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Stojant į aukštąją 

ir/ar profesinę 

mokyklą teikiami 

atskiri prašymai



www.lamabpo.lt



Universitetinės studijos

16

4 - 6 metai

Kaina

Universitetai Studijų trukmė

Nuo 1 803 € iki 17 060 €



Koleginės studijos

19

3 metai

Kaina

Kolegijos Studijų trukmė

Nuo 1 235 € iki 7 279 €



Slenkstiniai reikalavimai stojantiesiems

Metinių pažymių 

vidurkis

5 geriausių dalykų

≥ 7 universitete

≥ 6 kolegijoje

Privalomi VBE

Lietuvių kalbos ir literatūros;

matematikos (išskyrus menus);

stojančiojo laisvai pasirinkto

dalyko

Mažiausias 

stojamasis  

konkursinis balas

universitete 5,4;  

kolegijoje 4,3

Konkursas

Studijų krypčių 

grupėse

01 02 03 04



Konkursinio balo sandara

Pirmasis dalykas 
40-50%

Antrasis dalykas 
10-20%

Trečiasis dalykas 
10-30%

Ketvirtasis 
dalykas 20%

Kiti pasiekimai
0-2,5 balo



Konkursinio balo struktūra 



Metinių pažymių ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimų perskaičiavimas

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

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



Tarptautinių

olimpiadų ir konkursų

laimėtojai:

Šalies

olimpiadų ir konkursų

laimėtojai:

Kiti pasiekimai

I vieta – 2,5 balo

II vieta – 1,5 balo

III vieta – 1 balas

I vieta – 1,5 balo

II vieta – 1 balas

III vieta – 0,5 balo

 Savanorystė – 0,25 balo

 Atlikta karo tarnyba – 0,5 

balo 

 Brandos darbas – 0,25 

balo 

 Su pagyrimu baigta 

profesinio mokymo įstaiga 

– 1 balas

Papildomi balai



El. prašymo pildymas

Teikti prašymą pirmosios 

pakopos ir vientisosioms 

studijoms

! Brandos atestatų
duomenų įkėlimas

Bendrojo priėmimo prašymai 

teikiami ir koreguojami tik 

internetu nuo birželio 1 d.!

www.bakalauras.lamabpo.lt



Specialūs reikalavimai

MENAI PEDAGOGIKA SPORTAS

Stojamieji egzaminai

2022-06-13 – 2022-07-22

Motyvacijos vertinimas
Sporto pasiekimai + kūno 

kultūros pažymys

2022-06-13 – 2022-07-23 

2022-08-04 – 2022-08-05

Sporto šakos federacijos 

pažyma + varžybų protokolas



Bendrasis 

priėmimas

lamabpo.lt

Bendrojo priėmimo datos

Pagrindinis priėmimas

2022-06-01 - 2022-07-25  12 val.

9 pageidavimai

1 kvietimas: vf, vnf/st arba vnf

Kvietimas 2022-07-29 iki 12 val.

Papildomas priėmimas

2022-08-03 - 2022-08-05 

6 pageidavimai

Kvietimas 2022-08-10 iki 12 val.



Prašymo pildymas



Perskaityk

El. sutarčių sudarymas

Prisijunk

Susipažink

Konkrečios aukštosios mokyklos 

el. sutarčių sudarymo instrukciją 

LAMA BPO tinklalapyje

El. parašu  arba per el. 

valdžios vartus

Su sutarties turiniu ir 

patvirtink



Stokoju lėšų 

studijoms, kas 

padės?



Jei šiais metais nepavyko įstoti į norimas studijas:

• registruokitės perlaikyti brandos egzaminą, pagerinkite konkursinį balą ir 

dalyvaukite kitų metų bendrajame priėmime

• atlikite savanorišką veiklą ir / ar privalomąją karo tarnybą ir kitąmet stojant 

gaukite papildomų balų



https://www.youtube.com/watch?v=Ul36iWd34EM

https://www.youtube.com/watch?v=Ul36iWd34EM


Kontaktai

Adresas

Telefonas

El. paštas

Studentų g. 54, Kaunas

8 37 280 400

info@lamabpo.lt


