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Norint 2018 metais studijuoti 
nemokamai 

Universitete 
 Reikia: 
 išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą; 

 išlaikyti užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) brandos egzaminą 
ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą; 

 išlaikyti matematikos brandos egzaminą (iškyrus meno 
studijas) (humanitarinių studijų sričiai ne žemesniu nei 
patenkinamu pasiekimų lygiu (16-35); socialinių, fizinių, 
biomedicinos ir technologijos studijų sričiai ne žemesniu nei 
pagrindiniu pasiekimų lygiu (36-85). 
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Norint 2018 metais studijuoti 
nemokamai 

Kolegijoje 
 Reikia: 
 išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį arba valstybinį brandos 

egzaminą; 

 išlaikyti užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) brandos egzaminą 
arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą; 

 išlaikyti matematikos brandos egzaminą (iškyrus meno 
studijas) (humanitarinių studijų sričiai ne žemesniu nei 
patenkinamu pasiekimų lygiu (16-35); socialinių, fizinių, 
biomedicinos ir technologijos studijų sričiai ne žemesniu nei 
pagrindiniu pasiekimų lygiu (36-85). 
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Norint mokytis 2018 m. profesinio 
rengimo centre 

 

• Reikia turėti brandos atestatą, pasirinkti 
norimą profesiją ir laiku pateikti prašymą 
LAMA BPO sistemoje. 

4 



2018 m. geriausiųjų eilės sudarymo kriterijai 

1.  Pirmojo dalyko brandos, stojamojo egzamino arba sporto pasiekimų 
įvertinimas. 

 

2. Antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys. 

 

3. Trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys.  

         (technologijos mokslų studijų sričiai gali būti imamas kvalifikacijos 
egzamino įvertinimas) 

 

4. Ketvirtojo dalyko lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino 
įvertinimas  arba kito dalyko brandos egzamino, numatyto vietoje 
lietuvių kalbos ir literatūros dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra 
pirmasis dalykas, įvertinimas. 

 

5. Tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas. 
 
  
 

 

5 



 
  6. Motyvacijos įvertinimas stojantiems į pedagogo kvalifikaciją 

suteikiančių studijų programas. 
 
   7. Brandos darbo įvertinimas.  
 
   8. Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomos 

pradinės karo tarnybos baigimo pažymėjimas. 
 

    9. Dalyvavimas ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba 
tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė 
negu 3 mėnesiai.  



     Jeigu asmens brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų 
nelaikė (atleistas)“, vietoje nelaikytų brandos egzaminų 
įvertinimų imami metiniai pažymiai. 

 
    Jeigu brandos atestate yra kelių užsienio kalbų metiniai ir 

brandos egzaminų pažymiai, į konkursinį balą įskaitomas 
palankiausias stojančiajam variantas, jeigu aukštosios 
mokyklos priėmimo taisyklėse nėra numatyta kitaip. 

 

    Jeigu tam tikros studijų krypties ar krypčių grupės konkursinio 
balo sandaroje yra numatyti alternatyvūs mokomieji dalykai 
(pavyzdžiui, fizika arba chemija), parenkamas palankiausias 
stojančiajam variantas – į konkursinį balą įskaitomas geriau 
įvertintas dalykas.  

 



 Pirmojo (pagrindinio) dalyko svertinis koeficientas nustatomas 
0,4, kitų dalykų svertiniai koeficientai – nuo 0,1 iki 0,2. 

 
 Stojamųjų egzaminų įvertinimų, priklausomai nuo jų svarbos, 

svertiniai koeficientai sudaro nuo 0,5 iki 0,7. 
 
 Kitų pasiekimų įvertinimai papildo konkursinį balą. 
 
 Bendra susumuotų kriterijų vertė, įskaitoma į konkursinį balą, 

negali viršyti 2,5 balo. 
 



Konkursinio balo skaičiavimas 
 

    Jeigu stojantysis turi antrojo ar trečiojo dalyko metinį įvertinimą ir laikė to paties 
dalyko valstybinį/mokyklinį egzaminą, imamas geresnis stojančiajam įvertinimas. 

 

     Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama 0–12,5 balų skalė. Šimtabalėje skalėje 
pateikiami valstybinių brandos egzaminų, stojamųjų egzaminų, sporto pasiekimų 
įvertinimai ar perskaičiuoti mokyklinių brandos egzaminų įvertinimai arba metiniai 
pažymiai dalinami iš 10. 

 
 
 

 

                         Konkursinio balo formulė: 

 

KB = 0,4*(VBE/10) + 0,2*(VBE/10) + 0,2*(VBE/10) + 

0,2(VBE/10) + PB (papildomi balai: olimpiados, konkursai) 



     Asmenims, stojantiems į menų studijų srities ir meno 
pedagogikos studijų programas, būtina laikyti stojamuosius 
egzaminus. 

 
     Neišlaikę stojamojo egzamino, negali dalyvauti konkurse į 

valstybės finansuojamas studijų vietas.  
 

     Stojamieji egzaminai laikomi vieną kartą bendrojo priėmimo 
stojamųjų egzaminų pagrindinės sesijos metu. 

 

      Motyvacinis testas - 2 kartus.   

 

    Stojantiesiems į sporto ir sporto pedagogikos studijų 
programas į konkursinį balą įskaičiuojami sporto pasiekimai. 
Jie įvertinami pagal dešimtbalę skalę. 



Pagrindiniai kriterijai 
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2018 metų metinių pažymių ir mokyklinių brandos 
egzaminų įvertinimų perskaičiavimas 
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Papildomai skiriami balai 

Papildomi kriterijai Balai 

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 * 

Motyvacijos įvertinimas (priimamiems į švietimo ir 

ugdymo studijų krypčių grupės studijų programas); 

(Informacija derinama ŠMM) 

 

1 ar 2 balai 

Profesinė patirtis baigusiems profesines mokyklas 

(priimamiems į koleginių studijų programas). 

1 balas 

Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo 

tarnybos baigimo pažymėjimas 

 

Pirmojo ir antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis 

nei 9 įvertinimas 

0,5 balo 

 

0,25 balo 
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       Vertinami tik 10–12 (gimnazijos II–IV) klasėse per olimpiadas 
ir konkursus parodyti laimėjimai. Už to paties dalyko 
olimpiadą ar tą patį konkursą papildomas balas (didžiausias) 
pridedamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas ir 
skirtingus konkursus skirti papildomi balai sumuojami, tačiau 
taip, kad bendra suma neviršytų 2,5. 

 



Pateiktą informaciją galite rasti: 

•www.lamabpo.lt 
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http://www.lamabpo.lt/
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