
LAMA BPO 

2017 m. reikalavimai stojantiesiems aukštosiose mokyklose 

 

Aukštoji 

mokykla 

Minimalus 

konkursinis balas 

(GE nustatyti 

papildomi balai į jį 

įskaičiuojami) 

Ar AM taisyklėse 

nurodyti 

papildomi balai 

įskaičiuojami į 

minimalų 

konkursinį balą  

Minimalūs rodikliai 

į VNF vietas 

Baziniai kariniai 

mokymai, 

privalomoji karo 

tarnyba 

Papildomi balai į VNF vietas 

Universitetai 

ASU 3 (visiems) 

Neįskaičiuojami 

AM taisyklėse 

nurodyti balai  

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas. 

Išlaikytas 1 VBE, 

įgijusiems vidurinį 

išsilavinimą 2015 -

2017 m. 

0,5 balo 

pridedama (vietų 

skaičius 

neribojamas) 

 Pridedamas 1 balas asmenims, kurie Universiteto organizuoto 

motyvacinio testo metu įrodė motyvaciją studijuoti pagal Universiteto 

studijų programų profilį  (susijusį su gamtos ištekliais, jų tvarkymu 

bei naudojimu, maisto ir gyvenimo kokybės užtikrinimu, kitomis, su 

žemės ūkiu susijusiomis sritimis) po motyvacinio pokalbio su 

motyvacijos vertinimo komisija gyvai arba telekomunikacinėmis 

priemonėmis, kuris vyksta tik esant išpildytai bent vienai iš žemiau 

išvardintų sąlygų: 

 asmenims, turintiems ne mažesnę nei vienerių metų darbo patirtį 

srityje, susijusioje su ketinama studijuoti studijų programa; 

 asmenims, profesinėje  mokykloje  baigusiems  mokymo  

programą  srityje,  susijusioje  su  ketinama studijuoti studijų 

programa; 

 asmenims, jau turintiems aukštąjį išsilavinimą; 

 įregistravusiems žemės ūkio ir kaimo valdas Žemės ūkio ir 

kaimo verslo registre bei jų vaikams (įvaikiams); 

 Lietuvos miškininkų sąjungos Jaunųjų miško bičiulių sambūrio 

nariams, stojant į Miškų ir ekologijos fakulteto studijų 

programas; 

 žūklės klubų nariams, stojant į Žuvininkystės ir akvakultūros 

technologijų studijų programą; 

 geografinių informacinių sistemų (GIS) mokymų, seminarų 

dalyviams (išklaususiems ne mažiau kaip 20 val.) arba konkursų 

prizininkams, stojant į Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto 

studijų programas; 

 ASU partnerinių gimnazijų ir vidurinių mokyklų abiturientams; 

 baigusiems mokyklas Lietuvos pakraščio rajonuose / 

savivaldybėse. 

BU FV MB netaikomas – Vidurinį  – 



išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

EHU 3 (visiems) – 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

 

– 

LKA 3 

Neįskaičiuojami 

AM taisyklėse 

nurodyti balai 

VNF vietų nėra  

(nedalyvaus II etape 

ir papildomame 

priėmime) 

0,5 balo 

pridedama (vietų 

skaičius 

neribojamas) 

PASTABA: papildomi balai į VF vietas (greta nurodytų GE) 

 Asmenims, įgijusiems pagrindinį karinį parengtumą, prie 

konkursinio balo pridedama 0,5 balo;  

 asmenims, baigusiems kūno kultūros modulį „Krašto gynyba“, 

prie konkursinio balo pridedama 0,1 balo; 

 šauliams, pateikusiems šaulio pažymėjimą, prie konkursinio balo 

pridedama 0,3 balo.  

ISM 
4 (į vnf/st vietas); 

3 (į vnf vietas) 

Neįskaičiuojami 

AM taisyklėse 

nurodyti balai 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas. 

Išlaikytas 1 VBE, 

įgijusiems vidurinį 

išsilavinimą 2017 m.  

0,5 balo 

pridedama (vietų 

skaičius 

neribojamas) 

 Baigusiems Tarptautinio bakalaureato programą 0,30; 

 gavusiems Lietuvos Junior Achievement pažymėjimą su pagyrimu 

0,20; 

 gavusiems Lietuvos Junior Achievement tarptautinio mokinių 

bendrovių konkurso nugalėtojo/prizininko pažymėjimą 0,10; 

 gavusiems Lietuvos Junior Achievement respublikinio mokinių 

bendrovių konkurso dalyvio pažymėjimą 0,05; 

 gavusiems Lietuvos Junior Achievement respublikinio mokinių 

bendrovių konkurso nugalėtojo/prizininko pažymėjimą 0,10; 

 gavusiems Lietuvos Junior Achievement respublikinio 

kompiuterinio modeliavimo nugalėtojo/prizininko pažymėjimą 0,15; 

 gavusiems Nacionalinės moksleivių akademijos baigimo diplomą 

0,20; 

 gavusiems Nacionalinės moksleivių akademijos baigimo diplomą 

su pagyrimu   0,20; 

 gavusiems Nacionalinės moksleivių akademijos ugdymo 

programos dalyvio pažymėjimą 0,10; 

 gavusiems „ISM Moksleivių universiteto“ pažymėjimą 0,15; 

 gavusiems „Sėkmės mokyklos“ pažymėjimą 0,10. 

KTU 3 (visiems) – 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas. 

Išlaikytas 1 VBE, 

įgijusiems vidurinį 

išsilavinimą 2015 - 

2017 m. 

0,5 balo 

pridedama (vietų 

skaičius 

neribojamas) 

– 



KSU 3 (visiems) – 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

0,5 balo 

pridedama (vietų 

skaičius 

neribojamas) 

– 

KU 

3 (į vf ir vnf/st 

vietas); 

2,5 (į vnf vietas) 

– 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas. 

Išlaikytas 1 VBE, 

įgijusiems vidurinį 

išsilavinimą 2017 ir 

2016 m. 

0,5 balo 

pridedama (vietų 

skaičius 

neribojamas) 

– 

LCC 3 (visiems) – 

Išlaikytas 1 VBE ir 

vidurinį išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

0,5 balo 

pridedama (vietų 

skaičius 

neribojamas) 

– 

LEU 3 (visiems) – 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas. 

Išlaikytas 1 VBE, 

įgijusiems vidurinį 

išsilavinimą 2017 ir 

2016 m. 

0,5 balo 

pridedama (vietų 

skaičius 

neribojamas) 

– 

LMTA 4 (visiems) – 

Išlaikytas 1 VBE ir 

vidurinį išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

0,5 balo 

pridedama (vietų 

skaičius 

neribojamas) 

– 

LSU 3 (visiems) – 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas. 

Išlaikytas 1 VBE, 

įgijusiems vidurinį 

išsilavinimą 2015 - 

2017 m. 

0,5 balo 

pridedama (vietų 

skaičius 

neribojamas) 

– 

LSMU 

5,5 (Medicina); 

5 (odontologija); 

3,5 (veterinarinė 

medicina); 

3 (farmacija); 

– 

Pagal minimalių 

rodiklių įsakymą V-

888 į visas studijų 

programas ir 

vidurinio 

0,5 balo 

pridedama (vietų 

skaičius 

neribojamas) 

– 



3 (kitos studijų 

programos) 

išsilavinimo įgijimo 

metus  

MRU 3 (visiems) 

Neįskaičiuojami 

AM taisyklėse 

nurodyti balai  

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas. 

Išlaikytas 1 VBE, 

įgijusiems vidurinį 

išsilavinimą 2015 -  

2017 m. 

0,5 balo 

pridedama (vietų 

skaičius 

neribojamas) 

 Stojantiesiems į visas programas, baigusiems Lietuvos Junior 

Achievement programas, Lietuvos Junior Achievement tarptautinio ir 

respublikinio mokinių bendrovių konkursų laimėtojams ir dalyviams. 

Pridedama 0,7 balo;  

 stojantiesiems į visas studijų programas, jeigu jie yra 2016 - 2017 

m. baigę Lyderystės akademiją. Gavusiems pažymėjimą pridedama 

0,7 balo; 

 asmenims, baigusiems bazinius karinius mokymus arba 

privalomąją karo tarnybą, prie konkursinio balo pridedama po 1 balas;  

 1 balas pridedamas stojantiesiems į visas studijų programas, jeigu 

jie yra 2016 - 2017 m. baigę MRU Karaliaus Sedžiongo instituto 

korėjiečių kalbos ir kultūros kursus ir gavusiems sertifikatą; 

 1 balas pridedamas stojantiesiems į teisės ir policijos veiklos, 

teisės ir valstybės sienos apsaugos studijų programas, jeigu jie gavo 

siuntimą iš Vidaus reiklaų įstaigos;  

 stojantiesiems į teisės, teisės ir muitinės veiklos bei teisės ir 

penitencinės veiklos studijų programas, jeigu jie yra 2015-2017 m. 

Jaunojo teisininko akademijos Teisinių žinių olimpiados ar 

baigiamųjų darbų I - III vietos laimėtojai: I vietos laimėtojui 

pridedamas 1 balas; II vietos laimėtojui pridedama 0,7 balo; III vietos 

laimėtojui pridedama 0,5 balo;  

 stojantiesiems į inovacijų ekonomikos, tarptautinės apskaitos ir 

audito studijų programas, jeigu jie yra 2016-2017 m. Jaunojo 

finansininko akademiją. Gavusiems pažymėjimą pridedamas 1 balas.  

 stojantiesiems į visas studijų programas, jeigu jie yra 2016-2017 

m. baigę Karjeros planavimo akademiją. Gavusiems pažymėjimą 

pridedamas 1 balas; 

 stojantiesiems į dalykinės anglų ir kita užsienio k. (prancūzų, 

vokiečių ar korėjiečių), vertimo ir redagavimo studijų programas, 

jeigu jie yra 2015-2017 m. baigę Jaunojo filologo akademiją. 

Gavusiems pažymėjimą pridedamas 1 balas. 

Už kelių akademijų baigimą balas pridedamas tik vieną kartą 

(didžiausias). Už skirtingas akademijas skirti papildomi balai 

nesumuojami. 

ŠU 3 (visiems) 

Neįskaičiuojami 

AM taisyklėse 

nurodyti balai 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas. 

Išlaikytas 1 VBE, 

0,5 balo 

pridedama (vietų 

skaičius 

neribojamas) 

1 balas: 

 VšĮ Šiaulių universiteto gimnazijos absolventams (gimnazijos 

kodas 195473755); 

 asmenims, turintiems ne mažesnę nei vieneri metai studijų kryptį 

atitinkančią profesinę patirtį ar savanoriškos veiklos patirtį; 



įgijusiems vidurinį 

išsilavinimą 2017 ir 

2016 m. 

 neakivaizdinės jaunųjų fizikų mokyklos „Fotonas“, Jaunųjų 

kompiuterininkų mokyklos, Lietuvos jaunųjų matematikų mokyklos 

absolventams . 

0,5 balo: 

 kitų Šiaulių universiteto partnerinių gimnazijų ir vidurinių 

mokyklų, profesinio rengimo centrų absolventams ; 

 asmenims, baigusiems neformaliojo vaikų švietimo mokyklas, 

atitinkančias studijų kryptį. 

VDA 3 (visiems) – 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

0,5 balo 

pridedama (vietų 

skaičius 

neribojamas) 

– 

VGTU 

4 (Architektūra, 

bioinžinerija); 

3 (kitos studijų 

programos) 

Neįskaičiuojami 

AM taisyklėse 

nurodyti balai 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas. 

Išlaikytas 1 VBE, 

įgijusiems vidurinį 

išsilavinimą 2016 ir 

2017 m. 

0,5 balo 

pridedama (vietų 

skaičius 

neribojamas) 

 Stojantiesiems, pateikusiems Vilniaus Gedimino technikos 

universiteto Jaunojo inžinieriaus sertifikatą (pridedamas 1 balas); 

 stojantiesiems, pateikusiems Vilniaus Gedimino technikos 

universiteto pažymėjimą apie dalyvavimą VGTU klasių užsiėmimuose 

(pridedamas 1 balas); 

 stojantiesiems, pateikusiems dokumentą, liudijantį Jaunųjų 

architektų ir dizainerių mokyklos baigimą (pridedamas 1 balas); 

 stojantiesiems, baigusiems Lietuvos Junior Achievement 

programas, Lietuvos Junior Achievement tarptautinio ir respublikinio 

mokinių bendrovių konkursų laimėtojams ir dalyviams, Lietuvos 

Junior Achievement tarptautinio ir respublikinio kompiuterinio 

modeliavimo konkursų laimėtojams ir dalyviams, Lietuvos Junior 

Achievement kūrybinių industrijų verslo idėjos konkurso laimėtojams 

ir dalyviams (pridedamas 1 balas konkursų laimėtojams ir 0,5 balo – 

konkursų dalyviams ir baigusiesiems Lietuvos Junior Achievement 

programas); 

 stojantiesiems, pateikusiems pažymėjimą, liudijantį parengiamųjų 

mokomųjų dalykų kursų „Parengiamieji VGTU kursai – norintiems 

studijuoti“ baigimą (pridedamas 1 balas); 

 VGTU partnerinių gimnazijų ir vidurinių mokyklų absolventams 

(pridedama 0,5 balo). 

Sumuojami papildomi balai suteikti už skirtingas veiklas ir/ar 

pasiekimus. 

VU 3 (visiems) 

  

Neįskaičiuojami 

AM taisyklėse 

nurodyti balai  

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas. 

Išlaikytas 1 VBE, 

įgijusiems vidurinį 

0,5 balo 

pridedama (vietų 

skaičius 

neribojamas) 

 Asmenims, baigusiems Verslo mokyklos verslumo akademiją ir 

stojantiems į Verslo mokyklos studijų programų valstybės 

nefinansuojamas vietas, prie konkursinio balo papildomai pridedama 

0,5 balo; 

 baigusiems  Orientalistikos centro Rytų kalbų mokyklą (RKM) ir 

stojantiems  į „Azijos studijų“ (japonologijos, Pietų Azijos studijų, 



išsilavinimą 2016 ir 

2017 m. 

sinologijos) bei „Artimųjų Rytų studijų“ programas – prie konkursinio 

balo papildomai pridedama 0,5 balo, jei išklausyti du bet kurios Azijos 

ar Artimųjų Rytų kalbos lygiai. Prie konkursinio balo papildomai 

pridedamas 1 balas, jei išklausyti keturi bet kurios Azijos ar Artimųjų 

Rytų kalbos lygiai; 

 baigusiems  Fizikos fakulteto papildomojo ugdymo mokyklą 

„Fizikos olimpas“ ir stojantiems į Fizikos fakulteto studijų programas 

– prie konkursinio balo papildomai pridedama 0,5 balo; 

 baigusiems Jaunųjų istorikų mokyklą (organizuoja Lietuvos 

mokinių neformaliojo švietimo centras) ir stojantiems į Istorijos 

fakulteto studijų programas – prie konkursinio balo papildomai 

pridedamas 1 balas; 

 laimėjusiems žurnalistikos rašinių konkursą, rengiamą Vilniaus 

universiteto Komunikacijos fakultete, ir stojantiems į „Žurnalistikos“ 

studijų programą – prie konkursinio balo papildomai pridedama 0,5 

balo; 

 baigusiems Klasikų akademiją ir stojantiems į „Klasikinės (lotynų 

ir senovės graikų) filologijos“ programą – prie konkursinio balo 

papildomai pridedamas 1 balas; 

 baigusiems Academia.RU ir stojantiems į „Rusų filologijos“ 

programą – prie konkursinio balo papildomai pridedamas 1 balas; 

 baigusiems Baltų akademiją ir stojantiems į „Lietuvių filologijos“ 

ir / ar „Lietuvių filologijos ir užsienio (estų, naujoji graikų, turkų) 

kalbos“ programas – prie konkursinio balo papildomai pridedamas 1 

balas; 

 išklausiusiems parengiamuosius anglų kalbos kursus Kauno 

fakultete ir stojantiems į „Anglų ir kitos užsienio kalbos (švedų 

kalba)“ ir / ar „Audiovizualinio vertimo“ programas – prie 

konkursinio balo papildomai pridedama 0,5 balo; 

 išklausiusiems parengiamuosius matematikos kursus Kauno 

fakultete ir stojantiems į „Ekonomikos ir vadybos“,  „Finansų ir 

apskaitos taikomųjų sistemų“, „Informacijos sistemų ir kibernetinės 

saugos“, „Verslo valdymo“, „Kultūros vadybos“ ir / ar „Programų 

sistemų (Kaune)“ programas – prie konkursinio balo papildomai 

pridedama 0,5 balo; 

 savanoriavusiems kultūros renginiuose (respublikinės ir 

tarptautinės reikšmės festivaliuose, meno bianalėse, kultūros renginių 

stovyklose ir pan.) ir stojantiems į „Kultūros vadybos“ ir / ar „Lietuvių 

filologijos ir reklamos“ programas – papildomai pridedama 0,5 balo. 



VDU 

3 (Biotechnologijos, 

neurotechnologijos, 

informatikos 

sistemos, matematika 

ir jos taikymas, 

multimedijos ir 

interneto 

technologijos, 

socialinis darbas į vf 

ir vnf/st vietas); 

4 (kitos studijų 

programos į vf ir 

vnf/st vietas); 

3 (į vnf vietas)  

Neįskaičiuojami 

AM taisyklėse 

nurodyti balai 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas. 

Išlaikytas 1 VBE, 

įgijusiems vidurinį 

išsilavinimą 2016 ir 

2017 m. 

0,5 balo 

pridedama (vietų 

skaičius 

neribojamas) 

 Všį VDU ,,Rasos“ gimnazijos absolventams – 1,5 balo; 

 kitų VDU partnerinių gimnazijų ir vidurinių mokyklų 

absolventams  – 1  balas; 

 asmenims, atlikusiems Lietuvos Respublikos piliečio nuolatinę 

privalomąją pradinę  karinę tarnybą arba baigusiems karinius 

mokymus. Pagrindas – karinis liudijimas. Šią informaciją būtina 

pažymėti registruojant internetinį stojimo prašymą LAMA BPO 

sistemoje adresu www.lamabpo.lt  - 0,5 balo;  

 asmenims, baigusiems Lietuvos Junior Achievement programas, 

Lietuvos Junior Achievement tarptautinio ir respublikinio mokinių 

bendrovių konkursų laimėtojams ir dalyviams, Lietuvos Junior 

Achievement tarptautinio ir respublikinio kompiuterinio modeliavimo 

konkursų laimėtojams ir dalyviams, Lietuvos Junior Achievement 

kūrybinių industrijų verslo idėjos konkurso laimėtojams ir dalyviams  

–  1 balas.  

Kolegijos 

AK  

1,6 (į vf ir vnf/st 

vietas); 

1,2 (į vnf vietas) 

Neįskaičiuojami 

AM taisyklėse 

nurodyti balai 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

0,5 balo 

pridedama (vietų 

skaičius 

neribojamas) 

 Baigusiems organizacijos „Lietuvos Junior Achievement” 

vidurinio mokymo programą „Ekonomika ir verslas“ – 0,5 balo;  

• ne mažiau kaip 6 savaites dirbusiems savanorystės programose – 

0,5 balo; 

• atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar 

baigusiems bazinius karinius mokymus po 2011 metų rugsėjo 1 d. – 

0,5 balo;  

• baigusiems neformaliojo švietimo programas, stojantiems į tos 

pačios studijų krypties studijų programas – 0,5 balo;  

• stojantiems į Informacinių sistemų technologijų, Kompiuterinių 

tinklų administravimo, Multimedijos, dizaino ir leidybos technologijų 

studijų programas, baigusiems Jaunųjų informatikų akademiją – 0,5 

balo;  

• turintiems ECDL pažymėjimą (pradmenų ar pagrindinį) – 0,5 balo; 

• turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą, stojantiems į 

tos pačios studijų krypties programas – 0,5 balo; 

• stojantiems  į  bendrosios  praktikos  slaugos  studijų  programą,  

turintiems slaugytojo padėjėjo arba socialinio slaugytojo kvalifikaciją 

– 0,5 balo; 

• stojantiesiems į koleginių studijų programas ir baigusiems tos 

pačios švietimo srities profesinio mokymo programas – 0,5 balo. 

KK 1,6 (visiems) – 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

0,5 balo 

pridedama (vietų 

skaičius 

neribojamas) 

– 

http://www.lamabpo.lt/


KMAIK 1,6 (visiems) 

Neįskaičiuojami 

AM taisyklėse 

nurodyti balai 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

0,5 balo 

pridedama (vietų 

skaičius 

neribojamas) 

•  Ne mažiau kaip 6 savaites dirbusiems savanorystės programose –

0,5 balo; 

 stojantiems į Želdynų dizaino studijų programą, baigusiems menų 

mokyklų dailės skyrius, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų dailės 

programas – 0,5 balo; 

 stojantiems į Aplinkos inžinerijos informatikos studijų programą, 

baigusiems jaunųjų programuotojų mokyklas arba turintiems ECDL 

pažymėjimą (pradmenų ar pagrindinį) – 0,5 balo. 

KVK 1,6 (visiems) 

Neįskaičiuojami 

AM taisyklėse 

nurodyti balai 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

0,5 balo 

pridedama (vietų 

skaičius 

neribojamas) 

 Stojantiems į visas studijų programas ir baigusiems profesines 

mokyklas – 1 balas; 

 stojantiems į visas studijų programas ir turintiems ne mažiau kaip 6 

savaičių darbo patirties savanorystės programose – 0,5 balo; 

 stojantiems į visas studijų programas ir turintiems ne mažesnį kaip 

trijų metų darbo patirtį – 1 balas; 

 stojantiems į visas studijų programas ir turintiems ne mažesnę nei  

vienerių metų darbo patirtį studijų kryptyje, susijusioje su ketinama 

studijuoti studijų programa – 1,5 balo; 

 stojantiems į visas studijų programas ir baigusiems neformaliojo 

švietimo programas  bei ketinantiems studijuoti tos pačios studijų 

krypčių grupės studijų programas – 0,5 balo; 

 stojantiems į visas studijų programas ir ne mažiau kaip vienerius 

metus studijavusiems aukštojoje mokykloje Lietuvoje ar užsienyje – 

1 balas; 

 stojantiems į grožio terapijos studijų programą, baigusiems menų 

mokyklos dailės skyrius, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų dailės 

programas – 0,5 balo; 

 stojantiems į kineziterapijos studijų programą, turintiems kūno 

kultūros mokytojo ar trenerio kvalifikaciją – 0,5 balo; 

 stojantiems į bendrosios praktikos slaugos studijų programą ir 

turintiems slaugytojo kvalifikaciją – 0,5 balo; 

 stojantiems į burnos higienos studijų programą ir turintiems 

gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikaciją – 0,5 balo; 

 stojantiems į sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programas, 

turintiems kitą įgytą biomedicinos studijų srities kvalifikaciją – 0,5 

balo; 

 stojantiems į socialinio darbo studijų programą, turintiems 

pažymėjimą, jog yra visuomeninės organizacijos, teikiančios 

socialines paslaugas, narys – 0,5 balo; 

 stojantiems į informatikos ar informatikos inžinerijos studijų 

programas ir turintiems ECDL pažymėjimą – 0,5 balo; 

 stojantiems agroverslų technologijų studijų programą ir 



išklaususiems ūkininkavimo pradmenų kursą – 0,5 balo; 

Ūkininkaujantiems ir pateikusiems ūkininko ūkio  

registracijos pažymėjimą, arba žemės ūkio valdos registracijos 

dokumentą – 1 balas. 

KTK 1,6 (visiems) 

Neįskaičiuojami 

AM taisyklėse 

nurodyti balai 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

0,5 balo 

pridedama (vietų 

skaičius 

neribojamas) 

•   Ne mažiau kaip 6 savaites dirbusiems savanorystės programose – 

0,5 balo;  

•   turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą toje srityje, 

kurią planuoja studijuoti – 1 balas; 

•  KTK partnerinių gimnazijų, mokyklų, mokymo/rengimo/ugdymo 

centrų absolventams – 1 balas.  

KOK  
1,6 (į vnf/st vietas); 

0,8 (į vnf vietas) 

Neįskaičiuojami 

AM taisyklėse 

nurodyti balai 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

0,5 balo 

pridedama (vietų 

skaičius 

neribojamas) 

 Ne mažiau kaip 6 savaites dirbusiems savanorystės programose – 

0,5 balo; 

 stojantiesiems, turintiems ne trumpesnį nei vienerių metų praktinio 

darbo stažą pagal pasirinktą specialybę – 0,5 balo; 

 stojantiems į koleginių studijų programas ir baigusiems ne tos 

pačios švietimo srities profesinio mokymo programas – 0,5 balo. 

LAJM 1,6 (visiems) – 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

0,5 balo 

pridedama (vietų 

skaičius 

neribojamas) 

– 

LTVK 1,6 (visiems) – 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

0,5 balo 

pridedama (vietų 

skaičius 

neribojamas) 

– 

MK 

1,6 (į vf ir vnf/st 

vietas); 

1 (į vnf vietas) 

– 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas  

0,5 balo 

pridedama (vietų 

skaičius 

neribojamas) 

– 

PK 1,6 (visiems) – 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

0,5 balo 

pridedama (vietų 

skaičius 

neribojamas) 

– 

SMK 
1,6 (į vnf/st vietas); 

1 (į vnf vietas) 

Neįskaičiuojami 

AM taisyklėse 

nurodyti balai 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

0,5 balo 

pridedama (vietų 

skaičius 

neribojamas) 

•   Ne mažiau kaip 6 savaites dirbusiems savanorystės programose – 

0,5 balo;  

 stojantiesiems, turintiems ne trumpesnį nei vienerių metų praktinio 

darbo stažą pagal pasirinktą specialybę (praktinio darbo stažas 

skaičiuojamas iki 2017-06-01) – 1 balas; 

 stojantiesiems į koleginių studijų programas ir baigusiems ne tos 

pačios švietimo srities profesinio mokymo programas – 1 balas; 

 stojantiesiems į Programavimo ir multimedijos, Kompiuteriniai 

žaidimai ir animacija studijų programas ir baigusiems jaunųjų 



programuotojų ar kitas informacinių technologijų mokyklas  – 1 balas; 

 turintiems ECDL pažymėjimą (pradmenų ar pagrindinį) – 0,5 balo; 

 jaunimo apdovanojimų “Kūrėjų karta” nominacijų laimėtojams – 1 

balas. 

ŠVK 1,6 (visiems) 

Neįskaičiuojami 

AM taisyklėse 

nurodyti balai 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

0,5 balo 

pridedama (vietų 

skaičius 

neribojamas) 

 Baigusiems organizacijos „Lietuvos Junior Achievement” 

vidurinio mokymo programą „Ekonomika ir verslas“ – 0,5 balo;  

 ne mažiau kaip 6 savaites dirbusiems savanorystės programose – 

0,5 balo; 

 stojantiems  į  kosmetologijos  studijų  programą,  baigusiems  

menų  mokyklų  dailės  skyrius,  neformaliojo  vaikų  švietimo  

mokyklų dailės programas – 0,5 balo; 

 stojantiems į  informacinių sistemų technologijos,  multimedijos  

technologijų  studijų programas, baigusiems jaunųjų programuotojų 

mokyklas – 0,5 balo; 

 stojantiems į informacijos paslaugų studijų programą, turintiems 

ECDL pažymėjimą (pradmenų ar pagrindinį) – 0,5 balo;  

 stojantiems į bendrosios praktikos slaugos studijų programą, 

turintiems slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją – 0,5 balo; 

 stojantiems į burnos higienos studijų programą, turintiems 

gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikaciją – 0,5 balo. 

ILK 

1,6 (Įvaizdžio 

dizainas);  

1,8 (kitos studijų 

programos) 

– 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

0,5 balo 

pridedama (vietų 

skaičius 

neribojamas) 

– 

TTVAM 1,6 (visiems) – 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

0,5 balo 

pridedama (vietų 

skaičius 

neribojamas) 

– 

UK 1,6 (visiems) 

Neįskaičiuojami 

AM taisyklėse 

nurodyti balai 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

0,5 balo 

pridedama (vietų 

skaičius 

neribojamas) 

 Baigusiems organizacijos „Lietuvos Junior Achievement” 

vidurinio mokymo programą „Ekonomika ir verslas“ – 0,5 balo;  

 ne mažiau kaip 6 savaites dirbusiems savanorystės programose – 

0,5 balo;  

 baigusiems neformaliojo švietimo programas, stojantiems į tos 

pačios studijų krypties studijų programas – 0,5 balo;   

 stojantiems į informacinių sistemų inžinerijos studijų programą, 

baigusiems jaunųjų programuotojų mokyklas – 0,5 balo;  

 stojantiems į  technologijos mokslų studijų srities  studijų 

programą, turintiems ECDL pažymėjimą (pradmenų ar pagrindinį) – 

0,5 balo; 

 turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą, stojantiems į 

tos pačios studijų krypties programas – 0,5 balo; 



 stojantiems į kosmetologijos studijų programą, baigusiems menų 

mokyklų dailės skyrius, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų dailės 

programas – 0,5 balo; 

 stojantiems į bendrosios praktikos slaugos studijų programą, 

turintiems slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją – 0,5 balo;  

 stojantiems į burnos higienos studijų programą, turintiems 

gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikaciją – 0,5 balo. 

AVM  

 

1,6 (į vnf/st vietas); 

1 (į vnf  vietas) 

Neįskaičiuojami 

AM taisyklėse 

nurodyti balai 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

0,5 balo 

pridedama (vietų 

skaičius 

neribojamas) 

3 papildomi balai: 

 baigusiems kitas aukštąsias mokyklas; 

 baigusiems AVM studijų programas. 

2 papildomi balai: 

 teisės ir verslo klubų nariams; 

 V. A. Graičiūno jaunųjų vadybininkų ekonomistų konkurso 

dalyviams; 

 turintiems Europos kompiuterio vartotojo pagrindų pažymėjimą 

(ECDL START);  

 Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimą (ECDL); 

 mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitą; 

 šalies Junior Achievement ekonomistų programos ir olimpiados 

dalyviams; 

 šalies verslo ir teisės debatų srities dalyviams. 

1 papildomas balas: 

 baigusiems formalaus ir neformalaus mokymo programas; 

 aukštesniąsias mokyklas. 

VDK 1,6 (visiems) 

Neįskaičiuojami 

AM taisyklėse 

nurodyti balai 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

0,5 balo 

pridedama (vietų 

skaičius 

neribojamas) 

 Gimnazijų ir mokyklų partnerių, su kuriomis Kolegija yra 

pasirašiusi tarpusavio bendradarbiavimo sutartis, absolventams, 

stojantiesiems į Kolegijos vykdomų studijų programų I kursą, 

suteikiamas 1 papildomas balas; 

 Asmenims, gimnazijose, mokyklose, specializuotose mokyklose 

lankiusiems neformaliojo meninio ugdymo (švietimo) programas 

(meno būrelius), kurie savo programos turiniu atitinka pasirinktos, 

Kolegijoje vykdomos, studijų programos kryptį. Papildomas balas 

skiriamas stojantiesiems į dizaino krypties studijų programas (Mados 

dizaino studijų programą, Interjero dizaino studijų programą, Jungtinę 

interjero dizaino studijų programą (P02), Grafinių komunikacijų 

dizaino studijų programą, Kūrybinių industrijų dizaino studijų 

programą) ir lankiusiems dizaino, dailės būrelius. Papildomas balas 

skiriamas stojantiesiems į medijų meno krypties (P07) studijų 

programą (Taikomosios fotografijos studijų programą) ir lankiusiems 

fotografijos, filmų kūrimo būrelius. Papildomas balas skiriamas 

stojantiesiems į teatro krypties (P04) studijų programą (Vaidybos 



studijų programą) ir lankiusiems teatro, šokio, muzikos būrelius 

skiriamas 1 papildomas balas; 

 0,5   balo   skiriama asmenims,  dalyvavusiems  Kolegijos  

organizuojamose  kūrybinėse dirbtuvėse,  skirtose  bendrojo  ugdymo  

mokyklų,  gimnazijų  moksleiviams;     

 1 papildomas balas skiriamas asmenims, baigusiems Kolegijos 

organizuojamus vakarinius ir parengiamuosius kursus: 

 asmenims, Baigusiems parengiamuosius, akademinio piešimo 

(pradedantiesiems ir pažengusiems) kursus ir stojantiesiems į 

dizaino krypties programas (Mados dizaino studijų programą, 

Interjero dizaino studijų programą, Jungtinę interjero dizaino 

studijų programą, Grafinių komunikacijų dizaino studijų 

programą, Kūrybinių industrijų dizaino studijų programą); 

 baigusiems  siuvimo  ir konstravimo  (pradedantiesiems  ir 

pažengusiems),  makiažo  ir  proginio grimo kursus ir 

stojantiesiems į Mados dizaino studijų programą; 

 baigusiems, kompiuterinės grafikos (Adobe Illustrator/Adobe 

Photoshop) kursus ir stojantiesiems į Grafinių komunikacijų 

dizaino studijų programą; 

 baigusiems parengiamuosius fotografijos  (pradedantiesiems  ir  

pažengusiems) kursus ir kompiuterinės  grafikos  (Adobe  

Photoshop)  kursus  ir  stojantiesiems  į  Taikomosios  

fotografijos studijų programą. 

Dalyvavusiems keliose vakarinių kursų programose, papildomi balai 

nesumuojami. 

 Papildomai 2 balai skiriami asmenims jau baigusiems vieną studijų 

programą (specialybę) Vilniaus dizaino kolegijoje. 

VK 1,6 (visiems) – 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

0,5 balo 

pridedama (vietų 

skaičius 

neribojamas) 

– 

VKK 1,6 (visiems) 

Neįskaičiuojami 

AM taisyklėse 

nurodyti balai  

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

0,5 balo 

pridedama (vietų 

skaičius 

neribojamas) 

1 balas: 

 asmenims, baigusiems profesinio mokymo įstaigą; 

 aukštųjų mokyklų absolventams; 

 asmenims, kurie patys arba jų bent vienas iš tėvų (globėjų) dirba 

VKK Steigėjo KB „Lietuvos kooperatyvų sąjunga“ sistemos įmonėse 

ar jos juridinių narių įmonėse. 

0,5 balo: 

 asmenims, ne mažiau kaip vienerius metus studijavusiems 

aukštojoje mokykloje; 

 turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal 



pasirinktą studijų kryptį. 

VTDK 1,6 (visiems) – 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

0,5 balo 

pridedama (vietų 

skaičius 

neribojamas) 

– 

VVK 
1,6 (į vnf/st vietas); 

1 (į vnf vietas) 

Neįskaičiuojami 

AM taisyklėse 

nurodyti balai 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

0,5 balo 

pridedama (vietų 

skaičius 

neribojamas) 

 Asmenims, turintiems aukštąjį koleginį ir (arba) universitetinį 

išsilavinimą – 1 balas. 

 


