
Pranas Žiliukas 

Vilnius, 2013 m. vasario 8 d. 

Žinios stojančiajam į aukštąją mokyklą 



2013 M. BENDROJO PRIĖMIMO PAGRINDINIAI PRINCIPAI (1)   

• Prašymai stoti į universitetą ar kolegiją priimami tik internetu; 

• 2013 m. bendrajame priėmime dalyvauja 14 valstybinių universitetų ir 
12 valstybinių kolegijų, 7 privatūs universitetai ir 11 privačių kolegijų; 

• 2010–2013 metais vidurinį išsilavinimą Lietuvoje įgijusių stojančiųjų 
brandos atestatų duomenys imami tiesiogiai iš valstybinių duomenų 
bazių, atestatų pateikti nereikia; brandos atestatus LAMA BPO 
bendrojo priėmimo punktams turi pateikti stojantieji, vidurinį 
išsilavinimą Lietuvoje įgiję anksčiau negu 2010 m. arba vidurinį 
išsilavinimą įgiję užsienyje; 

• stojamosios studijų įmokos nėra – ją padengia ES struktūrinių fondų 
parama;  



2013 M. BENDROJO PRIĖMIMO PAGRINDINIAI PRINCIPAI (2)  

• stojamieji egzaminai stojantiems į meno programas laikomi tam skirtos 
sesijos metu; šios sesijos metu vykdomas ir stojančiųjų į švietimo ir 
ugdymo programas motyvacijos vertinimas; 

• priėmimas į universitetus ir į kolegijas vyksta vienu metu; prašyme 
galima pateikti iki 12 pageidavimų; 

• pagrindinis priėmimas vyksta dviem etapais:  

• pirmajame etape pasiūloma viena valstybės finansuojama vieta 
(vf) arba studijų stipendija (vnf/st) ir viena valstybės 
nefinansuojama vieta (vnf);  

• antrajame etape konkursas į likusias vietas kartojamas; prašyme 
įrašytų pageidavimų seką galima koreguoti; nepriėmę pasiūlymo 
studijuoti 1 pageidavimu pasirinktoje vf arba vnf/st vietoje šiame 
etape dėl vf ir vnf/st vietų konkuruoti negali; konkurse pasiūloma 
viena  vf, vnf/st arba vnf vieta; 

 

 



2013 M. BENDROJO PRIĖMIMO PAGRINDINIAI PRINCIPAI (3) 

• po pagrindinio priėmimo likusioms laisvoms studijų vietoms užimti 
organizuojamas papildomas priėmimas, kuriame: 

• gali dalyvauti tik prašymą stoti 2013 m. birželio 1 d. – liepos 23 d. 
teikę asmenys; 

• teikiamas naujas iki 6 pageidavimų prašymas; konkurse 
pasiūloma viena  vf, vnf/st arba vnf vieta; 

• priėmimo metu bus kviečiama ir į tikslines studijų vietas, o 
siekiantiems studijuoti meno programas bus teikiami grantai; 

• pakviesti studijuoti jiems nurodytu laiku turi atvykti į aukštąją mokyklą 
pasirašyti studijų sutarties;  

• pasirašantieji studijų sutartį dokumentų įforminimo metu aukštojoje 
mokykloje moka registracijos mokestį. 

 



Konkursinio balo sandara 

Studijų 
sritys 

Dalykai, įvertinami 
brandos egzaminu 

Dalykas, 
įvertinamas 
metiniu pažymiu  

Kiti rodikliai 

Humanit., 
social., 
fizinių, 

biomedic., 
technolog. 

mokslų 

Pagrindinis dalykas,  
40 % 

Ketvirtasis 
dalykas, 20 %  

Olimpiadų 
nugalėtojai:  
I vieta – 5 balai, 
II vieta – 3 balai, 
III vieta – 2 balai; 
 

Motyvacijos 
įvertinimas – 1 
ar 2 balai; 
 

Sporto rinktinių 
nariai – 4-5 balai 
ir kt. 

Antrasis dalykas, 20 % 

Trečiasis dalykas - 
lietuvių k., 20 % 

Meno 

Stojamasis egz.,  
50-70 % 

Antrasis arba 
trečiasis dalykas, 
10 %  

Pirmasis dalykas,  
10-20 % 
Antrasis dalykas,  
0-20 % 

Pastaba. Konkursiniam balui skaičiuoti naudojamos Geriausiųjų eilėje nustatytos 
 vertinimo skalės:  VBE – 13,1–23; MBE – 7–13; metiniams pažymiams – 5–11. 



Iki 2013 m. laikytų valstybinių brandos egzaminų perskaičiavimas 

2013 metais valstybinių brandos egzaminų vertinimas bus kriterinis, 
bus naudojama 16–100 balų skalė. Skaičiuojant konkursinį balą, iki 
2013 m. laikytų valstybinių brandos egzaminų  1-100 balų skalės 
įvertinimai bus tiesiškai perskaičiuojami į naują skalę. 

Perskaičiavimo formulė: 

  y = 0,8484x + 15,1515, 
čia: 
 y – įvertinimas pagal naująją VBE skalę;  
 x – įvertinimas pagal senąją VBE skalę. 
 

Pavyzdžiai: 0,8484 ×1 + 15,1515 = 15,9999 ≅ 16; 

  0,8484 ×50 + 15,1515 = 57,5715 ≅ 57,57; 

  0,8484 ×100 + 15,1515 = 99,9915 ≅ 100. 

 

 

 



Valstybinių brandos egzaminų pasirinkimas (laikiusių atitinkamą egzaminą dalis nuo 
visų laikiusiųjų bent vieną valstybinį brandos egzaminą; 2012 m. - 44 852) 
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PAGRINDINĖS 2013 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO DATOS 

 

 

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas 
registravimas 

2013-06-01 –  
2013-07-23  

Stojamieji egzaminai ir motyvacijos įvertinimas 2013-06-19 –  
2013-07-05 

PAGRINDINIS PRIĖMIMAS 2013-07-27 –  
2013-08-07  

– pirmojo etapo kvietimas 2013-07-27  iki 
12 val. 

– antrojo etapo kvietimas 2013-08-06 iki 
17 val. 

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS 2013-08-09 –  
2013-08-10  

– kvietimas 2013-08-11 iki 
17 val. 



PATARIMAI STOJANČIAJAM 

• Visą reikiamą informaciją apie 2013 m. bendrąjį priėmimą į Lietuvos 
aukštąsias mokyklas, ankstesnių priėmimo metų statistinius 

duomenis rasi interneto tinklalapyje www.lamabpo.lt; 

• Informaciją priėmimo metu teiks LAMA BPO centrinė būstinė Kaune, 
LAMA BPO punktai Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje, 
Marijampolėje,  Alytuje, Panevėžyje , Utenoje.  

• Tinklalapyje rasi 2013 m. Geriausiųjų eilės sudarymo tvarkos 
aprašą, jame susirask 1 ir 2 priedus – ten yra dalykų, kurių 
įvertinimai įeis į konkursinį balą, deriniai; šių dalykų valstybinius 
brandos egzaminus ir rinkis; 

• Pasinaudok konkursinio balo skaičiuokle ir modeliuok savo 
galimybes; 

• Patikėk, kad sau geriausiai patarnauji pats. 

 

http://www.lamabpo.lt/




SĖKMĖS! 
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