
 

PRASIDEDA BENDRASIS PRIĖMIMAS Į LIETUVOS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS 

Birželio 1 d. prasideda bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas – universitetus ir kolegijas. 

Stojantieji šiemet patirs naudingų naujovių. Bendrojo priėmimo prašymai teikiami ir koreguojami tik 

internetu Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) 

informacinėje sistemoje iki liepos 19 d. 12 val. 

Šiemet bendrajame priėmime dalyvauja 42 aukštosios mokyklos. Vyriausybės nutarimu 2016 metų 

studijoms paskirstyta 8,041 mln. eurų. Preliminarus valstybės finansuojamų vietų skaičius universitetinėms 

studijoms yra 7 302, koleginėms studijoms – 6 447. Iš viso numatoma paskirstyti 13 749 valstybės 

finansuojamas studijų vietas. Be to, šiemet aukštosioms mokykloms paskirstytos 579 valstybės tiksliniu 

būdu finansuojamos studijų vietos priėmimui nuo pirmo kurso, iš jų 112 – meno studijoms. 

Vienas iš didžiausių šių metų bendrojo priėmimo pokyčių – elektroninis dokumentų kopijų prisegimas LAMA 

BPO informacinėje sistemoje, tad stojantiesiems nebereikės fiziškai pristatyti dokumentų į LAMA BPO (kilus 

abejonėms dėl dokumento tikrumo, stojantysis gali būti paprašytas fiziškai pristatyti originalų dokumentą). 

Galimybė prie savo prašymo prisegti elektronines dokumentų kopijas suteikta: 

įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje 2009 m. ir anksčiau; 

įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienyje, nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų; 

baigusiems tarptautinio bakalaureato diplomo programą; 

turintiems galiojantį tarptautinio užsienio kalbos egzamino sertifikatą; 

stojantiems į sporto studijų programas ir turintiems aukščiausią sporto pasiekimą pagrindžiančią pažymą su 

varžybu protokolu; 

turintiems lietuvių kalbos mokėjimą įrodančią pažymą (įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienyje ir 

stojantiems į lietuvių kalba vykdomas studijų programas); 

turintiems lietuvių kilmę ar išeivio (ne mažiau kaip 3 metus gyvenusio užsienyje) statusą patvirtinančią 

pažymą. 

Elektroninių dokumentų kopijų atitikimą teisės aktų reikalavimams tikrins LAMA BPO darbuotojai. 



 

Šiais metais bendrąjį priėmimą sudaro pagrindinis (I ir II etapai) ir papildomas priėmimai. Pagrindinio 

priėmimo pirmojo etapo metu stojantysis į prašymą gali įtraukti iki 9 pageidavimų, kuriuos galima papildyti 

ar išbraukti, keisti jų eiliškumą, pasirinkti studijų formą ir finansavimo pobūdį. Jei prašymas koreguojamas 

kelis kartus, galioja paskutinė koreguoto prašymo versija. Kadangi stojantysis pirmojo etapo metu galės 

gauti vieną kvietimą studijuoti universitete ar kolegijoje – arba valstybės finansuojamoje vietoje, arba 

nefinansuojamoje vietoje su studijų stipendija, arba nefinansuojamoje vietoje (be studijų stipendijos), tad 

labai svarbu teisingai užpildyti prašymą, pirmu pageidavimu nurodant labiausiai norimą studijų programą su 

pasirinktu finansavimo šaltiniu ir atitinkamai pagal svarbumą išrikiuoti kitus pageidavimus. Prašymas bus 

nagrinėjamas pageidavimų prioriteto tvarka, pasiūlant tą studijų programą, kurioje stojantysis laimi 

konkursą. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad antrajame etape nebus galima įtraukti naujų pageidavimų ar keisti 

finansavimo pobūdžio (nes nauja Geriausiųjų eilė nesudaroma), bus galimybė tik koreguoti pirmojo etapo 

prašyme nurodytų pageidavimų eiliškumą. 

LAMA BPO informacinėje sistemoje stojantysis gali užpildyti ir tikslinio finansavimo prašymą bei nurodyti iki 

2 tikslinio finansavimo vietų pageidavimų. Kai kurios aukštosios mokyklos čia pateikia informaciją ir apie 

darbdavius, kurie taip pat rinksis sau būsimus darbuotojus iš tikslinio finansavimo prašymą užpildžiusių 

kandidatų. Apie kandidato tinkamumą tikslinėms vietoms pranešimą stojantysis gaus kartu su II etapo 

rezultatais. 

LABAI SVARBU – NEPAMIRŠTI Į SAVO PRAŠYMĄ ĮKELTI ATESTATĄ.  Tai galėsite padaryti tada, kai rankose 

turėsite atspausdintą savo atestatą. Jums tereikės savo LAMA BPO prašyme paspausti  ikonėlę „“Įkelti 

atestatą“. 

Pagrindinio priėmimo I etapo rezultatai bus skelbiami liepos 23 d. iki 15 val. 

Visa informacija ir prašymų pildymas www.lamabpo.lt 

 

 

                                                 Linkime gero pasirinkimo ir sėkmės konkursuose. 

                                                    Karjeros koordinatorė Ingrida Saunorienė 

http://www.lamabpo.lt/

