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I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2014 metais tvarkos
aprašas (toliau – aprašas) nustato asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą pagal Lietuvos vidurinio
ugdymo programas ir 2014 metais pretenduojančių į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir
vientisųjų studijų valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas studijų vietas arba studijų stipendijas (toliau
– valstybės finansavimas), atrankos kriterijus ir šių asmenų eilės (toliau – geriausiųjų eilė) sudarymo
principus.
2. Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas vidurinį
arba jam lygiavertį išsilavinimą (kvalifikaciją) įgiję asmenys priimami į valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamas studijų vietas arba studijų stipendijas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2012 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-551 „Dėl Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių
organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės
finansuojamas studijų vietas ir dėl studijų stipendijų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 412002; 2012, Nr. 68-3499) nustatyta tvarka.
3. Geriausiųjų eilė sudaroma pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus.
4. Pagrindiniai kriterijai yra šie:
4.1. pirmojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino (pasiekimų) įvertinimas;
4.2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
4.3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
4.4. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys.
5. Papildomi kriterijai yra šie:
5.1. tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas;
5.2. motyvacijos įvertinimas;
5.3. profesinė patirtis (priimamiems į koleginių studijų programas)
6. Pagrindiniai kriterijai taikomi priklausomai nuo studijų srities, krypties arba krypčių grupės,
išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros (iki 2013 metų – lietuvių (gimtosios) arba lietuvių (valstybinės)
kalbos) brandos egzaminą, kurio įvertinimas yra privalomas visiems.
7. Geriausiųjų eilė sudaroma iš asmenų, nurodytų šio aprašo 1 punkte, pagal vidurinio ugdymo
programos brandos bei stojamųjų (jeigu jie nustatyti) egzaminų (pasiekimų) arba metinių pažymių,
nurodytų šio aprašo 1 ir 2 prieduose, rezultatus, vertinamus pagal šio aprašo 3 punkte nurodytus
kriterijus. Visiems pretendentams būtina sąlyga yra anglų, prancūzų arba vokiečių kalbos mokėjimas:
stojantiems į universitetines studijas – B2, į kolegines – B1 lygiu.
8. Asmenys gali pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas, jeigu jų mokymosi rezultatai yra
ne žemesni nei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr.
V-2485 „Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų
vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo“ (Žin., 2011, Nr. 161-7639; 2012, Nr. 683496) nustatyti mokymosi rezultatų rodikliai.
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II.

ATRANKOS KRITERIJAI GERIAUSIŲJŲ EILEI SUDARYTI

9. Asmenys geriausiųjų eilėje rikiuojami pagal kriterijus, išreiškiamus balais. Pagrindinių ir
papildomų kriterijų balai sumuojami. Kriterijų įtaka geriausiųjų eilei sudaryti pagal studijų sritį, kryptį ar
krypčių grupę pateikiama šio aprašo 1 ir 2 prieduose.
10. Pagrindinius kriterijus sudaro:
10.1. visų studijų krypčių arba krypčių grupių programose (išskyrus menų studijų sritį,
socialinių mokslų studijų srities pedagogikos krypties meno pedagogikos šaką (toliau – meno
pedagogikos programos), biomedicinos mokslų studijų srities sporto kryptį ir socialinių mokslų studijų
srities pedagogikos krypties dalyko (sporto) pedagogikos programas (toliau – sporto pedagogikos
programos)) – keturių brandos egzaminų įvertinimai. Trečiasis dalykas neturi sutapti su antruoju dalyku;
10.2. menų studijų srities programose – stojamojo egzamino ir dviejų brandos egzaminų
įvertinimai. Aukštosios mokyklos, vykdančios menų studijų srities programas, studentų priėmimo
taisyklėse nustatytus stojamuosius egzaminus turi vykdyti bendrai. Stojamųjų egzaminų organizavimo ir
vertinimo tvarką kiekvienais metais tvirtina švietimo ir mokslo ministras. Stojamųjų egzaminų rezultatai
perskaičiuojami kaip valstybinių brandos egzaminų įvertinimai pagal šio aprašo 12 punktą;
10.3. meno pedagogikos programose – stojamojo egzamino ir dviejų brandos egzaminų
įvertinimai. Stojamieji egzaminai organizavimo ir vertinimo tvarką kiekvienais metais tvirtina švietimo
ir mokslo ministras. Stojamųjų egzaminų rezultatai perskaičiuojami kaip valstybinių egzaminų
įvertinimai pagal šio aprašo 12 punktą;
10.4. stojantieji į menų studijų srities ir meno pedagogikos studijų programas neišlaikę
stojamojo egzamino, negali dalyvauti konkurse į valstybės finansuojamas šių studijų programų vietas.
10.5. sporto ir sporto pedagogikos programose – sporto pasiekimų ir trijų brandos egzaminų
įvertinimai. Sporto nacionaliniai ir tarptautiniai pasiekimai vertinami pagal dešimtbalę skalę pagal
švietimo ir mokslo ministro patvirtintą tvarką, atsižvelgus į Kūno kultūros ir sporto departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės siūlymus. Neturintis sporto pasiekimų stojantysis gauna nulį balų,
tačiau jis gali dalyvauti konkurse į paminėtų krypčių studijų programas.
11. Papildomus kriterijus sudaro:
11.1. visoms studijų sritims (išskyrus menų studijų sritį) – tarptautinių ir šalies olimpiadų,
konkursų, nurodytų aprašo 5 priede, prizinių vietų laimėtojams: I vieta – 2,5 balo, II vieta – 1,5 balo, III
vieta – 1 balas; šalies olimpiadų ir konkursų prizinių vietų laimėtojams: I vieta – 1,5 balo, II vieta – 1
balas, III vieta – 0,5 balo (vertinami tik 11-12 klasių olimpiadų pasiekimai, už to paties dalyko
olimpiadą papildomas balas (didžiausias) pridedamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas
skirti papildomi balai sumuojami, tačiau tik vieną kartą);
11.2. stojantiesiems į koleginių studijų programas ir baigusiems tos pačios švietimo srities
profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio
mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją – 1
balas;
11.3. stojantiems į švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės studijų programas, kurias baigus
suteikiama pedagogo kvalifikacija, ir išlaikiusiems motyvacijos testą, pridedami 0,5 arba 1 balas (0
įvertinimą gavęs stojantysis gali dalyvauti konkurse į paminėtas studijų programas). Motyvacijos
įvertinimo turinį ir vykdymo tvarką tvirtina švietimo ir mokslo ministras.
11.4. stojantiesiems į visuomenės saugumo studijų krypties studijų programas, kurių balas ne
žemesnis kaip 40 procentų už aukščiausią balą toje studijų programoje turinčio stojančiojo, ir turintiems
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. 1V-321 „Dėl
asmenų, kuriems gali būti išduodami siuntimai į įvadinio mokymo kursus vidaus reikalų profesinio
mokymo įstaigoje ar į kitą švietimo įstaigą, atrankų atlikimo, siuntimų į vidaus reikalų profesinio
mokymo įstaigas bei į kitas švietimo įstaigas išdavimo ir asmenų priėmimo į vidaus reikalų profesinio
mokymo įstaigas taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 87-3952) nustatyta tvarka išduotą siuntimą,
pridedama 1,5 balo.
12. Pagrindiniams kriterijams naudojama 0–10 balų skalė. Valstybinių brandos egzaminų ir
stojamųjų egzaminų įvertinimai, pateikti šimtabalėje skalėje, dalijami iš 10 ir padauginami iš atitinkamo
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svertinio koeficiento, nurodyto 1 ir 2 prieduose, ir sumuojami. Prie gautos sumos pridedami papildomų
kriterijų balai.
13. Jei asmuo nėra laikęs studijų krypčiai arba krypčių grupei numatytų dalykų valstybinių
brandos egzaminų, vietoj nelaikyto valstybinio brandos egzamino įvertinimo imamas į brandos atestatą
įrašytas atitinkamo dalyko metinis pažymys (vietoje metinio pažymio, asmeniui pageidaujant, gali būti
imamas mokyklinio brandos egzamino įvertinimas), kuris perskaičiuojamas pagal 3 priedą. Šiame
punkte nurodytos išimtys netaikomos pirmajam, turinčiam didžiausią svertinį koeficientą, studijų
krypties arba krypčių grupės dalykui (išskyrus asmenis, kurių brandos atestate įrašyta „Brandos
egzaminų nelaikė (atleistas)“.
14. Jeigu asmens brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoj
nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai pažymiai, kurie perskaičiuojami pagal šio aprašo
3 priedą. Atskiri brandos egzaminų įvertinimų ir metinių pažymių įskaitymo ir perskaičiavimo principai
nurodyti šio aprašo 4 priede.
15. Švietimo ir mokslo ministerijos nurodytų tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimai
įskaitomi ir perskaičiuojami 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“ (Žin., 2011, Nr. 42-2015; 2012,
Nr.12-542).
III.

GERIAUSIŲJŲ EILĖS SUDARYMO PRINCIPAI

16. Geriausiųjų eilei sudaryti organizuojamas bendras priėmimas į aukštąsias mokyklas.
Bendrą stojančiųjų į aukštąsias mokyklas priėmimą organizuoja ir atlieka Švietimo ir mokslo
ministerijos įgaliota institucija (toliau – įgaliota institucija).
17. Bendrajame priėmime dalyvaujantys stojantieji vienu metu gali pretenduoti į universitetinių
ir koleginių studijų programas. Stojančiųjų į kolegines ir universitetines studijas geriausiųjų eilės
sudaromos remiantis šio aprašo 1 ir 2 prieduose nurodytais kriterijais.
18. Bendrasis priėmimas vyksta trimis etapais: pagrindinis priėmimas sudarytas iš dviejų etapų
– pirmojo ir antrojo; po pagrindinio priėmimo etapo likus laisvų lėšų studijoms apmokėti,
organizuojamas papildomas priėmimo etapas. Stojantieji, nepriėmę pasiūlymo studijuoti 1 pageidavimu
pasirinktoje valstybės finansuojamoje studijų vietoje arba atsisakę studijų stipendijos 1 pageidavimu
pasirinktoje valstybės nefinansuojamoje vietoje pirmojo etapo metu, antrajame etape nedalyvauja. Jie
gali dalyvauti tik papildomame priėmimo etape, papildomai pareiškę norą. Stojantieji, negavę pasiūlymo
užimti valstybės finansuojamą studijų vietą arba gauti studijų stipendiją, arba atsisakę žemesniu negu 1
pageidavimu jiems siūlomos valstybės finansuojamos studijų vietos ar studijų stipendijos, gali dalyvauti
pagrindinio priėmimo antrajame etape, tačiau turi patvirtinti savo dalyvavimą šiame etape įgaliotos
institucijos nustatyta tvarka. Stojantieji, negavę arba atsisakę siūlymo užimti valstybės finansuojamą
studijų vietą arba gauti studijų stipendiją antrojo etapo metu, gali dalyvauti papildomame priėmimo
etape, papildomai pareiškę norą. Papildomame priėmimo etape gali dalyvauti tik tie stojantieji, kurie
buvo pateikę prašymą dalyvauti pagrindiniame priėmime.
19. Sudarant geriausiųjų eilę visi asmenys, nurodyti šio aprašo 1 punkte, pateikę prašymus
priimti studijuoti nuolatine ar ištęstine forma bei tenkinantys aukštųjų mokyklų nustatytus priėmimo
reikalavimus, įvertinami pagal šio aprašo 3 punkte nurodytus kriterijus tokia seka:
19.1. pagal šio aprašo 3 punkte nurodytus kriterijus apskaičiuojami prašymus pateikusių
asmenų balai ir sudaroma preliminari geriausiųjų eilė iš asmenų, siekiančių, kad jų studijų kaina būtų
apmokama valstybės biudžeto lėšomis arba jiems būtų skirta studijų stipendija;
19.2. išnagrinėjus asmenų prašymus įgaliotos institucijos nustatyta tvarka sudaromos
konkursinės eilės į pasirinktas studijų programas;
19.3. lyginamos preliminari geriausiųjų eilė ir konkursinės eilės į pasirinktas studijų programas
ir sudaroma bei įgaliotos institucijos nustatyta tvarka skelbiama galutinė geriausiųjų eilė iš asmenų,
siekiančių, kad jų studijų kaina būtų apmokama valstybės biudžeto lėšomis arba jiems būtų skirta studijų
stipendija; sudaromi atskiri asmenų, turinčių teisę studijuoti valstybės finansuojamose studijų vietose ir
asmenų, turinčių teisę gauti studijų stipendiją, sąrašai;
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19.4. papildomo priėmimo metu geriausiųjų eilė papildoma sąrašu asmenų, atrinktų 19.1–19.3
punktuose nustatyta tvarka;
19.5. asmenys, kurių studijų kaina apmokama valstybės biudžeto lėšomis ir kuriems skirta
studijų stipendija, informuojami apie tai įgaliotos institucijos nustatyta tvarka paaiškėjus stojimo į
aukštąsias mokyklas rezultatams.
20. Jeigu pasiekimų įvertinimas pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus sutampa, pirmumo
teisę geriausiųjų eilėje prioriteto mažėjimo tvarka turi tas asmuo, kurio:
20.1. brandos (stojamųjų) egzaminų įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma yra
didesnė;
20.2. brandos (stojamojo) egzamino, turinčio didžiausią svertinį koeficientą, įvertinimas yra
didesnis.
21. Į aukštąsias mokyklas stojančių asmenų duomenis apie baigtą vidurinio ugdymo programą
ir išlaikytus brandos egzaminus – metinius pažymius ir dalykų brandos egzaminų įvertinimus – įgaliotai
institucijai elektronine forma teikia Švietimo informacinių technologijų centras ir Nacionalinis
egzaminų centras. Jeigu asmuo vidurinį išsilavinimą yra įgijęs iki 2009 metų įskaitytinai arba jei jam
gali būti pridedama papildomų balų šio aprašo antrajame skyriuje nustatyta tvarka, duomenys
dokumentų registravimo metu į priėmimo duomenų bazę įvedami iš brandos atestato ir kitų dokumentų.
22. Bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas terminus skelbia įgaliota institucija, suderinusi
su Švietimo ir mokslo ministerija.
23. Pasibaigus bendrajam priėmimui į aukštąsias mokyklas įgaliota institucija ne vėliau kaip
iki 2014 m. rugsėjo 1 d. perduoda Švietimo ir mokslo ministerijai priimtų studentų, kurių studijos
apmokamos valstybės biudžeto lėšomis, studentų, sutinkančių mokėti aukštosios mokyklos nustatytą
studijų kainą, ir studentų, kurie turi teisę gauti studijų stipendiją, duomenis.
IV.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Į valstybės finansavimą šio aprašo nustatyta tvarka gali pretenduoti turintys leidimą nuolat
gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos
ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės ir įgiję vidurinį išsilavinimą pagal
Lietuvos vidurinio ugdymo programas.
______________________

