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Ką skatina 
valstybė?



2020 m. 2019 m.

Numatyta vf  vietų 16 369 12 998

Numatyta vnf/st vietų 130 187

Valstybės finansuojamų studijų vietų didėjimas

2020 m. norima pasiekti santykį 80 % vf ir 20% vnf vietų 

2019 m. bendrojo priėmimo apžvalgą rasite 
https://lamabpo.lt/apzvalgos/2019-m/ 



Didžiausios 

įsidarbinimo galimybės

- Elektros inžinerijos 

technikai specialistai

- Gydytojai specialistai

- Mechanikos inžinerijos 

technikai

- Programinės įrangos 

kūrėjai

- Statybos inžinieriai

Įsidarbinimo ir atlygio 

santykis Lietuvoje

- Matematika ir 

kompiuterių mokslas

- Technologijos

- Inžinerija

- Medicina ir sveikata

- Žemės ūkis ir veterinarija

- Pramonė

- Statyba

Šaltinis: STRATA



Slenkstiniai reikalavimai stojantiesiems

5 dalykų geriausių 
metinių įvertinimų 
aritmetinis vidurkis

≥ 7 universitete

≥ 6 kolegijoje

Mažiausias 
stojamasis  

konkursinis balas: 
universitete 5,4;  
kolegijoje 4,3

Konkursas krypčių 
grupėse

Lietuvių kalbos ir 

literatūros, 

užsienio kalbos ir 

matematikos 
(išskyrus menus) 

valstybiniai 

brandos egzaminai



Slenkstiniai reikalavimai stojantiesiems

Mokslo ir 
studijų įstatymo 
59 str. 1 dalis

1 VBE ir 
vidurinis 
išsilavinimas

Mažiausias 
stojamasis 
konkursinis balas 
pagal AM 
taisykles



Slenkstiniai reikalavimai stojantiesiems

Įgijusiems 
vidurinį 
išsilavinimą iki 
2014 m. 
įskaitytinai

vidurinis 
išsilavinimą 
liudijantis 
dokumentas



Konkursinio balo struktūra (išskyrus menus)

Pirmasis dalykas 
30-50%

Antrasis dalykas 
10-30%

Trečiasis dalykas 
10-30%

Ketvirtasis 
dalykas 20%

Kiti pasiekimai
0-2,5 balo



Papildomi balai

Tarptautinių

olimpiadų ir konkursų

laimėtojai: Šalies

olimpiadų ir konkursų

laimėtojai:

I vieta – 1,5 balo

II vieta – 1 balas

III vieta – 0,5 balo

 Savanorystė

 Atlikta karo tarnyba 

 Brandos darbas

 Su pagyrimu baigta 

profesinio mokymo 

įstaiga

– 2,5 balo

– 1,5 balo

– 1 balas



Metinių pažymių ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimų perskaičiavimas

Įvertinimų skalės Patenkinami įvertinimai

Mokyklinė dešimtbalė skalė 4 5 6 7 8 9 10

A lygio dalyko metinis įvertinimas, perskaičuotas

kaip VBE atitikmuo 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4

B lygio dalyko metinis įvertinimas, perskaičiuotas 

kaip VBE atitikmuo 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7

VBE 16-100 skalės įvertinimai perskaičiuojami į 4,0-10,0 skalę



Sporto studijų programos

Sporto pasiekimai + kūno kultūros metinis pažymys

Įskaitomas paskutinių ketverių metų aukščiausias sporto pasiekimas

Sporto šakos federacijos pažyma + varžybų protokolas



Menų ir meno pedagogikos studijų programos

Stojamieji egzaminai 50 – 100 %

Egzaminai tvarkaraštyje nurodytose vietose 2020-07-20 – 2020-08-14

Nuotoliniu būdu organizuojami egzaminai 2020-06-25 – 2020-08-14



Ugdymo mokslų studijų programos

Privalomas teigiamas motyvacijos įvertinimas

Nuotolinis vertinimas prašymų teikimo laikotarpiu 

2020-06-08 – 2020-08-14 

2020-08-28–2020-08-31



Stojančiojo žingsniai



El. dokumentų kopijų pateikimas

• Vidurinį išsilavinimą Lietuvoje įgiję 2009 m. ir anksčiau

• baigę tarptautinio bakalaureato diplomo programas

• vidurinį išsilavinimą įgiję užsienio šalių institucijose

• 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
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Jei sieki valstybės finansavimo, pagal

prioritetą aukščiau surašyk vf vietas, po

to vnf

Į prašymą galima įtraukti iki 9

pageidavimų
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Sudėliok prašymą taip, kad labiausiai 

trokštama studijų programa būtų pirmu 

pageidavimu, o kitos žemiau jos! 

Jei nori įstoti į išsvajotą studijų programą ir

finansavimo šaltinis tau nesvarbus,

siekiamos studijų programos vf ir vnf

vietoms rašyk vieną po kitos



Nepatekau per 

pirmąjį etapą, ką 

daryti?

Nesijaudink, 

dalyvauk 

papildomame 

priėmime, nes vf  

vietų sočiai



Pagrindinis priėmimas 

Papildomas priėmimas

2020-06-01     
2020-08-18  12 val.

2020-08-28     
2020-08-31  14 val.

 9 pageidavimai
 1 kvietimas: 

vf, vnf/st arba vnf

 6 pageidavimai
 1 kvietimas: 

vf, vnf/st arba vnf

Kvietimas
2020-08-22  
iki 12 val.

Kvietimas
2020-09-04  
iki 12 val.



El. studijų sutarčių sudarymas

Susipažink su konkrečios aukštosios mokyklos el. sutarčių 

sudarymo tvarka tinklalapyje

Prisijunk el. parašu  arba per el. valdžios vartus

Susipažink su sutarties turiniu ir patvirtink



Studijų sutarčių sudarymas aukštojoje mokykloje

Atvyk į aukštąją mokyklą ir su savimi turėk reikiamus dokumentus

Jei negali atvykti pats, įgaliok tave atstovaujantį asmenį

Susipažink su sutarties turiniu ir pasirašyk



Stokoju lėšų 

studijoms, kas 

padės?



Įgiję išsilavinimą užsienyje pretenduoti į vf vietą gali:

Lietuvos Respublikos, kitų ES valstybių narių ar EEE valstybės 

piliečiai ir jų šeimos nariai

Užsienio valstybių, nesančių ES ir kitų EEE narėmis, piliečiai ir 

asmenys be pilietybės, kurie turi leidimą nuolat gyventi Lietuvos 

Respublikoje

Užsienio lietuviai



Įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienyje reikia:

• pateikti stojimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas prašymą 

internetu

• kreiptis į SKVC dėl užsienio institucijose įgyto išsilavinimo 

pripažinimo ir dalykų atitikmenų  nustatymo

• išlaikyti lietuvių kalbos įskaitą (jei pasirinktos studijos vyks 

lietuvių kalba ir jei stojantysis jos mokėjimo negali įrodyti 

dokumentais)

• iki numatyto termino prie savo prašymo prisegti dokumentų 

kopijas



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) 

Papildomi balai užsienio lietuviams



1 papildomas balas

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)

Papildomi balai užsienio lietuviams



Ačiū už dėmesį 


