
PRIĖMIMO VYKDYMAS 2022 m. 

 

Stojantieji į Kolegijos studijų programas priimami per BENDRĄJĮ priėmimą arba TIESIOGINĮ 

(institucinį) priėmimą. 

1. BENDRASIS priėmimas į valstybės finansuojamas (VF) ir valstybės nefinansuojamas (VNF) 

studijų vietas vykdomas Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA 

BPO, www.lamabpo.lt) nustatyta tvarka. Priėmimo procedūros ir datos nurodytos šiose taisyklėse, taip pat 

skelbiamos LAMA BPO tinklapyje (https://bakalauras.lamabpo.lt/bendrojo-priemimo-datos-3/). 

2. Prašymai priimti studijuoti teikiami tik internetu, užsiregistravus bendrojo priėmimo informacinėje 

sistemoje (LAMA BPO IS, www.lamabpo.lt). Svarbiausios bendrojo priėmimo procedūros ir datos skelbiamos 

LAMA BPO interneto svetainėje www.lamabpo.lt. 

 

6 lentelė. Bendrojo priėmimo į universitetus ir kolegijas procedūros ir datos 2022 m. 

Bendrojo priėmimo į universitetus ir kolegijas procedūros Data, laikas 

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas (tik 

internetu) www.lamabpo.lt*  Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio 

kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elekt roninis 

pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje 

2022-06-01 –  

2022-07-25 12 val. 

Pagrindinis 

priėmimas 

Kvietimo studijuoti paskelbimas 2022-07-29 iki 12 val. 

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose 

mokyklose 

2022-08-01 9 val. –  

2022-08-02 17 val. 

El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas  
2022-07-29 15 val. –  

2022-08-02 17 val. 

Papildomas 

priėmimas** 

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas 

teikimas** 
2022-08-03 –  

2022-08-05 
Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų 
sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis 
pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje 

Kvietimo studijuoti paskelbimas 2022-08-10 iki 12 val. 

Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas aukštosiose 

mokyklose 

2022-08-11 8 val. –  

2022-08-12 17 val. 

El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas  
2022-08-10 15 val. –  

2022-08-12 
* Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo 
pobūdį. 

** Prašymus į valstybės finansuojamas studijų vietas gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutarčių dėl valstybės 

finansuojamų vietų (VF). 

 

3. Baigusiųjų mokyklą 2010 ir vėlesniais metais  (išskyrus baigusius tarptautinio bakalaureato diplomo 

programą), brandos atestatų duomenys automatiškai įkeliami į LAMA BPO IS iš Mokinių registro. Šiems 

vidurinį išsilavinimą Lietuvoje įgijusiems asmenims brandos atestato kopijos pateikti nereikia.  

4. Įgijusiems vidurinį išsilavinimą anksčiau nei 2010 metais Lietuvoje, LAMA BPO IS reikia pateikti 

elektroniniu būdu (prisegti) šių dokumentų kopijas prašymų studijuoti teikimo laikotarpiu: 

4.1. brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus; 

4.2. pažymas apie perlaikytus arba papildomai laikytus brandos egzaminus, pažymą apie metinius 

dalykų pažymius (jeigu jie yra perlaikyti ar papildomai išlaikyti anksčiau nei 2010 m.); 

4.3. dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia 

pavarde. 

5. Asmenys, pakviesti studijuoti, turi sudaryti studijų sutartį su Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos 

kolegija. Studijų sutartys pasirašomos Kolegijos priėmimo tarnyboje arba elektroniniu būdu LAMA 

BPIS. Nepasirašius studijų sutarties nurodytu laiku, pakvietimas studijuoti Kolegijoje panaikinamas.  

 

http://www.lamabpo.lt/
http://www.lamabpo.lt/

