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Pratarmė
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) bendrąjį
priėmimą į visas Lietuvos aukštąsias mokyklas švietimo ir mokslo ministro įgaliojimu atlieka jau nuo
2009 metų. Nuo 2017 metų LAMA BPO pradėjo vykdyti ir bendrojo priėmimo į profesinio mokymo
įstaigas funkciją. 2017 m. vasarą priėmimas vyko į 40 aukštųjų mokyklų ir 73 profesinio mokymo
įstaigas. Priėmimas vyksta tik elektroninėje terpėje, vis daugėja teikiamų priėmimo dalyviams
paslaugų, veikia elektroniniai stojamųjų egzaminų tvarkaraščiai, elektroninė egzaminų vertinimo
sistema. Kasmet vis daugiau duomenų gaunama iš valstybinių duomenų bazių, todėl rankų darbo ir
stojantiesiems, ir operatoriams vis mažėja. Visiems priėmimo dalyviams teikiama patikima ir išsami
informacija apie priėmimo procedūras ir rezultatus, visus metus veikia stojančiųjų konsultavimo
tinklas. Kelių etapų schema užtikrina antrąjį šansą stojantiesiems, pirmuoju bandymu nepraėjusiems
konkurso ar vėlai apsisprendusiems dėl pasirinktos studijų krypties.
Nuo 2010 metų visas priėmimo išlaidas padengia Europos struktūrinių fondų parama, todėl
stojantiesiems netenka mokėti jokių stojimo įmokų.
Už atidų ir kruopštų darbą, nuolatinį dėmesį nuoširdžiai dėkoju atsakingai darbą atliekančiai
LAMA BPO valdybai, aukštųjų mokyklų paskirtiems priėmimo skyrių darbuotojams, stojamųjų
egzaminų ir motyvacijos vertinimo komisijų nariams ir administratoriams, centrinės būstinės
konsultantams, koordinatoriams ir programuotojams (vasaros metu asociacijoje dirba daugiau kaip
320 asmenų). Be jų triūso ir pasišventimo priėmimo procesas nebūtų toks sklandus.

LAMA BPO prezidentas
prof. Pranas Žiliukas
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Trumpa informacija apie 2017 metų LAMA BPO veiklą
Sausis
 LAMA BPO valdybos posėdyje patvirtintos 2017 m. bendrojo priėmimo
datos;
 įvyko „Aukštųjų mokyklų mugė 2017“ Kauno Žalgirio arenoje, kurią
organizavo LAMA BPO. Joje dalyvavo 37 aukštosios mokyklos. Į parodą
buvo pakviesti visų Lietuvos vidurinių mokyklų ir gimnazijų moksleiviai
bei savivaldybių švietimo skyrių atstovai;
 LAMA BPO darbuotojai dalyvavo susitikimuose su Lietuvos
moksleiviais, mokytojais, tėvais.
Vasaris
 LAMA BPO dalyvavo tarptautinėje žinių ir išsilavinimo parodoje
„Studijos 2017“ LITEXPO, kurios metu moksleiviai galėjo susipažinti su
aukštojo mokslo galimybėmis Lietuvoje;
 vyko pasirengimas karjeros ugdymo specialistų mokymams,
informacijos parengimas leidiniams, sertifikatų užsakymas, mokymų
vietų derinimas, elektroninės registracijos paleidimas;
 LAMA BPO tinklalapio informacija atnaujinta pagal 2017 m. bendrąjį
priėmimą reglamentuojančius teisės aktus, atnaujinta aukštųjų
mokyklų kontaktinė informacija.
Kovas
 Vykdomi LAMA BPO informacinės sistemos struktūros ir dizaino
atnaujinimo darbai;
 pagal 2017 m. Geriausiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašą atnaujinta
konkursinio balo skaičiuoklė;
 atlikti serverių profilaktiniai patikrinimai, parengiamieji darbai;
 pravesta 13 mokymų ugdymo karjerai specialistams Lietuvos
regionuose;
 LAMA BPO konsultantai lanko anglų kalbos kursus.
Balandis
 Suprogramuota raštu ir grafiškai atliktų stojamųjų egzaminų
kodavimo–dekodavimo sistema ir sukurti įvertinimų įvedimo ir
automatinio apdorojimo bei kodų generavimo moduliai;
 pravesti 7 ugdymo karjeros specialistų mokymai Lietuvos regionuose;
 LAMA BPO darbuotojai dalyvavo susitikimuose su Lietuvos
moksleiviais, mokytojais, tėvais;
 klasifikuota informacija tinklalapio struktūros atnaujinimo darbams.
Gegužė
 Patvirtintas ir pateiktas ŠMM bendrojo priėmimo viešinimo planas;
 atnaujinti bendrai vykdomų stojamųjų egzaminų aprašai;
 atlikti raštu ir grafiškai atliekamų ir skaitmeninėse laikmenose
pateikiamų darbų brūkšninių kodų generavimo ir nuskaitymo,
įvertinimų įvedimo ir apdorojimo valdymo modulio programavimo ir
testavimo darbai; apmokyti dirbti vertintojai, komisijų pirmininkai ir
administratoriai;
 atnaujinta elektroninė 2009 m. ir anksčiau Lietuvoje įgyto vidurinio
išsilavinimo dokumentų registravimo sistema;
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atnaujinta ir sugrupuota elektroninė vidurinį išsilavinimą įgijusiųjų
užsienyje ar baigusiųjų tarptautinio bakalaureato diplomo programą
dokumentų tvirtinimo sistema ir jų grupavimas;
 atnaujinta elektroninė TUKE sertifikatų, sporto pasiekimų registravimo
sistema;
 iš AIKOS į LAMA BPO IS įkeltos studijų programos;
 atlikti keturi stojamųjų egzaminų komisijos narių ir motyvacijos
vertintojų mokymai;
 apmokyti laikinieji LAMA BPO darbuotojai ir aukštųjų mokyklų
priėmimo skyrių darbuotojai bei profesinio mokymo įstaigų priėmimo
skyrių darbuotojai;
 LAMA BPO informacinė sistema parengta stojančiųjų prašymams
pateikti;
 patvirtintas profesinio mokymo tvarkos aprašas ir kriterijų sąrašas;
 LAMA BPO profesinio mokymo tinklalapio struktūros ir informacijos
parengimas;
 LAMA BPO tinklalapio atnaujinimo darbai (informacija perkelta į naują
saugesnę platformą);
 pasirengta pirmajam priėmimui į profesinio mokymo įstaigas per
LAMA BPO IS: rekvizitų ir priėmimo į profesinio mokymo įstaigas
atsakingų asmenų kontaktų rinkimas; patvirtintas privačių ir
valstybinių profesinio mokymo įstaigų sąrašas.
Birželis
 Birželio 1 d. prasidėjo stojančiųjų registracija ir pagrindinio priėmimo
prašymų pildymas LAMA BPO IS į Lietuvos aukštąsias mokyklas ir
profesines mokyklas;
 padaryti reikiami pakeitimai LAMA BPO ir ŠITC duomenų ir asmens
duomenų teikimo bei gavimo sutartyse; pasirašyta sutartis dėl
duomenų gavimo apie stojančiųjų anksčiau įgytus daugiau negu pusę
bakalauro studijų kreditų už valstybės lėšas; suprogramuotas šių
duomenų sugretinimas su stojančiųjų deklaruota informacija;
 birželio 16 – liepos 7 d. vyko pagrindinė stojamųjų egzaminų ir
motyvacijos vertinimo sesija;
 atlikti stojančiųjų pateiktų dokumentų patikra ir tvirtinimas;
 vykdyta testų ir motyvacinių pokalbių sesija priėmimui į profesines
mokyklas;
 įdiegta stojančiųjų į profesines mokyklas tinkamumo vertinimo
aplikacija;
 suderintos sąsajos duomenims apie stojantįjį gauti iš Mokinių registro
ir Gyventojų registro.
Liepa
 Liepos 10–11 d. vyko papildoma stojamųjų egzaminų sesija, liepos 10
d. – papildomas motyvacijos vertinimas;
 įdiegta LAMA BPO sistemos vertinimo apklausos ir rezultatų
apdorojimo sistema;
 praplėstas LAMA BPO IS ataskaitų matomumas pagal aukštųjų
mokyklų pateiktas pastabas; aukštosioms mokykloms parengta
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galimybė patogia forma iš sistemos pasiimti reikiamus statistinius
priėmimo duomenis;
 registruojami ir tvirtinami stojančiųjų el. dokumentai;
 stojančiųjų konsultavimas elektroniniu paštu, telefonu ir LAMA BPO
centrinėje būstinėje;
 pagrindinio priėmimo statistinių duomenų parengimas profesinio
mokymo įstaigoms LAMA BPO IS;
 liepos 24 d. iki 12 val. paskelbti pagrindinio priėmimo į aukštąsias
mokyklas kvietimai studijuoti;
 liepos 25–27 d. 17 val. dienomis vyko studijų sutarčių sudarymas;
 liepos 28 d. 12 val. – 30 d. 17 val. stojantieji galėjo atnaujinti
pagrindinio priėmimo II etapo prašymus į aukštąsias mokyklas.
Rugpjūtis
 Rugpjūčio 1 d. iki 17 val. buvo paskelbti II etapo kvietimai studijuoti į
aukštąsias mokyklas;
 rugpjūčio 2, 3 dienomis vyko studijų sutarčių sudarymas aukštosiose
mokyklose;
 rugpjūčio 10–16 d. stojantieji galėjo pildyti prašymą LAMA BPO IS
papildomajam priėmimui, vyko stojančiųjų konsultavimas LAMA BPO
centrinėje būstinėje ir el. dokumentų registravimas;
 rugpjūčio 21 d. paskelbti papildomo priėmimo kvietimai studijuoti;
įvesti bendrojo priėmimo rezultatai;
 pagrindinio priėmimo etapo kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam
į profesines mokyklas;
 rugpjūčio 24 d. organizuoti profesinio mokymo įstaigų atstovų
mokymai tema „Profesinio išsilavinimo sutarčių pasirašymas“;
 rugpjūčio 25–30 d. vyko mokymosi sutarčių sudarymas profesinio
mokymo įstaigose;
 rugpjūčio 31 d. paskelbtos likusios laisvos vietos;
 Valstybiniam studijų fondui perduoti duomenys apie sudariusiuosius
studijų stipendijų sutartis su aukštosiomis mokyklomis;
 patvirtintos 2019 m. bendrojo priėmimo sąlygos.

Rugsėjis
 iki rugsėjo 9 d. vyko papildomo priėmimo prašymų registravimas,
koregavimas ir pildymas į profesines mokyklas;
 iki rugsėjo 12 d. stojantiesiems pateikti papildomo priėmimo etapo
kvietimai mokytis profesinio mokymo įstaigose;
 rugsėjo 12–15 d. pakviestieji profesinio mokymo įstaigose sudarinėjo
mokymo sutartis;
 pateiktos kelios dešimtys išsamių 2017 metų bendrojo priėmimo
ataskaitų ŠMM, MOSTA‘i, aukštosioms mokykloms, perduoti priimtųjų
į vnf / st vietas duomenys VSF. Iš viso parengtos 662 lentelės ir 264
diagramos.
 parengtos stojančiųjų, stojamųjų egzaminų komisijos narių ir
administratorių ir kitų sistemos naudotojų apklausos rezultatų
ataskaitos;
 parengta ir LAMA BPO tinklalapyje paskelbta 2017 m. bendrojo
priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatų apžvalga.
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Spalis
 Pateiktos stojamųjų egzaminų ir motyvacijos vertinimo ataskaitos;
 LAMA BPO IS vykdyti programavimo darbai pervedant IS aukštųjų
mokyklų naudotojų dalį į naują vieningą sistemos dizainą;
 iki mėnesio pabaigos pratęstas pagrindinį išsilavinimą įgijusių asmenų,
turinčiųjų specialiųjų ugdymosi poreikių ir siekiančiųjų įgyti pirmąją
kvalifikaciją sutarčių pasirašymas.
 LAMA BPO konsultantės dalyvavo mokyklų ir gimnazijų karjeros
dienose, bendrojo priėmimo pristatymuose moksleiviams,
mokytojams ir tėveliams;
 LAMA BPO darbuotojai dalyvavo įvairiuose pristatymuose ir gimnazijų
karjeros dienose;
 naujienų ir aktualios informacijos atnaujinimas LAMA BPO tinklalapyje.
Lapkritis
 LAMA BPO valdybos posėdžio metu svarstytas 2017 m. bendrojo
priėmimo datų projektas ir 2017 m. asociacijos narių įnašų mokėjimo
tvarka;
 LAMA BPO darbuotojai dalyvavo įvairiuose pristatymuose ir gimnazijų
karjeros dienose;
 parengta 2017 m. bendrojo priėmimo į profesinio mokymo įstaigas
rezultatų apžvalga;
 vykdytas 2017 m. priėmimo pristatymas profesinio mokymo įstaigų
atstovams;
 LAMA BPO darbuotojai dalyvavo anglų kalbos mokymuose, siekdami
teisingai ir tiksliai perteikti bendrojo priėmimo informaciją
stojantiesiems iš ES ir trečiųjų šalių.
Gruodis
 Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu atliktas bendrojo
priėmimo modeliavimas pagal planuojamus 2018 m. priėmimo
pokyčius;
 vyko pasirengimas aukštųjų mokyklų mugėms: parengta informacija
lankstinukams ir kitiems informaciniams leidiniams spausdinti,
patikslintas visų Lietuvos vidurinių mokyklų ir gimnazijų sąrašas, atlikti
kiti parengiamieji darbai, kvietimai ir plakatai išsiųsti visiems Lietuvos
švietimo skyriams;
 vykdytos konsultacijos rengiant 2018 m. priėmimo tvarkos ir kriterijų
dokumentus;
 susipažinimas ir mokyklų supažindinimas su naujomis Profesinio
mokymo įstatymo nustatytomis priėmimo į profesinio mokymo įstaigas
nuostatomis;
 LAMA BPO darbuotojai dalyvavo anglų kalbos pamokose, analizavo kitų
Europos šalių bendrojo priėmimo sistemas ir rengė pristatymus.
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Statistinė informacija apie bendrąjį priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas
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Statistinė informacija apie bendrąjį priėmimą į profesines mokyklas
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1. BENDROJI DALIS
1.
Lietuvos
aukštųjų
mokyklų
asociaciją bendrajam priėmimui organizuoti
(LAMA BPO) sudaro 17 narių – 15 universitetų
ir 2 kolegijos.
2.
2017 m. LAMA BPO bendrąjį
priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas vykdė
vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro
2017 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-82 suteiktu
įgaliojimu. Pirmąjį kartą vykdė centralizuotą
priėmimą į profesinio mokymo įstaigas
vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro
2017 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-373.
3.
2017 m. bendrajame priėmime į
Lietuvos aukštąsias mokyklas dalyvavo 40
aukštųjų mokyklų, iš jų 19 universitetų ir 21
kolegija (14 valstybinių universitetų ir 5
nevalstybiniai, 12 valstybinių kolegijų ir 9
nevalstybinės). Bendrajame priėmime į
profesines mokyklas dalyvavo 73 profesinio
mokymo įstaigas (71 valstybinė ir 2 privačios).
4.
2017 m. LAMA BPO vykdė veiklas
projekte „Bendrojo priėmimo į aukštąsias
mokyklas
sistemos
plėtojimas“,
finansuojamame pagal 2014–2020 m. Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų
išteklių potencialo didinimas” priemonę Nr.
09.3.2-ESFA-V-710
„Stebėsenos,
išorinio
vertinimo
stiprinimas
ir
kvalifikacijų
pripažinimas“. Projekto finansavimo sutartis
Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-01-0003 pasirašyta
2015 m. spalio 28 d. Šis projektas
finansuojamas ir veiklos numatytos iki 2018 m.
spalio 28 d.
5.
2017 m. taip pat vykdyta veikla
projekte „Profesinio mokymo ir mokymosi visą
gyvenimą informacinių sistemų ir registrų
plėtra“ (kodas Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-020001). Šis projektas finansuojamas pagal
2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos prioriteto
„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių
potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.1ESFA-V-713 „Profesinio mokymo ir mokymosi
visą gyvenimą valdymo, kokybės ir
patrauklumo užtikrinimo sistemų ir procesų
stiprinimas“. Projekto finansavimo sutartis Nr.
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09.4.1-ESFA-V-713-02-0001 buvo pasirašyta
2017 m. gegužės 5 d. LAMA BPO projekto
partnerio teisėmis dalyvauja vykdant projektą
pagal 2017 m. liepos 14 d. Jungtinės veiklos
sutartį Nr. P5-30 su Švietimo informacinių
technologijų centru. Projekto pabaiga: 2021 m.
gegužės 5 d.
2. LAMA BPO SISTEMOS PARENGIMAS
BENDRAJAM PRIĖMIMUI
6.
Metų pradžioje atlikti LAMA BPO
pasirengimo bendrajam priėmimui darbai. Tai
LAMA BPO informacinės sistemos (LAMA BPO
IS) parengimas, sukuriant naują informacinės
sistemos duomenų bazę, kuria bendrojo
priėmimo metu naudojasi visi LAMA BPO
naudotojai,
vadovaudamiesi
Bendrojo
priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas
informacinės sistemos nuostatais, Bendrojo
priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas
informacinės sistemos duomenų saugos
nuostatais ir Lietuvos aukštųjų mokyklų
asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti
asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, LAMA
BPO informacinės sistemos naudotojų prieigos
aprašu. LAMA BPO informacine sistema
bendrojo priėmimo laikotarpiu naudojasi visi
stojantieji pildydami prašymą dalyvauti
priėmime. Prašymo pateikimas stojimui į
aukštąsias mokyklas stojantiesiems nuo 2010
m. yra nemokamas. Taip pat sukurtas naujas
LAMA BPO informacinės sistemos posistemis,
skirtas vykdyti priėmimui į profesines
mokyklas, juo naudojasi stojantieji ir profesinio
mokymo įstaigų atstovai.
7.
LAMA BPO ir Švietimo informacinių
technologijų centras (ŠITC) yra pasirašę sutartis
dėl studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų
registro duomenų gavimo, šie duomenys
naudojami LAMA BPO IS e-Kodifikatoriui
parengti ir stojantiesiems nukreipti į AIKOS
informacinę sistemą ir studijų programų, į
kurias vykdomas priėmimas, būklės ir
teisėtumo kontrolei.
8.
Pasirašytas susitarimas, kuriuo
ŠITC koduotu kanalu perduoda LAMA BPO
atestatų
(pažymėjimų),
kompetencijų
(pažymėjimų) ir asmens duomenis su tikslu
9

juos naudoti ir tvarkyti bendrojo priėmimo į
Lietuvos aukštąsias mokyklas pirmosios
pakopos ir vientisąsias studijas metu laikantis
visų sutartyje numatytų sąlygų. Taip pat
parengta sąsaja su ŠITC dėl duomenų,
reikalingų priėmimui į profesines mokyklas,
perdavimo tarp informacinių sistemų.
9.
Pasirašytas LAMA BPO ir ŠITC
susitarimas dėl jau įgytų bakalauro studijų
kreditų skaičiaus, jeigu jų bakalauro studijose
įgyta daugiau negu pusė, duomenų perdavimo.
10. Sudarytas susitarimas su SKVC dėl
išsilavinimo pripažinimo ir pažymių atitikmenų
pažymų perdavimo elektroniniu būdu.
11. Sudaryta sutartis su Krašto
apsaugos
ministerija
dėl
atlikusiųjų
privalomąją pradinę karo tarnybą ir bazinius
karinius mokymus duomenų perdavimo į
LAMA BPO IS.
12. Atlikti LAMA BPO serverių
parengimo darbai ir profilaktiniai patikrinimai
2017 m. priėmimui.
13. Atlikti programavimo darbai ir
LAMA
BPO
informacinėje
sistemoje
atnaujintas elektroninis kodifikatorius (toliau
e-Kodifikatorius). Iš AIKOS į LAMA BPO IS
įkeltos studijų programos. e-Kodifikatoriuje
kiekviena studijų programa algoritmo pagalba
priskiriama tam tikrai studijų krypčių grupei ir
konkursinio balo grupei, vadovaujantis
Geriausiai vidurinio ugdymo programą
baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos
aprašu. Pateikiant informaciją apie kiekvieną
studijų programą e-Kodifikatoriuje yra
nurodomas pilnas programos pavadinimas,
akreditacijos terminas, studijų sritis, studijų
kryptis, kvalifikacijos laipsnis, studijų ir
tvarkaraščio forma, kuria bus vykdomas
mokymas, norminė studijų kaina ir kt. eKodifikatoriuje yra patalpinama nuoroda į
informaciją programų Registre, kur stojantysis
gali rasti išsamią informaciją apie kiekvieną
studijų programą ir jos akreditacijos išvadas.
14. LAMA BPO IS priėmimui į
aukštąsias mokyklas atlikti pakeitimai:

Aplikacijos
ADT02:
Atestatų,
pažymų ir sertifikatų duom. įvesti ir ADT10:
Papildomos
informacijos
dokumentai
papildytos 2009 m. ir anksčiau Lietuvoje
LAMA BPO 2017 metų veiklos ataskaita

įgijusių vidurinį išsilavinimą brandos atestatų ir
jų priedų bei įgijusių vidurinį išsilavinimą
užsienyje Studijų kokybės vertinimo centro
išduotų pažymų ir tarptautinio bakalaureato
diplomų registravimo sistema, pritaikyta
užsienio lietuvių prisegtiems dokumentams
tvirtinti bei atliktas šių prisegtų dokumentų
grupavimas;

Aplikacija ADT11: Papildomos
informacijos tvirtinimas papildyta AM
priėmimo taisyklėse numatytiems stojančiųjų
pasiekimų, už kuriuos aukštosios mokyklos
prideda papildomus balus mokamoms
vietoms, dokumentams tvirtinti;

Aplikacija AmDT1: AM priėmimo
kvotoms tvarkyti papildyta lauku su galimybe
įvesti minimalų skaičių studijų programoje jos
vykdymo vietoje, jeigu šis skaičius skiriasi nuo
mažiausiai galimo skaičiaus;

Aplikacijoje
AmDT5:
AM
StudProgramų kodifikatoriui tvarkyti įvestas
naujas laukas pasitikrinti, ar teisingai įvesta
filialų ir fakultetų kontaktinė informacija
(skelbiant kvietimus, stojantysis būna
nukreipiamas pasirašyti studijų sutartį teisingu
adresu);

Aplikacijoje
InfoAM02:
Kviečiamųjų sąrašai , taip kaip ir stojančiojo
užpildytas prašymas, papildyta informacija su
nedalyvavimo konkurse priežastimi, pvz.
„Nepateikti brandos atestato duomenys“,
„Netenkinami minimalūs mokymosi rodikliai“,
„Netenkinamas minimalus konkursinis balas“,
„Nelaikytas
/
neišlaikytas
privalomas
motyvacijos vertinimas“, „Nelaikytas /
neišlaikytas privalomas stojamasis egzaminas“,
„Nepateikta lietuvių kalbos mokėjimą įrodanti
pažyma“, „Nepateiktas užsienio lietuvio
statusą
patvirtinantis
dokumentas“,
„Netenkina AM priėmimo taisyklių“;

Aplikacijose
InfoAM01:
Konkursinės eilės aukštųjų mokyklų atstovams
sudaryta galimybė matyti stojančiojo brandos
atestato duomenis. Asociacijos nariams
sudaryta
galimybė
juos
parsisiųsti
nepažeidžiant LAMA BPO – ŠITC duomenų
perdavimo sutarties sąlygų.
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Raštu ir grafiškai atliekamų ir
elektroninėse
laikmenose
pateikiamų
stojamųjų egzaminų užduočių vertinimo ir
rezultatų apdorojimo modulis pritaikytas dirbti
mobiliais
įrenginiais,
kurių
pagalba
nuskaitomas slaptas brūkšninis kodas ir
įvedamas kiekvieno vertintojo įvertinimas į
informacinę sistemą. Patobulinta stojamųjų
egzaminų rezultatų apdorojimo ir pateikimo
komisijų nariams ir administratoriams
programa.
15.
LAMA BPO IS priėmimui į
profesines mokyklas sukurtos aplikacijos:

ADT1: Stojančiojo duomenys.
Sudaryta galimybė peržiūrėti: stojančiojo
užpildytą prašymą, gautus duomenis iš
Mokinių registro, pridėtus papildomus
dokumentus ir siųstus pranešimus. Taip pat
gavus oficialų prašymą galima atlikti vardo /
pavardės koregavimą;

ADT2: Stojančiojo dokumentų
tvirtinimas. LAMA BPO profesinio mokymo
atstovams sudaryta galimybė tvirtinti 2009 m.
ir anksčiau įgijusių stojančiųjų išsilavinimo
dokumentus, jei pateikti dokumentai tenkina
keliamus reikalavimus;

PMI1:
Mokymo
programų
kodifikatoriui tvarkyti. Pateikiami profesinio
mokymo įstaigų ir jų skyrių kontaktai.
Nurodoma
išplėsta
informacija
apie
kiekvienoje profesinio mokymo įstaigoje
vykdomas programas, įgyjamą kvalifikaciją,
keliamus reikalavimus mokymo programai;

PMI2: Testams ir motyvacijos
pokalbiams tvarkyti. Sukurta testų ir
motyvacinių pokalbių rezervavimo sistema.
Pateikiami pasirinktos programos specifinių
gebėjimų tinkamumo vertinimo testo aprašai,
tvarkaraščiai, užsiregistravusių stojančiųjų į
testus sąrašai, įvedami užsiregistravusių į
programų specifinių gebėjimų tinkamumo
vertinimo testus rezultatai (išlaikė / neišlaikė /
neatvyko);

PMI3: Stojančiųjų tinkamumui
patvirtinti. Stojančiųjų į pasirinktas mokymo
programas tvirtinimą (patvirtinti / atmesti)
atlieka profesinio mokymo įstaigos. Mokyklai
LAMA BPO 2017 metų veiklos ataskaita

pateikiami stojančiojo prašyme užpildyti
duomenys;

PMI4: Pasirinkusių / kviečiamųjų
sąrašai, sutartys. Pateikiamos programos,
kurias pasirinkę asmenys kviečiami per
pagrindinį / papildomą etapą pasirašyti
mokymo sutarčių. Taip pat nurodomi
programų planai, kiek stojančiųjų gali būti
priimti į pasirinktas mokymo programas.
Pateikiami pasirinkusių, kvietimą mokytis
gavusių ir sutartį pasirašiusių stojančiųjų
skaičiai;

STAT‘BendrojiB0:
Priėmimas
vienu žvilgsniu. Pateikti LAMA BPO
informacinės sistemos einamieji statistiniai
duomenys apie stojančiuosius pagrindinio
priėmimo ir papildomo priėmimo etapais.
Pateikti statistiniai duomenys apie stojančiųjų
skaičių, kurie nurodė įgytą išsilavinimą, užpildė
prašymo
pageidavimus,
pareiškė
pageidavimus. Informacija apie stojančiųjų, be
pagrindinio išsilavinimo, įgijusių pagrindinį ar
vidurinį išsilavinimą skaičius;

STAT‘BendrojiB1: Švietimo sričių
populiarumas stojančiųjų prašymuose. Šioje
aplikacijoje pateikti LAMA BPO informacinės
sistemos einamieji statistiniai duomenys apie
švietimo sričių populiarumą stojančiųjų
prašymuose pagrindinio priėmimo, papildomo
priėmimo etapais ir galutiniai duomenys.
Nurodyta švietimo sritis, pageidavimų skaičius,
pageidavimų dalis proc., kvietimai ir
pasirašytos sutartys;

STAT‘BendrojiB3: Pageidavimų
statistika. Pateikiama glausta stojančiųjų
pasirinkimo statistika LAMA BPO informacinėje
sistemoje einamuoju metu;

STAT‘BendrojiB5: Rentabilumas
pagal pasirinkimą. LAMA BPO informacinėje
sistemoje nurodyti duomenys apie programų
rentabilumą pagal galutinį pasirinkimą, taip pat
statistika pagal švietimo sritis ir statistika pagal
profesinio mokymo įstaigas;

STAT‘BendrojiB6:
Programų
pasirenkamumo
statistika.
Pateikiama
informacija apie profesinio mokymo įstaigose
vykdomas
programas
ir
suteikiamas
kvalifikacijas. Taip pat nurodomi duomenys,
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kiek stojančiųjų pagal įgytą išsilavinimą
pasirinko tam tikrą mokymo programą;

STAT‘BendrojiB7: Pasirinkimų /
kvietimų / sutarčių pasirašymo statistika.
Pateikiami statistiniai duomenys apie
profesinio mokymo įstaigą, į kurią priėmimas
vykdytas per LAMA BPO sistemą. Nurodomas
profesinėse mokyklose vykdomų mokymo
programų skaičius, patvirtintas planas, pateikti
stojančiųjų pageidavimai, išsiųsti kvietimai
mokytis ir pasirašytų sutarčių skaičius;

STAT‘BendrojiB9: Top sąrašai.
Aplikacijoje pateikiami statistiniai duomenys
apie profesinio mokymo įstaigas pagal
pasirašytas sutartis pagrindinio ir papildomo
priėmimo etapais. Sąrašas pateikiamas
sutarčių skaičiaus mažėjimo tvarka;

STAT‘TARNYBT:
Mokymo
programų pasirenkamumas per bendrąjį
priėmimą 2017 metais. Pasirinkus iš sąrašo
profesinio mokymo įstaigą pateikiama
informacija apie joje pasirinktų programų
valstybinį kodą, pavadinimą (trukmė ir/ar
apimtis;
kas
suteikiama;
ypatybės;
savivaldybė), filialą, programą pasirinkusių
stojančiųjų skaičių, nurodomas jau turinčių
profesinę kvalifikaciją asmenų skaičius.
16.
Atnaujinta konkursinio balo
skaičiuoklė remiantis Geriausiai vidurinio
ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo
2017 metais tvarkos aprašu ir Bendrojo
priėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2017 m.
gegužės 15 d. LAMA BPO prezidento įsakymu
Nr. 17-07.
17.
Parengta 17 menų stojamųjų
egzaminų aprašų; parengtos užduotys
stojamiesiems egzaminams ir motyvacijos
vertinimui; pravesti keturi stojamųjų egzaminų
komisijos narių ir motyvacijos vertintojų vienos
dienos 8 akad. val. mokymai, kurių metu buvo
apmokyti ir laikinai įdarbinti 259 komisijos
nariai ir administratoriai bei motyvacijos
vertintojai (2016 m. – 291).
18.
Bendrajam priėmimui į Lietuvos
aukštąsias mokyklas parengti LAMA BPO
konsultantai. Vienos dienos 8 akad. val.
trukmės mokymuose apmokyti 9 konsultantai
(2016 m. – 16) ir 53 aukštųjų mokyklų
LAMA BPO 2017 metų veiklos ataskaita

priėmimo skyrių darbuotojai (2016 m. – 59).
Bendrajam priėmimui į profesines mokyklas
parengti 3 LAMA BPO konsultantai ir 140
profesinio mokymo priėmimo punktų
darbuotojų, kurie dalyvavo vienos dienos (8
akad. val.) mokymuose.
19.
Pravesta 20 ugdymo karjeros
specialistų
mokymų
visuose
Lietuvos
regionuose, kurių metu apmokyti 264
specialistai (2016 m. – 262 specialistai)
tiesioginiam
darbui
su
moksleiviais,
dalyvausiančiais bendrajame priėmime.
20.
Vykdyti dveji mokymai mokyklų
darbuotojams, kurie priėmimo metu naudojasi
LAMA BPO informacine sistema priėmimui į
profesines mokyklas.
21.
Patvirtintas ir Švietimo ir mokslo
ministerijai
pateiktas
Visuomenės
informavimo apie bendrąjį priėmimą planas (1
priedas).
3. BENDROJO PRIĖMIMO VYKDYMAS
22. Birželio 1 d. prasidėjo registracija ir
bendrojo priėmimo prašymų teikimas į
Lietuvos aukštąsias mokyklas ir profesines
mokyklas. 2017 m. bendrąjį priėmimą į
aukštąsias mokyklas sudarė pagrindinis (I ir II
etapai) priėmimas ir papildomas priėmimas.
Pagrindiniam priėmimui stojantieji į savo
prašymą galėjo įtraukti iki 9 pageidavimų. Į
profesines mokyklas bendrąjį priėmimą sudarė
pagrindinis ir papildomas etapai, kur
pagrindiniame
priėmimo
etape
buvo
nagrinėjami prašymai stojančiųjų, siekiančių
įgyti pirmąją profesinę kvalifikaciją. Pagrindinio
priėmimo metu buvo galima pateikti 5
pageidavimus, papildomo priėmimo metu – 3.
23.
Pagrindinio priėmimo prašymus į
aukštąsias mokyklas stojantieji galėjo pildyti iki
liepos 19 d. 17 val. Per šį laikotarpį LAMA BPO
informacinėje sistemoje užsiregistravo ir
prašymus
priimti
studijuoti
Lietuvos
aukštosiose mokyklose pateikė 29 538
stojantieji (2016 m. – 33 598 stojantieji),
priėmimo sąlygas tenkino ir konkurse dalyvavo
26 873 stojantieji (2016 m. – 27 772
stojančiųjų), iš jų 15 584 – 2017 m. abiturientai
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(2016 m. – 16 019 2016 m. abiturientų) ir 13
954 – anksčiau baigusieji (2015 m. – 11 753).
24.
Birželio 16 – liepos 7 dienomis
vyko stojamųjų egzaminų ir motyvacijos
vertinimo pagrindinė sesija, kurios metu vyko
17 stojamųjų egzaminų (2016 m. – 19
egzaminų) į menų studijas ir motyvacijos
vertinimas stojantiesiems į pedagoginę
kvalifikaciją suteikiančias studijų programas
aukštosiose
mokyklose.
Stojamuosius
egzaminus į meno programas išlaikė 1 756
stojantieji (2016 m. – 1 484 stojančiųjų),
teigiamą motyvacijos įvertinimą gavo 649
stojantieji (2015 m. – 832).
25.
Birželio 16 – rugpjūčio 17 d. vyko
testų ir motyvacinių pokalbių sesija, kurią
vykdė 7 profesinio mokymo įstaigos (Karaliaus
Mindaugo profesinio mokymo centras, Kauno
informacinių technologijų mokykla, Vilniaus
Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras
Druskininkų filialas, Šilutės žemės ūkio
mokykla, VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos
mokymo centras, Vilniaus technologijų ir
verslo profesinio mokymo centras, Biržų
technologijų ir verslo mokymo centras).
26.
Gavę brandos atestatą stojantieji
savo brandos atestatų duomenis patys įsikėlė į
LAMA BPO IS iš Moksleivių registro. Siekiant,
kad šį veiksmą sklandžiai atliktų visi
bendrajame
priėmime
dalyvaujantys
abiturientai, buvo atnaujintas šį veiksmą
primenantis reklaminis skydelis. Jis patalpintas
LAMA BPO tinklalapyje, informacinėje
sistemoje ir išplatintas visoms aukštosioms
mokykloms.
Reklaminis
skydelis
demonstruotas visiems tinklalapio lankytojams
nuo liepos 13 d. iki liepos 19 d. 17 val. Visu šiuo
laikotarpiu LAMA BPO IS registruotiems
vartotojams taip pat buvo primenama apie
brandos atestato įsikėlimo būtinumą siunčiant
jiems pranešimą elektroniniu paštu ir SMS
trumpąja žinute.
27.
Pasibaigus prašymų pildymui į
aukštąsias mokyklas, stojantieji rikiuojami į
konkursines eiles pagal 2017 m. Geriausiai
vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės
sudarymo tvarką, stojant į valstybės
finansuojamą vietą (vf), su stipendija ar be jos
LAMA BPO 2017 metų veiklos ataskaita

arba į mokamas vietas pagal aukštųjų mokyklų
patvirtintas priėmimo taisykles.
28.
Liepos 24 d. iki 12 val. paskelbus
rezultatus į Lietuvos aukštąsias mokyklas
stojantysis galėjo gauti vieną kvietimą į
valstybės finansuojamą vietą ar valstybės
nefinansuojamą vietą su studijų stipendija ar
be jos, jeigu tokią nurodė savo prašyme.
29.
Pagrindinio priėmimo metu į
profesines mokyklas stojantieji prašymus
galėjo pateikti iki 2017 m. rugpjūčio 18 d. 23
val. Per šį laikotarpį LAMA BPO IS
užsiregistravo ir išsirinko pageidavimą 13 127
stojantieji.
30.
Pasibaigus prašymų teikimo
laikotarpiui, nuo 2017 m. rugpjūčio 18 d. –
rugpjūčio 23 d. vyko tinkamumo atitiktį
praėjusio
pageidavimo
pasirinkimas
į
profesines mokyklas; Iki 2017 m. rugpjūčio 31
d. stojantieji sulaukė el. paštu vieno kvietimo
mokytis. Pagrindinio priėmimo metu išsiųsti 12
431 kvietimas, iš jų sutartis su profesinio
mokymo įstaigomis pasirašė 10 831
stojantysis.
31.
Per bendrąjį priėmimą į Lietuvos
aukštąsias mokyklas studijų sutartis studijuoti
valstybės finansuojamose (vf, vnf/st) vietose
pasirašė 13 886 asmenys (2016 m. – 14 339,
įskaitant ir priimtuosius į tikslinio finansavimo
vietas), valstybės nefinansuojamose vietose –
7 562 asmenys (2016 m. – 9 286).
32.
2017 m. bendrojo priėmimo
metu į profesines mokyklas sutartis su
profesinio mokymo įstaigomis pasirašė 18 749
asmenys, iš jų pirmos kvalifikacijos siekė
14 773 asmenys.
33.
LAMA BPO centrinėje būstinėje
konsultuojant stojančiuosius buvo priimta ir
atsakyta į tūkstančius skambučių, elektroninių
laiškų ir paklausimų Skype kanalu. LAMA BPO
aukštojo mokslo konsultantai įregistravo ir
suvedė duomenis 3 389 el. būdu pateiktų
brandos atestatų ir SKVC išduotų pažymų
(2016 m. – 3 080). 2017 m. LAMA BPO
centrinės būstinės darbuotojai patvirtino el.
būdu pateiktus dokumentus: tarptautinių
užsienio kalbos egzaminų sertifikatų – 619
(2016 m. – 640), sporto pasiekimų pažymų –
230 (2016 m. – 261), užsienio lietuvių pažymų
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– 66 (2016 m. – 82), taip pat 4 221 vidurinio
išsilavinimo dokumentų įvertinimai stojimui į
profesines mokyklas. Iš LAMA BPO
informacinės sistemos išsiųstas 175 990
pranešimų stojantiesiems (2016 m. – 105 991).
34.
Įdiegta LAMA BPO sistemos
vertinimo apklausos ir rezultatų apdorojimo
sistema. Apklausos anketas pildė LAMA BPO
informacinėje sistemoje prašymus teikiantys
stojantieji ir LAMA BPO tinklalapio lankytojai.
4. BENDROJO PRIĖMIMO
APIBENDRINIMAS
35.
Pasibaigus bendrajam priėmimui
vyko jo statistinių duomenų apdorojimas,
apibendrinimas,
parengtos
ataskaitos.
Parengtos 662 lentelės ir 264 diagramos
priėmimo duomenų analizės pagal priėmime
dalyvaujančių aukštųjų mokyklų, Švietimo ir
mokslo ministerijos ar žurnalistų užklausas.
36.
Bendrojo priėmimo išsamūs
rezultatai paskelbti LAMA BPO tinklalapyje:
http://bakalauras.lamabpo.lt/bendropriemimo-rezultatai/2017-m/.
37. Parengta 2017 m. stojančiųjų
apklausos rezultatų ataskaita (2 priedas).
38. Parengta 2017 m. bendrųjų
stojamųjų egzaminų į meno studijų programas
vertinimo ataskaita (3 priedas), 2017 m.
motyvacijos vertinimo į pedagogikos studijų
srities programas vertinimo ataskaita (4
priedas).
39. Parengta 2017 m. Bendrojo
priėmimo į profesinio mokymo įstaigas
ataskaita. Ji paskelbta LAMA BPO tinklalapyje:
http://profesinis.lamabpo.lt/2017mbendrojo-priemimo-rezultatu-apzvalga/
5. BENDROJO PRIĖMIMO, AUKŠTŲJŲ
MOKYKLŲ IR AUKŠTOJO MOKSLO
VIEŠINIMAS
40.
Sausio 18 dieną Žalgirio arenoje
(Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas) įvyko
Aukštųjų mokyklų mugė, kurioje dalyvavo 37
aukštosios mokyklos – 17 universitetų ir 20
kolegijų. Mugėje vidurinių, aukštesniųjų ir
profesinių mokyklų moksleiviai supažindinti su
studijų programomis ir priėmimo tvarka. LAMA
BPO stende moksleiviai galėjo susipažinti su
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bendrojo priėmimo, prašymo pildymo tvarka,
gauti informaciją apie konkursinio balo
sandarą į valstybės finansuojamas studijas
arba mokamas studijas Lietuvos aukštosiose
mokyklose. Aukštosios mokyklos pristatė savo
tais metais vykdomas studijų programas.
41.
Vasario 2–4 dienomis LAMA BPO
dalyvavo tarptautinėje žinių ir išsilavinimo
parodoje „Studijos 2017“ LITEXPO, kurios metu
moksleiviai galėjo susipažinti su aukštojo
mokslo galimybėmis Lietuvoje.
42.
Apie bendrojo priėmimo eigą
visuomenė buvo nuolat informuojama LAMA
BPO pranešimuose spaudai ir teikiama
informacija kitais informaciniais kanalais.
Naujienų tarnyba BNS patalpino nemažai
informacinių
pranešimų,
susijusių
su
bendruoju
priėmimu.
Informacinius
pranešimus apie bendrojo priėmimo eigą bei
su priėmimu susijusias temas publikavo ir
generavo visi pagrindiniai Lietuvos naujienų
portalai: 15min.lt, delfi.lt, alfa.lt, lrytas.lt ir
šalies radijo ir televizijos naujienų portalai:
tv3.lt, lrt.lt ir kiti. LAMA BPO atstovai kalbėjo
visų pagrindinių Lietuvos televizijų (LRT, LNK,
TV3) žinių ir informacinėse laidose. Nuolatos
apie priėmimo eigą informavo pagrindinės
radijo stotys, tokios kaip LRT, M-1, „Žinių
radijas“, „Laisvoji banga“, ZIP FM. Regioninė
spauda ir žiniasklaida rengė radijo pokalbius ir
generavo informacinius pranešimus pagal
LAMA BPO atstovų pateiktą informaciją.
6. FINANSINĖ ATASKAITA
43.
LAMA BPO yra pelno nesiekianti
organizacija. Asociacijos lėšų šaltiniai yra
valstybės biudžeto lėšos, Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšos, nario mokesčiai ir
kitos tikslinės lėšos.
44.
2017 m. finansavimo pajamos
padidėjo, prie per ataskaitinius metus
gaunamo finansavimo nuo 2015 m. vykdomam
projektui „Bendrojo priėmimo į aukštąsias
mokyklas sistemos plėtojimas“ prisidėjo
pradėto vykdyti projekto „Profesinio mokymo
ir mokymosi visą gyvenimą informacinių
sistemų ir registrų plėtra“ lėšos.
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45.
Išlaidos darbo užmokesčiui ir
socialinio
draudimo
įmokoms
ir
komandiruotėms 2017 m. padidėjo išaugus
darbo apimtims dėl „Profesinio mokymo ir
mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų
ir registrų plėtra“ projekto vykdymo. Buvo
peržiūrėtos ir papildytos darbuotojų darbo
sutartys, padidėjo dirbtų valandų skaičius ir
valandiniai atlygiai, buvo įdarbinti nauji
darbuotojai.
46.
Dėl 2017 metais vykdomų
projektų poreikių veikloms vykdyti ir naujoms
darbo vietoms sukurti buvo pirkti baldai,

kompiuterinė įranga ir kitos asociacijos veiklai
vykdyti būtinos prekės, todėl palyginus su 2016
m padidėjo išlaidos pirkimams.
47.
2017 m. išsiplėtė asociacijos
vykdomos veiklos, todėl išaugo išlaidos
paslaugų pirkimui, patalpų nuomai ir
komunaliniams mokesčiams.
48.
2017 m. finansinių rodiklių
lentelės pateikiamos lyginant jas su 2016 m.
rodikliais.

LAMA BPO GAUTOS FINANSAVIMO LĖŠOS IR KITOS PAJAMOS 2016–2017 M. (EURAIS)
Valstybės biudžeto ir ES
struktūrinių fondų lėšos
Nario mokesčiai
Kitos pajamos
Iš viso:

2016 m.

2017 m.

Palyginimas su 2016 m.

569292

859078

289786

20060
2500
591852

20060
0
879138

-2500
287286

2016 m.
316838

2017 m.
427324

Palyginimas su 2016 m.
110486

98137

134787

36650

142585

161520

18935

3979

5890

1911

3790

4576

786

16628

21375

4747

871
582828

9659
2214
767345

9659
1343
184517

LAMA BPO IŠLAIDOS 2016–2017 M. (EURAIS)
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo ir
garantinio fondo įmokos
Mokymai, parodų
organizavimas, techninės
prieglaudos ir kitos
paslaugos
Komunaliniai mokesčiai
(elektra, vanduo, ryšiai)
Mokesčiai bankams
(kredito linija, palūkanos,
mokesčiai už
pervedimus)
Pirkimai (ilgalaikis turtas,
raštinės ir kitos prekės)
Patalpų nuoma
Komandiruotės
Iš viso:

LAMA BPO 2017 metų veiklos ataskaita
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PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PALYGINIMAS (EURAIS)
Pajamos
Išlaidos
Skirtumas

2016 m.
591852
582828
9024

2017 m.
879138
767345
111793

Palyginimas su 2016 m.
287286
184517

2016 m.

2017 m.

Palyginimas su 2016 m.

4

4

6

6

1

1

1

1

44

26

-18

291

259

-32

347

297

-50

LAMA BPO DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 2016–2017 M.
Administracijos
darbuotojai
Programuotojai
Vyriausiasis akademinis
konsultantas
Vyresnioji konsultantėviešųjų ryšių specialistė
Akademiniai
konsultantai, vyriausioji
konsultantė, vyresnieji
konsultantai
Vertintojai – komisijų
nariai
Iš viso:

7.

2017 M. PROJEKTŲ ATASKAITA
49.
Projektas „Bendrojo priėmimo į
aukštąsias mokyklas sistemos plėtojimas“
finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
prioriteto “Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų
išteklių potencialo didinimas” priemonę Nr.
09.3.2-ESFA-V-710
Stebėsenos,
išorinio
vertinimo
stiprinimas
ir
kvalifikacijų
pripažinimas. Projekto finansavimo sutartis Nr.
09.3.2-ESFA-V-710-01-0003 buvo pasirašyta
2015 m. spalio 28 d. Projekto tikslas – didinti
bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias
mokyklas sistemos efektyvumą, siekiant
užtikrinti sąmoningą ir informacija paremtą
studijų pasirinkimą ir prieinamumą. Projekto
pradžia – 2015 m. spalio 1 d.; pabaiga – 2018
m. spalio 28 d. Projekto vertė – 1.830.304,23
Eur.
50. Projektas „Profesinio mokymo ir
mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų
ir registrų plėtra“ finansuojamas pagal 2014–
2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos prioriteto „Visuomenės
LAMA BPO 2017 metų veiklos ataskaita

švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo
didinimas“ priemonę Nr. 09.4.1-ESFA-V-713
„Profesinio mokymo ir mokymosi visą
gyvenimą valdymo, kokybės ir patrauklumo
užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas“.
Projekto finansavimo sutartis Nr. 09.4.1-ESFAV-713-02-0001 buvo pasirašyta 2017 m.
gegužės 5 d. LAMA BPO projekto partnerio
teisėmis dalyvauja vykdant projektą pagal
2017 m. liepos 14 d. Jungtinės veiklos sutartį
Nr. P5-30. Projekto pabaiga – 2021 m. gegužės
5 d. Projekto tikslas – automatizuoti profesinio
mokymo ir administravimo veiklos procesų
valdymą, sudaryti sąlygas organizuoti bendrąjį
priėmimą į profesinio mokymo įstaigas ir
vykdyti
profesinio
mokymo
sistemos
stebėseną, modernizuojant esamus ir kuriant
naujus skaitmeninius įrankius (informacines
sistemas, jų komponentus ir registrus),
plečiant jų taikymo sritis. LAMA BPO skirta
išlaidų suma projektui vykdyti – 1.491.789,09
Eur.
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INFORMACIJA APIE PROJEKTO „BENDROJO PRIĖMIMO Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS SISTEMOS
PLĖTOJIMAS“ (PROJEKTO KODAS Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-01-0003) VEIKLAS IR PASIEKIMUS IKI
2017-12-31
Veikla

Bendrojo
priėmimo į
Lietuvos
aukštąsias
mokyklas
informacinės
sistemos
funkcionalumo
praplėtimas,
koregavimas ir
palaikymas

Iš jų 2017
metais

Siekiama reikšmė

Praplėsto
funkcionalumo
LAMA BPO sistema

1 vnt. (parengta ir
įdiegta kodavimo ir
dekodavimo
programa; portalas
pritaikomas naudoti
anglų kalba ir
naudotis mobiliųjų
įrenginių pagalba)

Rezultatas bus
pasiektas
įgyvendinus
projektą

Kompiuterizuotos
darbo vietos

3 vnt. (trys naujos,
baldais ir
kompiuterine bei
biuro technika
aprūpintos darbo
vietos naujai
priimamiems
darbuotojams)

Sukurtos 3 darbo
vietos
darbuotojams
(baldai ir
kompiuterinė
technika)

Sukurtos 3
darbo vietos
darbuotojams
(baldai ir
kompiuterinė
technika)

15 kompl. įrangos
(kodų skaitytuvai ir
kodų
spausdintuvai),
skirta raštu ir
grafiškai atliekamų
ir elektroninėse
laikmenose
pateikiamų
stojamųjų
egzaminų ir
motyvacijos
vertinimo darbų
kodavimo sistemai
diegti

Įsigyta 15
komplektų kodų
skaitytuvų ir
spausdintuvų,
skirtų raštu ir
grafiškai atliekamų
ir elektroninėse
laikmenose
pateikiamų
stojamųjų
egzaminų ir
motyvacijos
vertinimo darbų
kodavimo sistemai
diegti

Įsigyti 7
komplektai kodų
skaitytuvų,
skirtų raštu ir
grafiškai
atliekamų ir
elektroninėse
laikmenose
pateikiamų
stojamųjų
egzaminų ir
motyvacijos
vertinimo darbų
kodavimo
sistemai diegti

Paruošta raštu ir
grafiškai atliekamų
ir elektroninėse
laikmenose
pateikiamų
stojamųjų
egzaminų darbų ir
motyvacijos
vertinimo
kodavimo techninė
bazė

Kompiuterinė
technika
programuotojams

Bendrojo
priėmimo
sistemos dalyvių
informavimas,

Pasiekta nuo
projekto pradžios

Pasiekimai

Mokymų (renginių)
dalyviai

LAMA BPO 2017 metų veiklos ataskaita

4 vnt. (nešiojami
kompiuteriai su
priedais ir
programine įranga)

490 asm. (9
mokymai stojamųjų
egzaminų komisijos
nariams,

-

Įsigyti 3
nešiojami
Įsigyti 4 nešiojami
kompiuteriai su
kompiuteriai su
programine
programine įranga
įranga
programuotojams
programuotoja
ms
779 asm. (6
216 naujų
mokymai
dalyvių (3
stojamųjų
mokymai
egzaminų komisijos stojamųjų
17

mokymai,
konsultavimas

LAMA BPO 2017 metų veiklos ataskaita

motyvacijos
vertintojams ir
administratoriams;
6 mokymai LAMA
BPO konsultantams
ir aukštųjų mokyklų
priėmimo skyrių
atstovams; 3
dalykinės anglų
kalbos mokymo
sesijos LAMA BPO
konsultantams; 60
mokomųjų renginių
regionuose
profesinio
orientavimo
specialistams)

nariams,
motyvacijos
vertintojams ir
administratoriams
(289 dalyvių); 4
mokymai LAMA
BPO konsultantams
ir aukštųjų mokyklų
priėmimo skyrių
atstovams (91
dalyvis); 3
dalykinės anglų
kalbos mokymo
sesijos LAMA BPO
konsultantams (5
dalyviai); 40
mokomųjų
renginių
regionuose
profesinio
orientavimo
specialistams (394
dalyviai))

egzaminų
komisijos
nariams,
motyvacijos
vertintojams ir
administratoria
ms (204 dalyviai,
iš jų 59 anksčiau
nedalyvavę
mokymuose); 2
mokymai LAMA
BPO
konsultantams ir
aukštųjų
mokyklų
priėmimo skyrių
atstovams (62
dalyviai, iš jų 25
anksčiau
nedalyvavę
mokymuose); 2
dalykinės anglų
kalbos mokymo
sesijos LAMA
BPO
konsultantams
(5 dalyviai); 20
mokomųjų
renginių
regionuose
profesinio
orientavimo
specialistams
(263 dalyviai, iš
jų 132 anksčiau
nedalyvavę
mokymuose))
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Bendrojo
priėmimo į
Lietuvos
aukštąsias
mokyklas tvarkos
ir studijų
viešinimas

Renginių skaičius

6 vnt. (aukštąsias
mokyklas ir
bendrojo priėmimo
sistemą
pristatančios mugės
Kaune ir bendrojo
priėmimo
įgyvendinimo
procesų įvertinimo
renginiai.
Planuojami
parengti ir išplatinti
informaciniai
leidiniai (90 000
vnt.)

Aukštosios
mokyklos
dalyvavusios
tarptautiniuose
karjeros
konsultavimui
skirtuose
renginiuose

20 vnt.
(suorganizuotos 3
tarptautinės
mokymosi, žinių ir
karjeros planavimo
parodos Vilniuje,
kurių metu
dalyvaus 20
aukštųjų mokyklų)

Informacinių
pranešimų skaičius

LAMA BPO 2017 metų veiklos ataskaita

66 vnt.
(informaciniai
pranešimai
regionuose
organizuojamuose
renginiuose (20
pranešimų kiekv.
metais) –
informaciniai
pranešimai vyresnių
klasių mokiniams ir
abiturientams
Lietuvių
bendruomenėse ir /
ar Lietuvių

4 vnt. (2 aukštąsias
mokyklas ir
bendrojo priėmimo
sistemą
pristatančios
mugės Kaune; 2
bendrojo priėmimo
įgyvendinimo
procesų įvertinimo
renginiai).
Parengta ir mugės
metu išplatinta 60
000 vnt.
informacinių
leidinių.

37 vnt.
(suorganizuotos 2
tarptautinės
mokymosi, žinių ir
karjeros planavimo
parodos Vilniuje,
kurios metu LAMA
BPO skirtame plote
dalyvavo 37
aukštosios
mokyklos)

52 vnt.
informaciniai
pranešimai
vyresnių klasių
mokiniams ir
abiturientams
Lietuvos mokyklose

2 vnt. (1
aukštąsias
mokyklas ir
bendrojo
priėmimo
sistemą
pristatanti mugė
Kaune; 1
bendrojo
priėmimo
įgyvendinimo
procesų
įvertinimo
renginys).
Parengta ir
mugės metu
išplatinta 30 000
vnt.
informacinių
leidinių.
1 anksčiau
nedalyvavusi
aukštoji
mokykla.
(suorganizuota 1
tarptautinė
mokymosi, žinių
ir karjeros
planavimo
paroda Vilniuje,
kurios metu
LAMA BPO
skirtame plote
dalyvavo 33
aukštosios
mokyklos, iš jų
viena anksčiau
nedalyvavusi)

25 vnt.
informacinių
pranešimų
vyresnių klasių
mokiniams ir
abiturientams
Lietuvos
mokyklose
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mokyklose už
Lietuvos ribų (2
pranešimai
kiekvienais metais)
Videokonferencinė
įranga

Atnaujinti
bendrųjų
stojamųjų
egzaminų ir
motyvacijos
vertinimo aprašai /
metodikos
Bendrųjų
stojamųjų
egzaminų į meno
studijas ir
motyvacijos
vertinimo į
pedagogines
studijų programas
įgyvendinimas
aukštosiose
mokyklose

Parengtos
bendrųjų
stojamųjų
egzaminų ir
motyvacijos
vertinimo
įgyvendinimo
ataskaitos

Parengtos
bendrųjų
stojamųjų
egzaminų ir
motyvacijos
vertinimo
veiksmingumo
vertinimo
ataskaitos

LAMA BPO 2017 metų veiklos ataskaita

1 komp. (speciali
vaizdo kamera,
mikrofonas)

2 kompl. (bendrųjų
stojamųjų
egzaminų į meno ir
meno pedagogikos
studijas aukštosiose
mokyklose aprašas
/ metodika ir
stojančiųjų į
pedagogines studijų
programas
motyvacijos
vertinimo aprašas /
metodika)

6 vnt. (3
motyvacijos
vertinimo
ataskaitos ir 3
bendrųjų stojamųjų
egzaminų vertinimo
ataskaitos)

2 vnt.

Įsigytas 1
komplektas
videokonferencinė
s įrangos

2 kompl. (bendrųjų
stojamųjų
egzaminų į meno ir
meno pedagogikos
studijas
aukštosiose
mokyklose aprašas
/ metodika ir
stojančiųjų į
pedagogines
studijų programas
motyvacijos
vertinimo aprašas /
metodika)

Įsigytas 1
komplektas
videokonferenci
nės įrangos
Atnaujinti 2
kompl.
(bendrųjų
stojamųjų
egzaminų į
meno ir meno
pedagogikos
studijas
aukštosiose
mokyklose
aprašas /
metodika ir
stojančiųjų į
pedagogines
studijų
programas
motyvacijos
vertinimo
aprašas /
metodika)

4 vnt. (2
motyvacijos
vertinimo
ataskaitos (už 2016
m. ir už 2017 m.) ir
2 bendrųjų
stojamųjų
egzaminų
vertinimo
ataskaitos (už 2016
m. ir už 2017 m.)

2 vnt. ataskaitų
už 2017 m. (1
motyvacijos
vertinimo
ataskaita ir 1
bendrųjų
stojamųjų
egzaminų
vertinimo
ataskaita)

Rezultatas bus
pasiektas
įgyvendinus
projektą

Parengta
vertinimo
metodika bei
motyvacijos
vertinimo
veiksmingumo
analizės tarpinė
ir galutinė
ataskaitos

20

INFORMACIJA APIE PANAUDOTAS PROJEKTO TIESIOGINES IŠLAIDAS PAGAL RODIKLIUS
Išlaidų suma,
numatyta projekto
biudžete

Už laikotarpį nuo
projekto pradžios
iki 2017 12 31
patirta išlaidų

Per 2017 metus
patirtos išlaidos

738.504,80

559.494,02

325.246,47

Kompiuterizuotos darbo vietos

8.488,12

8.488,12

8.488,12

Parengta rašytinių ir grafinių stojamųjų
egzaminų ir motyvacijos vertinimo
kodavimo techninė bazė

10.329,88

10.316,00

3.556,00

6.442,00

6.442,00

4.770,00

152.623,20

101.172,80

49.960,92

130.008,10

90.803,98

43.547,96

Aukštųjų mokyklų dalyvavimas karjeros
konsultavimui skirtuose renginiuose

98.130,36

64.959,11

30.910,67

Informaciniai pranešimai Lietuvos bei
užsienio mokyklų moksleiviams

67.196,64

10.077,01

4.373,62

Videokonferencinė įranga

1.000,00

1.000,00

1.000,00

38.985,00

24.265,13

11.033,38

425.919,00

273.423,04

131.443,09

49.075,00

28.905,82

11.215,20

1.726.702,10

1.179.347,03

625.545,43

Rodiklio pavadinimas
Praplėsto funkcionalumo LAMA BPO
sistema

Kompiuterinė technika programuotojams
Mokymai priėmimo komisijų nariams,
profesinio orientavimo specialistams,
aukštųjų mokyklų priėmimo skyrių
atstovams, LAMA BPO konsultantams
Aukštąsias mokyklas ir bendrojo
priėmimo sistemą pristatančios mugės
Kaune ir bendrojo priėmimo
įgyvendinimo procesų įvertinimo
renginiai

Atnaujinti bendrųjų stojamųjų egzaminų
ir motyvacijos vertinimo aprašai /
metodikos
Parengtos bendrųjų stojamųjų egzaminų
ir motyvacijos vertinimo įgyvendinimo
ataskaitos
Parengtos bendrųjų stojamųjų egzaminų
ir motyvacijos vertinimo veiksmingumo
vertinimo ataskaitos
Iš viso patirta tiesioginių projekto
išlaidų:

LAMA BPO 2017 metų veiklos ataskaita
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INFORMACIJA APIE PROJEKTO „PROFESINIO MOKYMO IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ
INFORMACINIŲ SISTEMŲ IR REGISTRŲ PLĖTRA“ (PROJEKTO KODAS Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-020001) VEIKLAS IR PASIEKIMUS IKI 2017-12-31
Veikla

Profesinių
mokyklų procesų
automatizavimo
įrankių
atnaujinimo ir
diegimo analizė
bei specifikavimas

Profesinių
mokyklų proceso
automatizavimo
įrankių kūrimas,
atnaujinimas ir
palaikymas

Pilotinė
eksploatacija
pilotinėse
mokyklose

Profesinių
mokyklų procesų
automatizavimo
įrankių sklaida
visose
profesinėse
mokyklose

Pasiekimai

Siekiama reikšmė

Pasiekta nuo
projekto pradžios

Iš jų 2017
metais
Pradėti
Bendrojo
priėmimo
informacinės
sistemos
nuostatų,
saugos
nuostatų,
programinės
įrangos
specifikacijos
atnaujinimo
darbai.
Parengta bazė
2017 m.
bendrojo
priėmimo
organizavimui,
vykdytas
žvalgomasis
(pilotinis)
bendrasis
priėmimas į
profesinio
mokymo
įstaigas.

Profesinių mokyklų
procesų
automatizavimo
įrankių
specifikavimo
dokumentų
komplektas

BPIS nuostatų,
saugos nuostatų,
specifikacijos
atnaujinimas (3
dokumentai)

Rezultatas bus
pasiektas 2018 m.

Sukurta BPO
informacinė
sistema

Sukurta BPO
informacinė
sistema

Rezultatas bus
pasiektas baigus
įgyvendinti
projektą

Serverinės įrangos
komplektas

Serverinė įranga
BPO IS palaikyti su
programiniu
aptarnavimu

Serverinės įrangos
ir programinio
aptarnavimo
paslaugos bus
įsigyjamos 2018
metais

-

4 eksploatacijos
ataskaitos

Pirmoji
eksploatacijos
ataskaita bus
baigta rengti 2018
metais

Pasirašyta
sutartis su
paslaugos
teikėjus ir
pradėta rengti
pirmoji ataskaita

Rezultatas bus
pasiektas baigus
įgyvendinti
projektą

-

Renginiai bus
organizuojami nuo
2018 m.

-

Eksploatacijos
ataskaitos

Priėmimo tvarkos
dokumentų
komplektas
Profesinių mokyklų
procesų
automatizavimo

LAMA BPO 2017 metų veiklos ataskaita

Parengtas
priėmimo tvarko
dokumentų
komplektas
8 renginiai, kuriems
parengti ir
perskaityti
pranešimai
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įrankių sklaidos
renginiai

INFORMACIJA APIE PANAUDOTAS PROJEKTO TIESIOGINES IŠLAIDAS PAGAL RODIKLIUS
Išlaidų suma,
numatyta projekto
biudžete

Už laikotarpį nuo
projekto pradžios
iki 2017 12 31
patirta išlaidų

18.488,59

1.709,85

1.709,85

1.377.220,75

124.600,89

124.600,89

Serverinės įrangos komplektas

49.806,00

0,00

0,00

Eksploatavimo ataskaitos

38.990,03

0,00

0,00

Priėmimo tvarkos dokumentų komplektas

4.922,20

0,00

0,00

2.361,52

0,00

0,00

1.491.789,09

126.310,74

126.310,74

Rodiklio pavadinimas
Profesinių mokyklų procesų
automatizavimo įrankių specifikavimo
komplektas
Sukurtas BPO-profesinės studijos modulis

Profesinių mokyklų procesų
automatizavimo įrankių sklaidos renginiai
Iš viso patirta tiesioginių projekto
išlaidų:
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Per 2017 metus
patirtos išlaidos

23

LAMA BPO kontaktai:
Studentų g. 54, LT-51424 Kaunas
Tel. (8-37) 280 400
El. paštas: info@lamabpo.lt ; profesinis@lamabpo.lt
lama-bpo
Lama bpo
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