paskelbimas 2018-08-07, iki 12 val.

Sutarčių su pakviestaisiais 
sudarymas aukštosiose mokyklose

2018-08-08 – 2018-08-09,
iki 17 val.

Likusių laisvų vietų paskelbimas 2018-08-10, 12 val.
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II etapas

• stojantieji, norintys dalyvauti antrajame etape, turi šį 
norą patvirtinti LAMA BPO informacinėje sistemoje.

• prašyme įrašytų pageidavimų seką galima koreguoti. 
• konkurse pasiūloma viena VF, VNF/ST arba VNF vieta.
• pirmajame etape pasirašęs studijų sutartį dėl VNF 

vietos asmuo, antrajame etape laimėjęs VF arba 
VNF/ST vietą, VNF sutartį gali nutraukti.



Papildomas priėmimas
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Prašymų priimti studijuoti į 
universitetus ir kolegijas teikimas 
LAMA BPO informacinėje sistemoje

2018-08-13 – 2018-08-17,
iki 15 val.

Kvietimo studijuoti paskelbimas 2018-08-21, iki 12 val.

Sutarčių su pakviestaisiais 
sudarymas aukštosiose mokyklose

2018-08-22 – 2018-08-23, 
iki 17 val.
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Papildomas priėmimas

• gali dalyvauti visi asmenys;
• teikiamas naujas iki 6 pageidavimų 

prašymas; 
• konkurse pasiūloma viena VF, VNF/ST 

arba VNF vieta.
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Eil. 

Nr.

Auk-

štoji

m-kla

Studijų 

programa

Finan-

sav.

pobūdis

Studijų forma Balas 

geriau-

siųjų

eilėje

Konk.

balas AM 

progra-

moje

Kvietimas

studijuoti1 prior. 2 prior.

1 A Programa 1 vf NL I 9,02 10,02 Kvietimas, I

2 A Programa 2 vf NL - 9,02 9,02

3 A Programa 1 vnf/st NL I 9,02 10,02

4 B Programa 3 vf NL(S) - 8,96 8,96

5 B Programa 1 vnf NL(S) - 8,96

NL(S) – nuolatinės studijos, vykdomos sesijiniu tvarkaraščiu;
NL(V) – vakarinės  studijos, vykdomos sesijiniu tvarkaraščiu;
I(S) – ištęstinės studijos, vykdomos sesijiniu tvarkaraščiu.

BENDROJO PRIĖMIMO PRAŠYMAS
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Eil. 

Nr.
Studijų programa

Finansav.

pobūdis

Kvietimas

studijuoti

1 Programa 1 VF

2 Programa 2 VF

3 Programa 3 VF Kvietimas, NL

4 Programa 1 VNF/ST

5 Programa 1 VNF

6 Programa 2 VNF

7 Programa 3 VNF

BENDROJO PRIĖMIMO PRAŠYMAS
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Eil. 

Nr.
Studijų programa

Finansav.

pobūdis

Kvietimas

studijuoti

1 Programa 1 VF negaunate

2 Programa 2 VF negaunate

3 Programa 3 VF negaunate

4 Programa 4 VF negaunate

5 Programa 5 VF negaunate

6 Programa 6 VF negaunate

7 Programa 7 VF negaunate

BENDROJO PRIĖMIMO PRAŠYMAS
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Eil. 

Nr.
Studijų programa

Finan-sav.

pobūdis

Kvietimas

studijuoti

1 Programa 1 VF negaunate

2 Programa 2 VF negaunate

3 Programa 3 VF negaunate

4 Programa 4 VF negaunate

5 Programa 5 VF negaunate

6 Programa 6 VF negaunate

7 Programa 1 VNF gaunate

BENDROJO PRIĖMIMO PRAŠYMAS
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Eil. 

Nr.
Studijų programa

Finan-sav.

pobūdis

Kvietimas

studijuoti

1 Programa 1 VF

2 Programa 1 VNF/ST

3 Programa 1 VNF

4 Programa 2 VF

5 Programa 3 VF

6 Programa 4 VF

7 Programa 5 VNF

BENDROJO PRIĖMIMO PRAŠYMAS
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Teisės aktų, reglamentuojančių 
bendrąjį priėmimą į Lietuvos 

aukštąsias mokyklas
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Tarptautinis bakalaureatas
• Turintieji sertifikatą, bet negavę diplomo nuo šiol galės kreiptis 

į vidurinio ugdymo programą vykdančią mokyklą dėl tolesnio 
mokymosi ir brandos egzaminų laikymo. Mokykla turimus 
mokomųjų dalykų vertinimus įskaitys ir moksleiviui nebereikės 
jų kartoti. 

• Rezultatų įskaitymo rekomendacijas galima rasti čia:

http://www.mokslas.lt/files/uploaded/isak_rekomendacijos_tb_
galutinis.pdf 105



Tarptautinis bakalaureatas
• Dėl Europos bakalaureato diplomo (European Baccalaureate

Diploma):

Dėl diplomo dalykų atitikmenų nustatymo bei pažymių 
pervedimo reikia kreiptis į SKVC. Tačiau dėl šio diplomo 
pripažinimo kreiptis į SKVC nereikia.

• Dėl Tarptautinio bakalaureato diplomo (International 
Baccalaureate (IB) Diploma):D

Dėl diplomo pripažinimo reikia kreiptis į SKVC. Dėl šio diplomo 
dalykų atitikmenų nustatymo bei pažymių pervedimo kreiptis į 
SKVC nereikia.
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Tarptautinio bakalaureato
diplomo dalykų ir pažymių 

atitikmenys nustatyti Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2017 m. sausio 4 d. 
įsakymu Nr. V-9
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Geriausiųjų eilės sudarymo 
tvarka

• http://bakalauras.lamabpo.lt/studentams/stojantiesiems-
2018/geriausiuju-eiles-sudarymo-tvarka/#0

Dokumentas:

• http://bakalauras.lamabpo.lt/wp-
content/uploads/2017/04/GE2018pakeitimasgalutinis.pdf
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http://bakalauras.lamabpo.lt/studentams/stojantiesiems-2018/geriausiuju-eiles-sudarymo-tvarka/#0
http://bakalauras.lamabpo.lt/wp-content/uploads/2017/04/GE2018pakeitimasgalutinis.pdf


Stojamieji egzaminai

Stojamųjų egzaminų organizavimo ir vertinimo 

tvarkos aprašas

www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ED562FE128F0/lGpmDLUhXJ
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https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ED562FE128F0/lGpmDLUhXJ


Motyvacijos vertinimas

Motyvacijos vertinimo turinio ir vykdomos veiklos aprašas

www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0A3AD8D129E4/ZXrAHwVbTJ
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Nacionalinis egzaminų centras

Interneto svetainėje www.nec.lt galima rasti:

• 2018 m. įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraštį;

• Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo

• ir vykdymo tvarkos aprašą;

• Brandos egzaminų programas;

• Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą;

• Brandos egzaminų vykdymo instrukcijas;

• Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatus;

• Valstybinių brandos egzaminų užduočių pavyzdžius ir užduočių pavyzdžių 
atsakymų lapus;

• Ankstesnių metų brandos egzaminų užduotis ir jų vertinimo instrukcijas.

111



https://www.aikos.smm.lt

AIKOS – atvira informavimo, 
konsultavimo ir orientavimo sistema, 

kurios pagrindinis tikslas – teikti 
informaciją apie mokymosi galimybes 

Lietuvoje.
112



Studijų kokybės vertinimo centras

www.skvc.lt
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http://www.skvc.lt/


Valstybinis studijų fondas

www.vsf.lt

• Socialinių stipendijų skyrimas aukštųjų mokyklų 
studentams;

• Valstybės remiamų paskolų studentams suteikimas 
ir išmokėjimas;

• Valstybės paskolų studentams suteikimas ir 
išmokėjimas;

• Studijų stipendijų skyrimas ir administravimas 
aukštųjų mokyklų studentams.
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http://www.vsf.lt/


KARJEROS PLANAVIMAS

www.mosta.lt

www.karjera.lt

www.kurstoti.lt

www.euroguidance.lt

www.karjeroscentras.eu 115

http://www.kurstoti.lt/
http://www.kurstoti.lt/
http://www.kurstoti.lt/
http://www.euroguidance.lt/
http://www.karjeroscentras.eu/
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Registracijos bei kitų žingsnių, reikalingų 
užpildyti prašymą stojimui į aukštąsias 

mokyklas, atlikimas mokomojoje 
informacinėje sistemoje
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Praktiniai sistemos mokymai



https://bp.lamabpo.lt/bp20xx/ie
jimasmokymams
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Nuoroda:
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