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PATVIRTINTA
LURK 2020 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 2020-11-01
2021 M. STOJANČIŲJŲ Į UNIVERSITETINES PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ
STUDIJŲ PROGRAMAS KONKURSINIO BALO SUDARYMO PRINCIPAI IR KITI
KRITERIJAI
1.
Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama 0–12,5 balų skalė. Šimtabalėje skalėje
pateikiami valstybinių brandos egzaminų, stojamųjų egzaminų įvertinimai ar nustatyta tvarka
perskaičiuoti mokyklinių brandos egzaminų įvertinimai arba jiems prilyginti metiniai pažymiai
perskaičiuojami į 4–10 pažymių skalę. Bendra 2 ir 4 prieduose nurodytų susumuotų kriterijų vertė,
įskaitoma į konkursinį balą, negali viršyti 2,5 balo.
2.
Stojančiojo konkursinį balą, išskyrus meno studijų programas, sudaro trys dalys:
2.1.
brandos atestato dalykų ir (arba) stojamųjų egzaminų bei sporto pasiekimų, nurodytų 1
priede, įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma;
2.2. balų skaičius už kitus stojančiojo pasiekimus – olimpiadų ir konkursų laimėjimus ir kitus
pasiekimus, nurodytus 2 ir 3 prieduose. Kitų pasiekimų įvertinimai papildo konkursinį balą prieduose
nurodytomis vertėmis. Stojantiesiems į visų studijų krypčių grupių programas į konkursinį balą
įskaičiuojami tarptautinių olimpiadų ir konkursų, nurodytų 3 priede, I–III vietų šalies ir auksobronzos medaliai arba I–III vietų tarptautinėse olimpiadose ar konkursuose laimėjimų įvertinimų
rezultatai, nurodyti 2 priede. Ši dalis taikoma vienodai visose aukštosiose mokyklose nepriklausomai
nuo studijų formos ir finansavimo šaltinio;
2.3. balų skaičius už aukštosios mokyklos nustatytus specifinius pasiekimus ar specialių
reikalavimų tenkinimą; 2021 m. ši balo dalis taikoma tik stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas
vietas ir yra skelbiama aukštosios mokyklos priėmimo taisyklėse iki 2021 kovo mėn. 1 d.
3.
Brandos atestato dalykų įvertinimų (2.1 p.) dedamosios:
3.1. pagrindinio (pirmojo) dalyko brandos egzamino įvertinimas, jo svertinis koeficientas –
0,4; sporto krypties programose vietoje jo imamas sporto pasiekimų įvertinimas. Jeigu šio įvertinimo
nėra, ši konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui.
3.2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas į brandos
atestatą); svertinis koeficientas – 0,2, išskyrus žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupę, kurioje šis
koeficientas yra 0,1;
3.3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas į brandos
atestatą), jo svertinis koeficientas – 0,2, išskyrus žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupę, kurioje
šis koeficientas yra 0,3, ir architektūros kryptį, kurioje šis koeficientas yra 0,1; šią konkursinio balo
dedamąją sudaro bet kurio, su kitu konkursinio balo dalyku nesikartojančio brandos atestato dalyko,
kuriam stojimo metais organizuojamas valstybinis brandos egzaminas, įvertinimas (naudojamas
palankiausias stojančiajam dalyko įvertinimas). Informatikos, inžinerijos mokslų, technologijos
mokslų bei žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupėse šia dedamąja gali būti laikomas ir
kvalifikacijos egzamino, skirto įgyti Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygiui priskirtiną
kvalifikaciją (baigusiems profesinio mokymo programas iki 2013 m.), teorijos ir praktikos darbo
įvertinimo balų aritmetinis vidurkis arba kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros
IV lygio kvalifikacijos, teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis;
3.4. ketvirtojo dalyko – lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino arba
užsienio kalbos arba istorijos dalyko, numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko, jeigu
lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys;
svertinis koeficientas – 0,2.
4.
Meno programose brandos atestato įvertinimai į konkursinį balą neskaičiuojami, juos
pakeičia stojamojo egzamino įvertinimas, išskyrus architektūros programas, kuriose 0,2 svertiniais
koeficientais įskaičiuojami matematikos bei lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminų
įvertinimai ir 0,1 koeficientu – trečiasis dalykas, nesutampantis su kitais dalykais.
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5.
Metinių pažymių ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimų vertė mažinama švietimo,
mokslo ir sporto ministro įsakymu nustatyta tvarka. Stojant į universitetinių studijų programas,
perskaičiuojami tik dalykų metiniai (tikslinio (T) kurso arba S lygio, išplėstinio (A) kurso arba A
lygio), užsienio kalbos dalyko B1 ir B2 mokėjimo lygių (anksčiau negu 2012 metais baigusiųjų – A
lygio) kursų įvertinimai, brandos egzaminų (mokyklinių, A lygio, S lygio, be lygio) įvertinimai. Jei
nėra tinkamo dalyko įvertinimo atitikmens, atitinkama konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui.
6.
Jeigu asmens brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoje
nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai pažymiai, kurie perskaičiuojami švietimo,
mokslo ir sporto ministro įsakymu nustatyta tvarka.
7.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nurodytų tarptautinių užsienio kalbų egzaminų
įvertinimai įskaitomi ir perskaičiuojami Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo
ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-435
„Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio
kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
8.
Stojantiesiems į ugdymo mokslų studijų krypčių grupės studijų programas, kurias baigus
suteikiama pedagogo kvalifikacija, vadovaujantis Motyvacijos įvertinimo turinio ir vykdymo tvarkos
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 26 d. įsakymu
Nr. V-917 „Dėl Motyvacijos įvertinimo turinio ir vykdymo tvarkos aprašo“, privalomas motyvacijos
įvertinimas.
9.
Asmenims, stojantiems į menų studijų krypčių grupės ir meno pedagogikos studijų
programas, būtina laikyti stojamuosius egzaminus. Stojamųjų egzaminų organizavimo ir vertinimo
tvarką nustato tokias studijas vykdančios aukštosios mokyklos ir paskelbia ją ne vėliau kaip likus 3
mėnesiams iki priėmimo pradžios. Asmenys, stojantys į menų studijų krypčių grupės ir meno
pedagogikos studijų programas, neišlaikę stojamojo egzamino, negali dalyvauti konkurse.
10. Stojantiesiems į sporto ir sporto pedagogikos studijų programas į konkursinį balą
įskaičiuojami sporto pasiekimai. Jie įvertinami pagal dešimtbalę skalę Sporto nacionalinių ir
tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2015 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-622 „Dėl Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų
vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
11. Mokiniams, įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki 2019 metų įskaitytinai, pridedama balų
už tas olimpiadas ir konkursus, kurie tais metais, kai mokinys įgijo vidurinį išsilavinimą, buvo įrašyti
į Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašo priedą.
12. Kai kurioms studijų programoms aukštosios mokyklos gali numatyti kriterijų, kurių
skaitinė reikšmė nenustatinėjama, pakanka teigiamo įvertinimo (pvz., stojantieji į orlaivių pilotavimo
programą privalo išlaikyti specialų testą, žr. 1 priedą).
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1 priedas
BRANDOS ATESTATO DALYKŲ IR STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ ĮTAKA KONKURSINEI
EILEI Į UNIVERSITETINES STUDIJAS SUDARYTI PAGAL STUDIJŲ KRYPTIS AR
KRYPČIŲ GRUPES
Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai

Studijų kryptis,
krypčių arba studijų
programų grupė

pagrindinis (pirmasis)
dalykas

dalykas

svertinis
koeficientas

trečiojo
dalyko,
nesutampančio
su kitais
dalykais,
svertinis
koeficientas

lietuvių
kalbos ir
literatūros
arba
užsienio
kalbos, arba
istorijos
dalyko
svertinis
koeficientas

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

antrasis dalykas

dalykas

svertinis
koeficientas

MATEMATIKOS MOKSLAI (A)
A01 matematika,
A02 taikomoji
matematika, A03
statistika

matematika

0,4

informacinės
technologijos
arba fizika

INFORMATIKOS MOKSLAI (B)
B01 informatika,
B02 informacijos
sistemos, B03
programų sistemos,
B04 informatikos
inžinerija

C01 chemija

C02 fizika

C03 geologija

matematika

chemija

fizika

matematika

C04 aplinkotyra

matematika

C05 gamtinė
geografija

geografija

D01 biologija, D02
genetika, D03
mikrobiologija, D04
molekulinė
biologija, D07
ekologija

informacinės
technologijos
arba fizika

FIZINIAI MOKSLAI (C)
matematika arba
biologija, arba
fizika
matematika arba
biologija, arba
chemija
fizika arba
chemija, arba
0,4
geografija
chemija arba
biologija, arba
geografija
matematika arba
biologija, arba
istorija, arba
informacinės
technologijos
GYVYBĖS MOKSLAI (D)

chemija arba
matematika

biologija
0,4

D05 biofizika
D06 biochemija

0,4

chemija

fizika arba
chemija
matematika arba
biologija
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INŽINERIJOS MOKSLAI (E)
E11 chemijos
inžinerija
E01 saugos
inžinerija
E02 bioinžinerija,
E04 matavimų
inžinerija, E05
statybos inžinerija,
E06 mechanikos
inžinerija, E07 jūrų
inžinerija, E08
elektros inžinerija,
E09 elektronikos
inžinerija, E10
gamybos inžinerija,
E12 transporto
inžinerija, E13
energijos inžinerija,
E14 aeronautikos
inžinerija1

fizika arba
chemija

matematika

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

chemija arba
fizika, arba
biologija, arba
informacinės
technologijos
TECHNOLOGIJŲ MOKSLAI (F)
chemija arba
fizika, arba
biologija, arba
informacinės
technologijos

E03 aplinkos
inžinerija

F01 gamtos išteklių
technologijos
F02 polimerų ir
tekstilės
technologijos, F03
medžiagų
technologijos

0,4

fizika arba
chemija, arba
informacinės
technologijos

chemija arba
fizika
matematika

0,4

F04 jūrų
technologijos

fizika arba
informacinės
technologijos

F05
biotechnologijos,
F06 maisto
technologijos, F07
viešasis maitinimas

chemija arba
biologija
SVEIKATOS MOKSLAI (G)

G01 medicina, G02
odontologija, G03
burnos priežiūra,
G04 visuomenės
sveikata, G05
farmacija, G07
mityba, G08 slauga
ir akušerija, G10
kosmetologija

chemija arba
matematika
biologija

G06 reabilitacija,
G09 medicinos
technologijos

H01 veterinarija

1

biologija

0,4

chemija arba
matematika, arba
informacinės
technologijos
VETERINARIJOS MOKSLAI (H)
chemija arba
0,4
0,1
matematika

Stojantieji į orlaivių pilotavimo ar skrydžių valdymo studijų programą privalo išlaikyti specialų testą.
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ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI (I)
I01 žemės ūkis, I02
agronomija, I03
miškininkystė, I04
gyvulininkystė, I05
žuvininkystė, I06
maisto studijos

J01 ekonomika

J02 politikos
mokslai, J03
sociologija, J04
socialinis darbas,
J05 antropologija,
J08 visuomenės
saugumas
J09 informacijos
paslaugos, J10
komunikacija, J11
leidyba, J12
žurnalistika

biologija

matematika

0,4

lietuvių
kalba ir
literatūra

geografija

J07 psichologija

matematika

L01 verslas, L02
vadyba, L03
finansai, L04
apskaita, L05
rinkodara, L06
žmonių išteklių
vadyba
L07 viešasis
administravimas,
L08 turizmas ir
poilsis

M01 pedagogika,
M02 edukologija,
M03 andragogika

M01 pedagogika
(dalyko)

istorija

0,1

0,3

0,2

SOCIALINIAI MOKSLAI (J)
istorija arba
informacinės
technologijos,
arba geografija,
arba užsienio
kalba

istorija

J06 visuomeninė
geografija

K01 teisė

0,4

chemija arba
matematika, arba
informacinės
technologijos

matematika, arba
informacinės
technologijos,
arba geografija,
arba užsienio
kalba

0,2
istorija arba
matematika, arba
informacinės
technologijos,
arba geografija
istorija arba
matematika, arba
informacinės
technologijos,
arba užsienio
kalba
biologija
TEISĖ (K)
matematika arba
informacinės
0,4
technologijos,
0,2
arba užsienio
kalba
VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA (L)

matematika

0,4

0,2

0,2
užsienio
kalba – 0,2

0,2

0,2

0,2

istorija arba
informacinės
technologijos,
arba geografija,
arba užsienio
kalba

0,2
0,2
0,2
matematika, arba
informacinės
technologijos,
istorija
arba geografija,
arba užsienio
kalba
UGDYMO MOKSLAI (M)
matematika arba
lietuvių
užsienio kalba,
istorija –
kalba ir
0,4
arba
0,2
0,2
0,2
literatūra
informacinės
technologijos
Konkursinis balas skaičiuojamas iš atitinkamo dalyko (matematikos, fizikos ir kt.) studijų
krypčiai nustatytų konkursinių dalykų įvertinimų. Stojant į dviejų dalykų pedagogikos studijų
programą, pagrindiniu dalyku gali būti bet kuris iš jų, tačiau konkursinio balo sandaroje
dalykas negali kartotis.
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M01 pedagogika
(meno dalyko)

stojamasis egzaminas2

0,7

0,1

0,2

HUMANITARINIAI MOKSLAI (N)
N01 lingvistika,
N02 literatūrologija,
N03 klasikinės
studijos, N04
filologija pagal
kalbą, N05 vertimas,
N07 kalbos studijos,
N15 menotyra
N06 regiono
studijos, N08
istorija, N09
archeologija, N10
filosofija, N11
teologija, N12
paveldo studijos,
N13 religijos
studijos, N14
kultūros studijos

istorija arba
geografija, arba
matematika, arba
informacinės
technologijos

lietuvių
kalba ir
literatūra

0,4

užsienio
kalba – 0,2

0,2

0,2

geografija arba
užsienio kalba,
arba matematika,
arba
informacinės
technologijos

istorija

0,2

MENAI (P)
P01 dailė, P02
dizainas, P03
muzika3, P04
teatras, P05 kinas,
P06 šokis, P07
medijų menas, P08
meno objektų
restauravimas

stojamasis egzaminas

P09 architektūra,
P10 kraštovaizdžio
architektūra

stojamasis
egzaminas

0,5

R01 pasiekimų
sportas, R02
laisvalaikio sportas

sporto
pasiekimai

0,4

matematika arba
informacinės
technologijos,
arba fizika
SPORTAS (R)
biologija arba
matematika, arba
užsienio kalba

1,0

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

2

Vietoje šio egzamino įskaitomas ir atitinkamos meno krypties P01–P10 stojamasis egzaminas;

3

Muzikos kryptyje rekomenduojama laikyti muzikologijos egzaminą, už jį skiriami papildomi balai
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2 priedas
STOJANČIOJO MOTYVACIJOS IR KITŲ PASIEKIMŲ ĮTAKA KONKURSINEI EILEI
SUDARYTI
Kriterijus

Kriterijaus vertė

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas

0,25 balo

Atlikta nuolatinė pradinė privalomoji karo tarnyba arba dalyvavimas baziniuose
kariniuose mokymuose

0,5 balo

Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos.

aukso medalis arba 1 vieta
– 2,5 balo;

Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už
to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už
skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami

sidabro medalis arba 2
vieta – 1,5 balo;

Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos.

1 vieta – 1,5 balo;

Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų
laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik
vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.

2 vieta – 1 balas;

bronzos medalis arba 3
vieta – 1 balas

3 vieta – 0,5 balo

Stojantiesiems į universitetinių studijų programas ir baigusiesiems tos pačios švietimo srities
profesinio mokymo programas su pagyrimu

1 balas

Stojantiesiems į universitetinių studijų muzikos krypties programas

0,15×A, čia A –
muzikologijos mokyklinio
brandos egzamino
įvertinimas
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3 priedas
ŠALIES IR TARPTAUTINIŲ OLIMPIADŲ IR KONKURSŲ, KURIŲ LAIMĖTOJAMS
PRIDEDAMI BALAI, SĄRAŠAS
I SKYRIUS
TARPTAUTINĖS OLIMPIADOS IR KONKURSAI
1. Baltijos šalių chemijos olimpiada
2. Baltijos šalių geografijos olimpiada
3. Baltijos šalių informatikos olimpiada
4. Baltijos šalių prancūzų kalbos olimpiada
5. Baltijos šalių vokiečių kalbos olimpiada
6. ES jaunųjų mokslininkų konkursas EUCYS
7. Europos fizikos olimpiada
8. Pasaulinės astronomijos ir astrofizikos e. varžybos (GeCAA)
9. Tarptautinė astronomijos ir astrofizikos olimpiada
10. Tarptautinė astronomijos olimpiada
11. Tarptautinė biologijos olimpiada
12. Tarptautinė chemijos olimpiada
13. Tarptautinė filosofijos olimpiada
14. Tarptautinė fizikos olimpiada
15. Tarptautinė geografijos olimpiada
16. Tarptautinė informatikos olimpiada
17. Tarptautinė lenkų kalbos olimpiada
18. Tarptautinė matematikos olimpiada
19. Tarptautinė muzikos olimpiada
20. Tarptautinė rusų kalbos olimpiada
21. Tarptautinė vokiečių kalbos olimpiada
22. Tarptautinė Žemės mokslų olimpiada
23. Tarptautiniai jaunimo debatai (vokiečių kalba)
24. Tarptautinis konkursas EuroSkills
25. Vidurio Europos geografijos olimpiada
26. Vidurio Europos matematikos olimpiada

II SKYRIUS
ŠALIES OLIMPIADOS IR KONKURSAI
27. ES jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinis etapas
28. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams
29. Lietuvos geomokslų olimpiada
30. Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada
31. Lietuvos mokinių astronomijos olimpiada
32. Lietuvos mokinių biologijos olimpiada
33. Lietuvos mokinių chemijos olimpiada
34. Lietuvos mokinių dailės olimpiada
35. Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada
36. Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada
37. Lietuvos mokinių filosofijos olimpiada
38. Lietuvos mokinių fizikos olimpiada
39. Lietuvos mokinių geografijos olimpiada
40. Lietuvos mokinių informatikos olimpiada
41. Lietuvos mokinių istorijos olimpiada
42. Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas
43. Lietuvos mokinių lenkų kalbos olimpiada
44. Lietuvos mokinių lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada
45. Lietuvos mokinių matematikos olimpiada
46. Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas
47. Lietuvos mokinių muzikos olimpiada
48. Lietuvos mokinių prancūzų kalbos olimpiada
49. Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada
50. Lietuvos mokinių technologijų olimpiada
51. Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiada
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