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DĖL STUDENTŲ PRIĖMIMO Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS 2014 METAIS 
 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 
d. įsakymu Nr. V-1291 yra patvirtintas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės 
sudarymo 2013 metais tvarkos aprašas ir 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1292 – Geriausiai 
vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2014 metais tvarkos aprašas (toliau – 
Tvarkos aprašas). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nuostata, kuri 
buvo pakeista Konstitucinio teismo išaiškinimo pagrindu, geriausiųjų eilės sudarymo tvarka yra 
tvirtinama dveji metai iki mokslo metų pradžios, įvertinus valstybinių aukštųjų mokyklų siūlymus. 
Minimi aprašai yra parengti įvertinus studentų 2014 metų  bendrojo priėmimo sąlygas, kurias 
aukštosios mokyklos patvirtino š. m. rugpjūčio mėnesį (universitetai – 2012 m. rugpjūčio 14 d., 
kolegijos – rugpjūčio 13 d.). Sąlygos paskelbtos http://www.lamabpo.lt/. 

Studentų priėmimo sąlygų pakeitimus 2014 metais lėmė švietimo sistemos naujovės, kurių 
įgyvendinimas vykdomas visose švietimo grandyse. Viena jų – brandos egzaminų sistemos kaita. 
Nuo 2010 metų nebuvo organizuojami pasirenkamieji mokykliniai brandos egzaminai tų mokomųjų 
dalykų, kurių yra vykdomi valstybiniai brandos egzaminai (išskyrus lietuvių kalbos (gimtosios ir 
valstybinės)), todėl peržiūrėtas balų skaičiavimas. Nuo 2011 metų užsienio kalbų programa 
pateikiama kursais (A1 ir A2, B1 ir B2), orientuotais į Europos Tarybos siūlomus kalbos mokėjimo 
lygius. Šių lygių reikalavimai atitinka Bendruosiuose Europos kalbų mokymosi, mokymo ir 
vertinimo metmenyse nustatytus kiekvieno kalbų mokėjimo lygio reikalavimus ir padeda įvertinti 
kalbos mokymosi pažangą, naudojantis lanksčia, atitinkamomis patirtimis paremta bendrąja kalbų 
mokėjimo lygių sistema. Siekiant nustatyti 10 klasės (2 gimnazijos klasės) mokinių kalbinės 
kompetencijos lygį, mokykloms jau 2011 metais buvo pateikti testai, parengti vadovaujantis 
Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis ir Bendraisiais Europos kalbų metmenimis, bei 
vertinimo instrukcijos.  

Nuo 2014 m. užsienio kalba, išskyrus filologijos programas, į konkursinių mokomųjų dalykų 
sąrašą neįrašoma, tačiau privalomas anglų, prancūzų arba vokiečių kalbų mokėjimas ne žemesniu 
kaip B2 lygiu visiems stojantiems į universitetus,  B1 lygiu – į kolegijas. Atkreipiame dėmesį, kad 
abiturientai neprivalo laikyti užsienio kalbos brandos egzamino. Gali būti įskaitomi ir tarptautiniai 
užsienio kalbų egzaminų įvertinimai, vadovaujantis 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). Remiantis užsienio kalbos egzamino laikymo 2012 m. 
patirtimi, visi išlaikę valstybinį brandos egzaminą būtų buvę įvertinti kaip pasiekę B1 lygį, o 
maždaug aštuonios dešimtosios iš visų išlaikiusiųjų – ir kaip pasiekę B2 lygį.  
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Pokyčius lėmė ir tam tikrų probleminių reiškinių formavimasis bei siekis jų išvengti. Buvo 
pastebėta tendencija, kad abiturientai renkasi mokytis dalykus pagal tai, kurie jų numatyti 
geriausiųjų eilėje. Dalykų pasirinkimo alternatyvų siaurumas mažino mokinių kompetencijų 
visumos ugdymo galimybes. Norime akcentuoti, kad tie abiturientai, kurie orientavosi į 2013 metų 
eilės sudarymo principus ir jau yra apsisprendę, į kurias specialybes stos, dalykų pasirinkimų 
esminių korekcijų atlikti neturės. Galimi dalykų rinkiniai keitėsi tik minimaliai, o pasirenkant tam 
tikrus dalykų rinkinius išplečiamos galimybės stoti į įvairesnes specialybes.  

2014 metų Tvarkos apraše nustatyta, kad konkursinis balas bus formuojamas iš keturių 
valstybinių brandos egzaminų įvertinimų (ankstesniais metais taip pat buvo būtini keturių 
mokomųjų dalykų rezultatai): pagrindinio dalyko, siejamo su studijų kryptimi ar šaka, papildomo 
dalyko, siejamo su studijų kryptimi ar šaka, bendrojo dalyko, kurį galima pasirinkti iš kitos sričių 
grupės kelių dalykų sąrašo, ir lietuvių kalbos ir literatūros. Numatyta, kad konkursinio balo 
formavimui gali būti imami atitinkamo dalyko metiniai pažymiai (išskyrus lietuvių kalbos ir 
literatūros bei pirmojo dalyko) ir nustatyta jų perskaičiavimo skalė. Stojančiųjų į menų studijų 
srities ir socialinių mokslų studijų srities meno pedagogikos studijų programas konkursinis balas 
bus formuojamas iš dviejų dalykų ir stojamojo egzamino įvertinimų (išskyrus architektūrą, čia greta 
stojamojo egzamino reikalaujama trijų dalykų įvertinimų). Pagrindinio dalyko svertinis koeficientas 
– 0,4, kitų dalykų svertiniai koeficientai – nuo 0,1 iki 0,2. Stojamųjų egzaminų įvertinimų, 
priklausomai nuo jų svarbos, svertiniai koeficientai sudaro nuo 0,5 iki 0,7. 

Stojantiems į sporto ir sporto pedagogikos programas įvedamas sporto pasiekimų įvertinimas. 
Nacionaliniai bei tarptautiniai sporto pasiekimai bus apskaičiuoti bei palyginti tokiu būdu, kad jie 
galėtų būti prilyginti valstybiniam egzaminui. Detalus aprašymas, kaip bus apskaičiuojami ir 
vertinami užsienio kalbų mokėjimo lygiai ir sporto pasiekimai, bus patvirtintas švietimo ir mokslo 
ministro. 

Informuojame, kad Švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapyje www.smm.lt yra sukurtas 
informacinis skydelis, skirtas 2014 m. priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarkai. Čia galima rasti ir 
atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus. 

Bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose informaciją apie studentų 
priėmimą į aukštąsias mokyklas taip pat galės teikti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro 
įgyvendinamame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame 
lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ specialius mokymus praėję ir įdarbinti karjeros 
specialistai (karjeros konsultantai ir karjeros koordinatoriai). 

2012 m. rugsėjo 7 d. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos 
departamentas kartu su Ugdymo plėtotės centru ir LieDM asociacija organizuoja vaizdo 
konferenciją, kurios metu bus galima tiesiogiai dalyvauti 2014 m. numatomų stojimo sąlygų  į 
aukštąsias mokyklas pristatyme, užduoti klausimus pakeitimų iniciatoriams ir Tvarkos aprašo 
autoriams. Vaizdo konferencijoje bus galima dalyvauti įvairių regionų numatytose švietimo 
įstaigose. Registruotis į konferenciją galima Švietimo ir mokslo ministerijos tinklapyje 
www.smm.lt. 
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