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Priėmimas į aukštąsias mokyklas:

• Pagrindinės priėmimo procedūros vykdomos internetu. 

• Bendrąjį priėmimą į aukštąsias mokyklas,

kurį sudaro pagrindinis ir papildomas priėmimai,  
organizuoja LAMA BPO 

www.lamabpo.lt

• Bendrajame priėmime dalyvaujantys stojantieji vienu 
metu gali pretenduoti į universitetinių ir koleginių
studijų programas. 

http://www.lamabpo.lt/


Laipsnį suteikiančios studijų programos:

Pirmoji pakopa – profesinio bakalauro ir bakalauro:

• koleginės studijų programos

(orientuotos į pasirengimą profesinei veiklai, įgyjamas 
profesinio bakalauro laipsnis);

• universitetinių studijų programos

(orientuotos į teorinį pasirengimą ir aukščiausio lygio 
profesinius gebėjimus, įgyjamas bakalauro laipsnis).



Studijų krypčių grupės Lietuvos 
aukštosiose mokyklose :

• Fiziniai mokslai

• Gyvybės mokslai

• Humanitariniai mokslai

• Informatikos mokslai

• Inžinerijos mokslai

• Matematikos mokslai

• Menai

• Socialiniai mokslai 

• Sportas

• Sveikatos mokslai

• Technologijų mokslai

• Teisė 

• Ugdymo mokslai

• Verslo ir viešoji vadyba

• Veterinarijos mokslai

• Žemės ūkio mokslai



Mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai
stojantiems į aukštąsias mokyklas:

Valstybiniai brandos egzaminai (privalomi, 
pretenduojantiems į vf vietas):

• lietuvių kalbos ir literatūros

• Bet kuris stojančiojo laisvai pasirinktas laisvai 
pasirinktas valstybinis brandos egzaminas. 

• matematikos (išskyrus menus)



Minimalūs reikalavimai stojantiesiems

Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų 
programas  turi būti išlaikę valstybinį matematikos
brandos egzaminą:

• ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu pretenduojantiems į 
visas studijų programas



Mokykloje privalomų mokytis dalykų:

• lietuvių kalbos ir literatūros; 

• užsienio kalbos; 

• matematikos 

• istorijos arba geografijos 

• biologijos arba fizikos, arba chemijos;

• meninio ugdymo srities arba technologijų programos 
krypties dalyko;

• bendrosios kūno kultūros arba pasirinktos sporto 
šakos. 



Penkių geriausių metinių įvertinimų 
aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko 
skaičiaus, turės būti: 

• ne mažesnis nei 7 (stojant į universitetus)

• ne mažesnis nei 6 (stojant į kolegijas)



Papildomi konkursinio balo kriterijai

• Stojantiesiems į menų studijas ir meno pedagogiką reikės 
laikyti stojamąjį egzaminą. Stojamasis egzaminas į menų 
studijas sudaro 100 procentų konkursinio balo, o į menų 
pedagogiką – 0,7 konkursinio balo. 

• Stojantiesiems į sporto ir sporto pedagogikos studijas 
stojamasis egzaminas - sporto pasiekimų įvertinimas.

• Stojantiesiems į pedagogines studijas privalomas motyvacijos 
įvertinimas.



Papildomi konkursinio balo kriterijai

PATVIRTINTA: NUO 2019 M. STOJANTIEMS Į LIETUVOS AUKŠTĄSIAS 

MOKYKLAS PRIDEDAMA 0,25 PAPILDOMO BALO UŽ SAVANORYSTĘ

• Stosiantys į Lietuvos aukštąsias mokyklas galės gauti 0,25 papildomo balo už 

ilgalaikę savanorystę. 

• Konkrečiai balai galės būti skiriami už bent 6 mėnesių veiklą nacionalinėje 

„Jaunimo savanoriškoje tarnyboje“ arba bent 3 mėnesių tarptautinę 

savanorišką veiklą pagal programas „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo 

korpusas“.

https://jrd.lt/jaunimo-reikalu-departamentas/_naujienos/jaunimo-savanoriska-tarnyba
http://www.erasmus-plius.lt/puslapis/jaunimas-52
https://www.jtba.lt/europos-solidarumo-korpusas/


Papildomi balai

• pridedama 0,25 papildomo balo už pirmojo
arba antrojo dalyko Brandos darbą, kurio 
įvertinimas ne žemesnis nei 9.

• pridedama 0,5 papildomo balo asmenims, 
baigusiems bazinius karinius mokymus arba 
privalomąją karo tarnybą.



Visų studijų sričių:
• tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinių vietų 

laimėtojams pridedama :
už I vietą – 2,5 balo, 
už II vietą – 1,5 balo, 
už III vietą – 1 balą. 
• šalies olimpiadų ir konkursų prizinių vietų 

laimėtojams pridedama : 
už I vietą – 1,5 balo,
už II vietą – 1 balą, 
už III vietą – 0,5 balo.

Vertinami tik 10–12 (gimnazijos II–IV) klasėse per 
olimpiadas ir konkursus įvertinti pasiekimai. 



Konkursinis balas

Jam skaičiuoti naudojama iki 4 dalykų, išskyrus menų, 
atsižvelgiant į studijų kryptį: 

• pagrindinis (pirmasis) dalykas turi didžiausią svertinį 
koeficientą 0,4

• kitų dalykų svertinis koeficientas 0,2, išskyrus 
architektūros, žemės ūkio, menų pedagogikos 
studijų programas (žr. lentelę Lama.bpo)  

• Visose studijų kryptyse, išskyrus menų, į konkursinį 
balą įtraukiamas lietuvių kalbos ir literatūros 
valstybinio brandos egzamino įvertinimas. 



Konkursinis balas – iš 4 mokomųjų 
dalykų rezultatų

Stojimo konkursinis balas formuojamas iš 4 mokomųjų dalykų rezultatų 
pagal pasirinktą studijų sritį: 1-ojo dalyko valstybinio egzamino 
rezultato, 2-ojo ir 3-iojo (laisvai pasirenkamojo dalyko) valstybinių 
egzaminų rezultatų arba metinių pažymių  ir lietuvių kalbos ir 
literatūros valstybinio egzamino rezultato. 

2020 metų pagrindinių konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų 
kryptis sąrašas – lama.bpo.lt

Žiūrėti:                     Stojantiems 2020



Konkursinio balo sandara
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dalykas
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(stojamojo) 
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įvertinimas

Valstybinio 
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Lietuvių 
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literatūros 

brandos 
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įvertinimas 



KONKURSINIO BALO SKAIČIAVIMO 
FORMULĖ

Pirmojo dalyko rezultatas x iš svertinio 
koeficiento : 10 + antrojo dalyko rezultatas x iš 
svertinio koeficiento : 10 + trečiojo dalyko 
rezultatas x iš svertinio koeficiento : 10 + 
ketvirtojo dalyko rezultatas x iš svertinio 
koeficiento : 10 

PVZ:

56x0.4:10+85x0.2:10+74x0.2:10+63x0.2:10
=6.68



• 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 
(užsienio kalbos A1 ir A2) lygio dalykų metiniai pažymiai. 

DĖMESIO: jei norite studijuoti universitete, bet 
nepasirinkote dalyko (kuris konkursiniame bale gali būti 
antras ar trečias) A lygiu, to dalyko turite laikyti valstybinį 
egzaminą. Kitaip jis į konkursinio balo formulę įtrauktas 
nebus!

METINIŲ PAŽYMIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ 

ĮVERTINIMŲ PERSKAIČIAVIMAS



Įvertinimų skalė Patenkinami įvertinimai

Mokyklinė 

dešimtbalė skalė

10

A (užsienio kalbos B1 ir 

B2) lygio metinis 

pažymys, perskaičiuotas 

kaip VBE

36

B (užsienio kalbos B1 ir 

B2) lygio metinis 

pažymys, perskaičiuotas 

kaip VBE

18

METINIŲ PAŽYMIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ 

ĮVERTINIMŲ PERSKAIČIAVIMAS I



Mažiausias stojamasis balas

Nuo 2019 m. mažiausias 
stojamasis konkursinis balas į 
universitetus nustatytas 5,4

Į kolegijas – 4.3



Kur rasti informaciją?
• Su brandos egzaminų laikymo tvarka ir pavyzdžiais galima susipažinti 

Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje www.egzaminai.lt . 

• Informacija apie profesijas, kvalifikacijas, profesines ir aukštąsias mokyklas, 
mokymo ir studijų programas – Atviros informavimo, konsultavimo ir 
orientavimo sistemos (AIKOS) interneto svetainėje www.aikos.smm.lt . 

• Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrojo priėmimo tvarka, konkursinio balo 
skaičiuoklė, ankstesnių metų konkursiniai balai skelbiami www.lamabpo.lt . 

• Studijų kokybės vertinimo centras skelbia duomenis apie vertintas visų 
Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programas, jų akreditaciją www.skvc.lt . 

• Informaciją apie lengvatines paskolas, socialines stipendijas ir tikslines 
išmokas neįgaliems studentams studijų prieinamumui užtikrinti teikia 
Valstybinis studijų fondas www.vsf.lt . 

http://www.egzaminai.lt/
http://www.aikos.smm.lt/
http://www.lamabpo.lt/
http://www.skvc.lt/
http://www.vsf.lt/


Valstybės nefinansuojamos studijų 
programos

• Asmenys, pretenduojantys į valstybės 
nefinansuojamą (VNF) studijų programą, 
privalo būti išlaikę 1 valstybinį brandos 
egzaminą. 

• Aukštosios mokyklos į VNF studijų programas 
kiekviena yra nustačiusios savo priėmimo 
tvarką. 



Reikšmingi skaičiai, įsidėmėk

• 2 VBE (valstybiniai brandos egzaminai) – lietuvių 
kalba ir literatūra plius vienas pasirinktas – įgysi 
brandos atestatą;

• 3 VBE– minimalūs reikalavimai, pretenduojant į 
aukštąją mokyklą, vf vietą;

• 4 dalykai pagal pasirinktą studijų programą –
konkursinis balas;

• 5 geriausių mokomųjų dalykų atestate vidurkis:

- Vidurkis 6 – galima stoti į kolegijas;

- Vidurkis 7 – galima stoti į universitetus;


