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Didžiausią visų finansavimo formų studentų skaičių surinkusios studijų programos



BENDROJO PRIĖMIMO STATISTINĖ INFORMACIJA

Didžiausią visų finansavimo formų studentų skaičių surinkusios studijų programos



• Konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašas

• Bendrojo priėmimo tvarkos aprašas

• LR mokslo ir studijų įstatymas

• Įsakymas dėl mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo

• Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas

• Motyvacijos įvertinimo turinio ir vykdymo tvarkos aprašas

• Motyvacijos įvertinimo reglamentas

• Sporto pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

PAGRINDINIAI TEISINIAI DOKUMENTAI



SLENKSTINIAI REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS

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

SLENKSTINIAI REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS



2016-2017 m. įgiję vidurinį
išsilavinimą Lietuvoje turi būti išlaikę:

matematikos valstybinį 
brandos egzaminą 

(išskyrus į menų studijas)

SLENKSTINIAI REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS



2018 m. įgiję vidurinį išsilavinimą 
Lietuvoje turi būti išlaikę valstybinį

matematikos brandos egzaminą
(išskyrus į menų studijas):

SLENKSTINIAI REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS

ne žemesniu nei 16 
balų įvertinimu

 pretenduojantiems į 
humanitarinių mokslų 

studijų programas

ne žemesniu nei 25 
balų įvertinimu

 pretenduojantiems į 
visų (išskyrus menų ir 

humanitarinių mokslų) 
studijų krypčių grupių 

programas



2019 m. įgysiantys vidurinį
išsilavinimą Lietuvoje turi būti išlaikę:

matematikos valstybinį 
brandos egzaminą 

(išskyrus į menų studijas)

SLENKSTINIAI REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS 2019 M.

lietuvių kalbos ir 
literatūros valstybinį 

brandos egzaminą

užsienio kalbos 
(anglų, vokiečių ar prancūzų) 

egzaminą

valstybinį arba tarptautinį 
B1 lygiu

Vidurkis ≥ 40 universitete

Vidurkis ≥ 25 kolegijoje



SLENKSTINIAI REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS 2019 M.

1. lietuvių kalba ir literatūra; 
2. gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba 
vokiečių);
3. užsienio kalba; 
4. matematika; 
5. istorija arba geografija;
6. biologija arba fizika, arba chemija;
7. menai arba technologijos;
8. bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka.

Vidurkis ≥ 7 universitete

Vidurkis ≥ 6 kolegijoje

Penkių dalykų geriausių metinių 
įvertinimų aritmetinis vidurkis



SLENKSTINIAI REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS 2019 M.

Mokslo ir studijų
įstatymo 

59 straipsnis

Į aukštosios mokyklos pirmosios pakopos ir

vientisąsias studijas konkurso būdu priimami

asmenys, išlaikę bent vieną valstybinį
brandos egzaminą ir turintys ne žemesnį
kaip vidurinį išsilavinimą

Minimalus balas:

5,4 universitete;

4,3 kolegijoje



Įgijusiems vidurinį 
išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai:

slenkstinis 
reikalavimas

vidurinį išsilavinimą 
liudijantis dokumentas

SLENKSTINIAI REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS



KONKURSINIO BALO SANDARA



KONKURSINIO BALO SANDARA 2019 M.



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

3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4

B (užsienio kalbos A1 ir A2) 

lygio metinis pažymys, 

perskaičiuotas kaip VBE

1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7

METINIŲ PAŽYMIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ ĮVERTINIMŲ PERSKAIČIAVIMAS

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

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



Visoms krypčių grupėms 

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 
10 – 12 kl. 
pasiekimai

2019



Dalyvavimas tarptautinėje, 
nacionalinėje jaunimo 
savanoriškoje veikloje, 
kuri yra ne trumpesnė 
negu 3 mėnesiai arba 
jaunimo savanoriškoje 
tarnyboje, kuri yra ne 

trumpesnė nei 6 mėnesiai

0,25 balo

Pirmojo arba antrojo 
dalyko brandos darbo ne 

žemesnis nei 9 
įvertinimas

0,25 balo

PAPILDOMI BALAI 

Baigusiems bazinius 
karinius mokymus arba 

privalomąją karo 
tarnybą

0,5 balo



Baigta profesinio mokymo 
programa su pagyrimu arba 
turimas bent vienerių metų 

darbo stažas

1 balas stojant į kolegines
studijų programas

Baigta profesinio mokymo 
programa su pagyrimu

1 balas stojant į 
universitetines studijų 

programas

PAPILDOMI BALAI 

Stojantiesiems į 
universitetinių studijų 

muzikos krypties studijų 
programas

0,15 balo x A (A-
muzikologijos mokyklinio 

brandos egzamino 
įvertinimas)



Sporto pasiekimai Kūno kultūros 
metinis pažymys+

Vertinami paskutinių ketverių 
metų sporto pasiekimai

SPORTO STUDIJŲ PROGRAMOS



SPORTO STUDIJŲ PROGRAMOS



Sporto pasiekimus įrodančių dokumentų kopijas stojantieji 
turi prisegti elektroniškai prie savo prašymo BPIS 

Sporto pasiekimus pagrindžiantys dokumentai – sporto
šakos federacijos išduota pažyma ir varžybų protokolas

SPORTO STUDIJŲ PROGRAMOS



Menų studijų 
programos ir meno 

pedagogika

Pagrindinis dalykas: 
stojamieji 
egzaminai

Pagrindinė sesija: 
birželio 17 d. – liepos 5 d.

STOJAMIEJI EGZAMINAI 



Ugdymo mokslai

Pagrindinė sesija: 
birželio 17 d. – liepos 5 d.

Papildomo priėmimo 
metu galima laikyti

rugpjūčio 14 d. 

Teigiamas / neigiamas  
įvertinimas

MOTYVACIJOS VERTINIMAS



Aukštųjų mokyklų priėmimo taisyklės

Orlaivių pilotavimas, 
dantų technika, 
ortopedija ir t.t.

Gali būti mokami
ir gali reikėti atsinešti 
specialias priemones

Priskiriami BPIS pildant 
prašymą

ATSKIRI STOJAMIEJI EGZAMINAI



Bendrojo priėmimo prašymai 
teikiami ir koreguojami tik 

internetu

www.lamabpo.lt

EL. PRAŠYMO PILDYMAS

! Nuo birželio 1 d. – liepos 22 d. 15 
val.   

PRAŠYMŲ REGISTRACIJA

http://www.lamabpo.lt/


BENDROJO PRIĖMIMO ŽINGSNIAI

1. Užsiregistruok BPIS

2. Gauk registracijos patvirtinimą ir vartotojo numerį el. paštu

3. Prisijunk į BPIS su gautu vartotojo numeriu ir savo sugalvotu slaptažodžiu, eilės

tvarka užpildyk prašomą informaciją kiekvienoje skiltyje

4. Pasirink norimų aukštųjų mokyklų studijų programas, įtrauk jas į prašymą

5. Išlaikyk stojamuosius egzaminus, jei stoji į menų studijas / išlaikyk motyvacijos

vertinimą, jei stoji į ugdymo mokslų studijas

https://bp.lamabpo.lt/bp2019/lama_is.main?p_lang=LTU
https://bp.lamabpo.lt/bp2019/lama_is.main?p_lang=LTU


BENDROJO PRIĖMIMO ŽINGSNIAI

6. Brandos atestato duomenys į BPIS įkeliami automatiškai iš Mokinių

registro (jei vidurinis išsilavinimas įgytas 2010 – 2019 m.). Pasitikrink, ar

įkelti duomenys atitinka brandos atestato įrašus

7. Prisek brandos atestato ir jo priedo el. kopijas BPIS skiltyje „Atestatas ir

pažymos“ (jei vidurinis išsilavinimas įgytas 2009 m. ir anksčiau)

8. Skiltyje „Užpildytas prašymas“ pasitikrink savo konkursinį balą

9. Sulauk kvietimo studijuoti (kvietimai skelbiami BPIS ir el. paštu)

10. Sudaryk studijų sutartį su aukštąja mokykla.

https://bp.lamabpo.lt/bp2019/lama_is.main?p_lang=LTU
https://bp.lamabpo.lt/bp2019/lama_is.main?p_lang=LTU
https://bp.lamabpo.lt/bp2019/lama_is.main?p_lang=LTU


STOJANČIŲJŲ DUOMENŲ PATEIKIMAS

www.lamabpo.lt

atestatas ir 

pažymos

Įgiję vidurinį išsilavinimą

2009 m. ir anksčiau
Prisegti brandos 

atestato kopiją

2010 m. ir vėliau
Duomenys įkeliami 

automatiškai

http://www.lamabpo.lt/


BPIS el. dokumentų kopijas prisegti prie savo 
prašymo turi: 

vidurinį išsilavinimą 
Lietuvoje įgiję 2009 m. ir 

anksčiau

vidurinį išsilavinimą įgiję 
užsienio šalių 
institucijose

baigę tarptautinio 
bakalaureato diplomo 

programą

STOJANČIŲJŲ DUOMENŲ PATEIKIMAS



BPIS el. dokumentų kopijas prisegti prie savo 
prašymo turi: 

užsienio lietuviai, kurie 
ne mažiau kaip trejus 

metus yra gyvenę 
užsienyje

išlaikę tarptautinį 
užsienio kalbos egzaminą

sportininkai, turintys 
sporto pasiekimų ir 

stojantys į sporto studijas

STOJANČIŲJŲ DUOMENŲ PATEIKIMAS



 6 pageidavimai
 1 kvietimas: 

vf, vnf/st arba vnf

Kvietimas
2019-08-20  
iki 12 val.

2019-08-12 
2019-08-15 

II etapas

 9 pageidavimai
 1 kvietimas: 

vf, vnf/st arba vnf

2019-08-01  12 val. 
2019-08-03  12 val.

Kvietimas
2019-08-06   
iki 12 val.

2019-06-01     
2019-07-22  15 val.

I etapas

 9 pageidavimai
 1 kvietimas: 

vf, vnf/st arba vnf

Kvietimas
2019-07-26   
iki 12 val.

Pagrindinis priėmimas 

Papildomas priėmimas



1

9

8

7

6

5

4

3

2

Į PRAŠYMĄ GALIMA 
ĮTRAUKTI IKI 9 
PAGEIDAVIMŲ

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



1

9

8

7

6

5

4

2

3

Į PRAŠYMĄ GALIMA 
ĮTRAUKTI IKI 9 
PAGEIDAVIMŲ 

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

JEI NORI ĮSTOTI Į IŠSVAJOTĄ STUDIJŲ
PROGRAMĄ IR FINANSAVIMO ŠALTINIS TAU
NESVARBUS, SIEKIAMOS STUDIJŲ
PROGRAMOS VF IR VNF VIETAS RAŠYK VIENĄ
PO KITOS

VNF

VF

VF

VNF

VF

VNF

VF

VF

VF

PRAŠYMO PILDYMO SCHEMAPRAŠYMO PILDYMO SCHEMA



STUDIJŲ SUTARČIŲ SUDARYMAS

Pateikiami aukštosios mokyklos 
priėmimo taisyklėse nurodyti 

dokumentai

STUDIJŲ SUTARČIŲ SUDARYMAS

Kai kurios aukštosios mokyklos (KTU, 
LSMU, LSU, VGTU, VU, VDU ir VK) 

suteikia galimybę sudaryti studijų sutartį 
elektroniniu būdu

Stojančiųjų įgalioti asmenys privalo 
turėti notaro patvirtintą stojančiojo 

raštišką įgaliojimą



STUDIJŲ SUTARČIŲ SUDARYMAS

Užsienio institucijose išsilavinimą įgiję asmenys gali būti 
priimami į valstybės finansuojamas studijų vietas Lietuvos 

aukštosiose mokyklose arba pretenduoti į studijų 
stipendiją, jeigu jie yra:

ĮGIJUSIEMS IŠSILAVINIMĄ UŽSIENYJE

Lietuvos Respublikos, kitų 
Europos sąjungos valstybių 

narių ar Europos ekonominės 
erdvės valstybės piliečiai ir jų 

šeimos nariai

Užsienio valstybių, nesančių 
Europos sąjungos ir kitų Europos 

ekonominės erdvės narėmis, 
piliečiai ir asmenys be pilietybės, 
kurie turi leidimą nuolat gyventi 

Lietuvos Respublikoje Užsienio lietuviai



STUDIJŲ SUTARČIŲ SUDARYMAS
ĮGIJUSIEMS IŠSILAVINIMĄ UŽSIENYJE

Asmenims, įgijusiems vidurinį 
išsilavinimą užsienio šalių 

institucijose ar pagal tarptautinių 
organizacijų švietimo programas, 

minimalus rodiklis yra vidurinį 
išsilavinimą liudijantis 

dokumentas 

Pagrindiniai kriterijai konkursinio 
balo skaičiavimui – SKVC nustatyti 

dalykų atitikmenys ir 2019 m. 
Konkursinės eilės sudarymo tvarkos 

apraše nurodyti kriterijai SKVC pažymų kopijas 
elektroniškai gali prisegti 
prie savo prašymo BPIS



STUDIJŲ SUTARČIŲ SUDARYMAS
ĮGIJUSIEMS IŠSILAVINIMĄ UŽSIENYJE

Stojantiesiems, prisegusiems elektronines pažymas, 
išduodamas kompetetingos institucijos (mokyklos, 
savivaldybės, ambasados ar pan.) ir šią informaciją 

patvirtinus LAMA BPO centrinei būstinei pridedama:

1 papildomas balas – užsienio 
lietuviams, kurie ne mažiau kaip 

trejus metus yra gyvenę užsienyje

1 papildomas balas – 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) 



STUDIJŲ SUTARČIŲ SUDARYMAS
ĮGIJUSIEMS IŠSILAVINIMĄ UŽSIENYJE

1) Vasario 16-osios gimnazija (Vokietija)
2) Punsko Kovo 11-osios licėjus (Lenkija)
3) Maskvos J. Baltrušaičio vidurinė mokykla (Rusija)
4) Rygos lietuvių vidurinė mokykla (Latvija)
5) Palesos privati vidurinė mokykla (Baltarusija)
6) Rimdžiūnų vidurinė mokykla (Baltarusija)

Pridedamas 1 
papildomas balas

Kai stojantysis BPIS pažymi, kurią 
mokyklą baigė ir LAMA BPO 

darbuotojas BPIS patvirtina, kad jis 
yra baigęs atitinkamą mokyklą



STUDIJŲ SUTARČIŲ SUDARYMAS
ĮGIJUSIEMS IŠSILAVINIMĄ UŽSIENYJE

Stojantiesiems į lietuvių kalba vykdomas studijų programas BPIS el. 
būdu reikia prisegti lietuvių kalbos mokėjimą įrodančio dokumento 

kopiją

Vilniaus universiteto pažymą apie 
lietuvių kalbos įskaitos išlaikymą 

(C1 lygis)

Pažymą, išduotą kompetetingos 
institucijos (mokyklos, savivaldybės, 

ambasados ar pan.), oficialiai išverstą 
į lietuvių, anglų arba rusų kalbą (B2 

lygis)

arba




