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Pratarmė
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO)
įsteigta 2001 metais. Jos nariai yra visi valstybiniai universitetai, vienas privatus universitetas (ISM)
ir dvi kolegijos VK ir TTVAM). Nuo 2009 metų švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliojimu LAMA
BPO atlieka bendrąjį priėmimą į visus Lietuvos universitetus ir kolegijas. 2017 metais LAMA BPO
pradėjo vykdyti ir bendrojo priėmimo į profesinio mokymo įstaigas funkciją. 2020 m. vasarą
priėmimas vyko į 36 aukštąsias mokyklas ir 65 profesinio mokymo įstaigas (63 valstybines ir 2
privačias) bei 3 kolegijas. Rudenį 4 valstybinės profesinio mokymo įstaigos reorganizavosi. Prašymai
studijuoti ir mokytis teikiami internetu, Bendrojo priėmimo informacinė sistema (toliau – BPIS) turi
valstybės informacinės sistemos statusą, jos funkcijų kasmet daugėja, daugėja ir priėmimo
dalyviams teikiamų paslaugų. Didžioji dalis duomenų gaunama iš valstybinių duomenų bazių, todėl
duomenų įvedimo poreikis pastebimai mažėja. Visiems priėmimo dalyviams ištisus metus teikiama
patikima ir išsami informacija apie priėmimo procedūras ir rezultatus, teikiamos konsultacijos. Nuo
2010 metų visas priėmimo išlaidas padengia Europos struktūrinių fondų parama, todėl
stojantiesiems netenka mokėti jokių stojimo įmokų.
Dėkoju LAMA BPO valdybai už nuolatinį dėmesį, reiklumą ir iniciatyvas, dėkoju atsakingiems
už priėmimą aukštųjų mokyklų darbuotojams, LAMA BPO konsultantams, koordinatoriams ir
programuotojams – be Jūsų triūso ir pasišventimo priėmimo procesas nebūtų toks sklandus.
LAMA BPO prezidentas prof. Pranas Žiliukas

LAMA BPO
kolektyvas
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I ketvirtis (sausis – kovas)
LAMA BPO padėjo auštosioms mokykloms ir profesinio mokymo
įstaigoms Kauno Žalgirio arenoje organizuoti renginius
„Aukštųjų mokyklų mugė 2020“ ir „Profesinio mokymo mugė
2020“, dalyvavo tarptautinėje žinių ir išsilavinimo parodoje
„Studijos 2020“ LITEXPO;
parengta 2020 m. Bendrojo priėmimo į profesinio mokymo
įstaigas rezultatų apžvalga;
2020 m. priėmimui parengta BPIS; atlikti serverių profilaktiniai
patikrinimai, parengiamieji darbai;
priėmimui į profesinio mokymo įstaigas (PMĮ) parengtas BPIS
profesinio mokymo posistemis, įkelti PMĮ administraciniai
duomenys, į BPIS iš AIKOS įkeltos profesinio mokymo
programos, įkeltas mokymo vietų planas;
suderintos sąsajos duomenims apie stojantįjį iš Mokinių registro
(toliau – MR) gauti;
vyko pagrindinio priėmimo (žiemos etapo) stojančiųjų
registracija, prašymų pildymas ir rezultatų paskelbimas į
Lietuvos profesines mokymo įstaigas;
parengtas ir patvirtintas bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų
mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2020 m.
tvarkos aprašas;
LAMA BPO Visuotinis susirinkimas patvirtino metinę ataskaitą,
svarstė Asociacijos plėtros galimybes ir pasiūlymus, pakoregavo
narių metinių įnašų dydžius;
pagal 2020 m. Konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą
atnaujinta konkursinio balo skaičiuoklė,
atnaujintas 2020 m. priėmime dalyvaujančių studijų ir mokymo
programų sąrašas.
II ketvirtis (balandis – birželis)
Patvirtintas stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų krypčių grupės
programas, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija,
motyvacijos vertinimo reglamentas, pritaikytas darbui
nuotoline forma;
organizuoti profesinio mokymo įstaigų vadovų ir profesinio
orientavimo specialistų mokymai nuotoliniu būdu;
parengtos, suderintos ir patvirtintos LAMA BPO asmens
duomenų tvarkymo taisyklės;
parengtas ir patvirtintas BPIS naudotojų tvarkos aprašas;
patvirtintas ir pateiktas ŠMSM bendrojo priėmimo viešinimo
planas;
paskelbti menų stojamųjų egzaminų aprašai, patvirtinta
stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos
vertinimo komisijų sudėtis;
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BPIS baigta rengti priėmimui į aukštąsias mokyklas: patobulintas
BPIS vartotojų modulis, pagal teisės aktus ir pagal LURK ir LKDK
nutarimus dėl mažiausio konkursinio balo bei aukštųjų mokyklų
priėmimo taisykles atnaujinta konkursinio balo skaičiuoklė;
apmokyti aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų
priėmimo skyrių darbuotojai; vykdyti atsakingų darbuotojų,
dirbančių su BPIS, mokymai;
BPIS parengta priėmimui į Lietuvos aukštąsias mokyklas ir
profesinio mokymo įstaigas, įregistruoti atsakingi už priėmimą
įstaigų asmenys, patvirtintas privačių ir valstybinių profesinio
mokymo įstaigų sąrašas;
parengtas ir patvirtintas LAMA BPO vykdomo bendrojo
priėmimo į Lietuvos profesines mokymo įstaigas 2020 m.
tvarkos aprašas;
parengtas aukštųjų mokyklų priėmimo taisyklių sąvadas
programavimui ir atlikti programavimo darbai;
suderintos sąsajos duomenims apie stojantįjį iš Mokinių registro
(toliau – MR) ir Gyventojų registro gauti; BPIS prasidėjo
stojančiųjų registracija ir pagrindinio priėmimo į Lietuvos
aukštąsias mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas prašymų
pildymas;
patikslintos LAMA BPO ir Švietimo informacinių technologijų
centro (dabar – Nacionalinės švietimo agentūros, toliau – NŠA)
duomenų ir asmens duomenų teikimo bei gavimo sutartys;
pasirašyta sutartis dėl duomenų gavimo apie stojančiųjų
anksčiau už valstybės lėšas įgytus studijų kreditus, siekiančius
daugiau negu pusę bakalauro programos; suprogramuotas šių
duomenų sugretinimas su stojančiųjų deklaruota informacija;
atlikti stojančiųjų pateiktų dokumentų patikra ir tvirtinimas.
III ketvirtis (liepa – rugsėjis)
Vykdytas stojančiųjų motyvacijos vertinimas nuotoliniu būdu;
pagal aukštųjų mokyklų pateiktas pastabas praplėstas BPIS
ataskaitų matomumas; aukštosioms mokykloms ir profesinio
mokymo įstaigoms parengta galimybė patogia forma iš sistemos
pasiimti reikiamus statistinius priėmimo duomenis;
registruojami ir tvirtinami stojančiųjų el. dokumentai;
BPIS: prašymų pildymas, kvotų žymėjimas, kvietimai studijuoti,
sudarytų sutarčių žymėjimas;
priėmimo į profesinio mokymo įstaigas prašymų pildymas BPIS,
pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu,
eiliškumo nustatymas, stojančiųjų informavimas apie
tinkamumą pasirinktoms programoms;
atlikti stojančiųjų pateiktų išsilavinimo dokumentų patikra ir
tvirtinimas;
fiksuoti bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatai;
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parengtos ir išsiųstos LAMA BPO sistemos vertinimo apklausos
anketos
stojantiesiems,
profesinio
mokymo
įstaigų
darbuotojams, motyvacijos vertintojams ir administratoriams;
pagrindinio priėmimo statistinių duomenų parengimas
profesinio mokymo įstaigoms BPIS;
prasidėjus mokslo metams dviejų savaičių ciklais vykdomas
priėmimas į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas ar
nefinansuojamas vietas prasidėjus mokymo procesui,
pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą
savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei
priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui;
pateiktos kelios dešimtys išsamių 2020 metų bendrojo
priėmimo ataskaitų ŠMSM, STRATA, aukštosioms mokykloms,
VSF perduoti priimtųjų į vnf / st vietas duomenys;
parengta ir LAMA BPO tinklalapyje paskelbta 2020 m. bendrojo
priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatų apžvalga.
IV ketvirtis (spalis – gruodis)
Pateikta motyvacijos vertinimo ataskaita;
pateiktos kelios dešimtys išsamių 2020 metų bendrojo
priėmimo ataskaitų, taip pat parengta ir LAMA BPO tinklalapyje
paskelbta 2020 m. bendrojo priėmimo į profesinio mokymo
įstaigas vasaros priėmimo statistika;
pagal BPIS naudotojų administravimo, statistinių duomenų
stebėjimo patogumą ir mokymo įstaigų, dalyvaujančių
bendrajame priėmime, pageidavimus atnaujintos BPIS
atskaitos;
iki metų pabaigos vykdytas priėmimas į atsilaisvinusias mokymo
vietas profesinio mokymo įstaigose: BPIS priimami prašymai
mokytis, atliekama stojančiųjų išsilavinimo dokumentų patikra,
nustatomos kvotos, teikiami kvietimai studijuoti, sudaromos
mokymo sutartys;
ŠMSM užsakymu atliktas bendrojo priėmimo modeliavimas
pagal planuojamus 2021 m. priėmimo pokyčius;
dalyvauta darbo grupėse rengiant 2021 m. Konkursinės eilės
tvarkos aprašą, Sporto pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą.
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1. BENDROJI DALIS
1.
LAMA BPO bendrąjį priėmimą į
Lietuvos
aukštąsias
mokyklas
vykdė
vadovaudamasi švietimo, mokslo ir sporto
ministro 2020 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V175 suteiktu įgaliojimu.
2.
LAMA BPO sudaro 15 narių – 13
universitetų ir 2 kolegijos. Patariamojo balso
teisę turi ŠMSM, NŠA ir SKVC paskirti atstovai.
3.
LURK, rekomendavus LAMA BPO
valdybai, nusprendė studijų mugę Vilniuje nuo
2021 m. organizuoti Siemens arenoje,
atsisakyti brangių LITEXPO paslaugų (mugės
organizavimas pavestas LAMA BPO). Jei dėl
karantino parodos nevyktų, pasiūlyta jas keisti
nuotoliniais renginiais.
4.
Kauno technologijos universitetas
sutiko dalį savo patalpų Kaune adresu
Studentų g. 54 suteikti LAMA BPO. LRV 2020 m.
sausio 15 d. priėmė nutarimą Nr. 20 dėl šių
patalpų naudojimo pagal panaudos sutartį.
5.
Parengti ir patvirtinti LAMA BPO
asmens duomenų tvarkymo taisyklės ir
Bendrojo priėmimo informacinės sistemos
naudotojų prieigos aprašas. Išskirtos BPIS
naudotojų grupės ir nustatytos jų funkcijos.
Programuotojai ir konsultantai supažindinti su
vartotojų specifiniais reikalavimais informacijai
ir asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.
6.
Stojančiųjų
į
pedagogo
kvalifikaciją suteikiančias studijų programas
motyvacijos vertinimas 2020 m. vyko
nuotoliniu būdu, todėl šiai veiklai organizuoti
buvo parengtas naujas motyvacijos vertinimo
reglamentas, aprašas ir naujos užduotys.
7.
Parengta el. sutarčių sudarymo
sistema, kuria naudojosi beveik visos
aukštosios mokyklos el. studijų sutartims
sudaryti.
8.
2020 m. LAMA BPO bendrąjį
priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas vykdė
vadovaudamasi švietimo, mokslo ir sporto
ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V1407 nustatyta priėmimo tvarka.
9.
2020 m. bendrajame priėmime į
Lietuvos aukštąsias mokyklas dalyvavo 36
aukštosios mokyklos, iš jų 17 universitetų ir 19
kolegijų (12 valstybinių universitetų ir 5
nevalstybiniai, 12 valstybinių kolegijų ir 7
LAMA BPO 2020 metų veiklos ataskaita

nevalstybinės). Bendrajame priėmime taip pat
dalyvavo 65 profesinio mokymo įstaigos (63
valstybinės ir 2 privačios) ir 3 kolegijos. Rudenį
4 valstybinės profesinio mokymo įstaigos
reorganizavosi.
10. 2020 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., 2018 m. rugpjūčio 31 d.
sutartis pratęsta iki 2021 m. spalio 29 d.
11. 2020 m. taip pat vykdyta projekto
„Profesinio mokymo ir mokymosi visą
gyvenimą informacinių sistemų ir registrų
plėtra“ (kodas Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-02-0001)
veikla. 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.
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 ITC. Projekto pabaiga –
2021 m. gegužės 5 d.
2. PASIRENGIMAS BENDRAJAM
PRIĖMIMUI
12. Metų pradžioje atlikti LAMA BPO
pasirengimo bendrajam priėmimui darbai:
parengta BPIS, joje sukurta nauja informacinės
sistemos duomenų bazė, kuria naudojasi visi
LAMA BPO naudotojai, vadovaudamiesi BPIS
nuostatais, BPIS duomenų saugos nuostatais ir
LAMA BPO asmens duomenų tvarkymo
taisyklėmis, BPIS naudotojų prieigos aprašu.
Prašymo pateikimas stojimui į aukštąsias
9

mokyklas stojantiesiems nuo 2010 m. yra
nemokamas. Taip pat atnaujintas BPIS
posistemis priėmimui į profesinio mokymo
įstaigas, juo naudojasi stojantieji ir profesinio
mokymo įstaigų darbuotojai.
13. LAMA BPO ir NŠA yra pasirašę
sutartis dėl studijų, mokymo programų ir
kvalifikacijų registro duomenų gavimo, šie
duomenys naudojami elektroniniam BPIS
studijų programų registrui (toliau – Programų
registras) parengti ir stojantiesiems nukreipti į
AIKOS informacinę sistemą ir studijų
programų, į kurias vykdomas priėmimas,
būklės ir teisėtumo kontrolei.
14. Pasirašytas susitarimas, kuriuo NŠA
koduotu kanalu perduoda LAMA BPO atestatų
(pažymėjimų), kompetencijų (pažymėjimų) ir
asmens duomenis su tikslu 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 Mokinių registru dėl duomenų,
reikalingų priėmimui į profesinio mokymo
įstaigas, perdavimo ir mainų tarp informacinių
sistemų.
15. Atlikti LAMA BPO serverių
parengimo darbai ir profilaktiniai patikrinimai
2020 m. priėmimui.
16. Sukurta BPIS prašymo teikimo
aplinka,
skirta
stojantiesiems,
dar
besimokantiems bendrojo ugdymo įstaigoje ir
teikiantiems prašymą mokytis pagal atskirus
profesinio mokymo modulius.
17. LAMA BPO svetainėje anglų kalba
papildyta aktuali informacija anglakalbiams;
BPIS stojančiojo dalis parengta naudotis anglų
kalba; išversti ir išsiųsti pranešimai
stojantiesiems anglų kalba su aktualia
informacija 2020 m. bendrojo priėmimo metu.
18. Atlikti programavimo darbai ir BPIS
atnaujintas Programų registras. Iš AIKOS į BPIS
įkeltos studijų programos. Programų registre
kiekviena studijų programa algoritmo pagalba
priskiriama tam tikrai studijų krypčių grupei ir
konkursinio balo grupei, vadovaujantis
Konkursinės eilės sudarymo 2020 m. tvarkos
aprašu. Pateikiant informaciją apie kiekvieną
studijų programą Programų registre yra
LAMA BPO 2020 metų veiklos ataskaita

nurodomas pilnas programos pavadinimas,
akreditacijos terminas, studijų kryptis,
kvalifikacinis laipsnis, studijų ir tvarkaraščio
forma, kuria vyks studijos, norminė studijų
kaina ir kt. Programų registre yra patalpinama
nuoroda į informaciją AIKOS, kurioje
stojantysis gali rasti išsamią informaciją apie
kiekvieną studijų programą ir jos akreditacijos
išvadas.
19. BPIS atlikti priėmimui į Lietuvos
aukštąsias mokyklas skirti patobulinimai:

Sukurta aplikacija STAT‘BP08: Šiuo
metu studijuojantys stojantieji, kur pateikta
informacija, ar šiuo metu stojantysis studijuoja
toje pačioje ar kitoje aukštojoje mokykloje ir
nurodomas finansavimo pobūdis;

Sukurta aplikacija STAT‘BP08b:
Šiuo metu studijuojantys kviečiamieji, joje
pateikta informacija, kur studijuoja stojantysis,
ir informacija apie sutarties sudarymą;

Aplikacija ADM6: AM vartotojų
administravimas
pritaikyta
aukštosios
mokyklos paskirtam administratoriui pačiam
priskirti funkcijas kitiems AM darbuotojams
dirbti ir atlikti reikiamas funkcijas BPIS ir stebėti
statistinę informaciją;

Aplikacija InfoAM02: Kviečiamųjų
sąrašai papildyti kviečiamojo brandos atestato
duomenų informacija;

Sukurta aplikacija InfoSpec05:
Identifikacijos el. erdvėje išbandymas, skirta
identifikacijai per Elektroninius valdžios vartus;

Atnaujinta aplikacija InfoSpec04:
AM programos, skirta visų AM priėmimą
vykdomų studijų programų informacijai
stebėti;

Atnaujinta aplikacija STAT‘BP00:
Priėmimas vienu žvilgsniu, išdėstant statistinę
informaciją patogiau ir papildant naujais
„pjūviais“;

STAT‘BP04: Pageidavimai pagal AM
papildyta papildomo priėmimo informacija;

Atnaujinta aplikacija STAT‘BP05:
Stud. programų pasirenkamumas, kurioje
galima
stebėti pageidavimų
statistiką
kiekviename etape į kiekvieną studijų
programą;

Atnaujinta aplikacija STAT‘BP07:
AM pasirinkimas stojančiųjų prašymuose;
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Atnaujinta aplikacija STAT‘PKS03:
Stojančiųjų priėmimo statistika, kur kiekviena
AM kiekvieno etapo metu gali stebėti teikiamų
pageidavimų, pakviestųjų, sudariusiųjų sutartis
statistiką;

Atnaujinta ir papildyta informacija
aplikacijoje STAT‘PKS06: Sutartys pagal kryptis
ir konkursiniai balai, kurioje pateikta
informacija apie sudariusiųjų sutartis skaičius ir
minimalius,
vidutinius
ir
maksimalius
konkursinius balus kiekvienoje studijų
programoje ir krypčių grupėje;

Atidaryta stebėjimui aplikacija
STATPKS11: Priimtieji pagal išsilavinimą,
kurioje
pateikiama
informacija
apie
sudariusiųjų sutartis išsilavinimą;

Sukurta
aplikacija
STAT‘T06:
Priimtieji iš savivaldybių, kurioje galima
pasirinkti tiriamąją imtį ir visumą bei
sudaromas žemėlapis pagal stojančiųjų
savivaldybes
ir
pasirinktas
aukštąsias
mokyklas.
20. BPIS priėmimui į profesines
mokyklas sukurtos ir patobulintos aplikacijos:

PMI1: PMĮ, skyrių programų
informacija, kvotos. Patobulintos aplikacijos
skiltys Licencijuotos mokymų programos ir PMĮ
kvotų planavimas, įtraukiant profesinio
mokymo modulius. Tai leido nuosekliau
planuoti programų ir modulių pateikimą
bendrojo priėmimo etapams ir kvotų
paskirstymo programoms procesus. Kvotų
aplikacijoje įgyvendinta kvotų planavimo
ateinantiems mokslo metams funkcija;

TARN1: Kvotų planavimas ŠMSM.
Patobulintas kvotų planavimo įrankis, kurio
pagalba ŠMSM įgaliotas asmuo turi galimybę
paskirstyti kvotas švietimo srityse, žymėti
„vykdyti / nevykdyti“ mokymo programoms ir
moduliams profesinio mokymo įstaigoje.
Galimybė matyti programų pajėgumus, kvotų
likučius, nepadalintus programoms kvotų
likučius ir planuoti ateinančių mokslo metų
kvotas;

STAT‘BendrojiB00:
Priėmimas
vienu žvilgsniu. Patobulintoje aplikacijoje
pateikiami visų priėmimo etapų bendrieji
statistiniai duomenys;
LAMA BPO 2020 metų veiklos ataskaita


STAT‘BendrojiB01: Švietimo sričių
populiarumas.
Patobulintoje
aplikacijoje
pateikiami kiekvieno etapo atskirai ir galutiniai
statistiniai duomenys. Jie iliustruojami grafiku;

STAT‘BendrojiB02:
Registracijų
statistika. Aplikacijoje grafiškai pateikiami
kiekvieno etapo atskirai ir galutiniai statistiniai
duomenys;

STAT‘BendrojiB03:
Registracijų
progresas.
Aplikacijoje
pateikiami
palyginamieji registracijų duomenys lyginant
su praėjusio priėmimo duomenimis;
 STAT‘BendrojiB09: Populiarumas.
Patobulintoje aplikacijoje pateikiama visų
priėmimo etapų statistiniai duomenys įvairiais
pjūviais (11 ataskaitų) apie profesinio mokymo
įstaigas pagal pasirašytas sutartis mokymo
programose. Pasirašytų sutarčių skaičius
apskrityse pagal švietimo sritis. Sąrašas
pateikiamas sutarčių skaičiaus mažėjimo
tvarka;
 STAT‘BendrojiB12:
Modulių
populiarumas. Aplikacijoje pateikiami visų
priėmimo etapų statistiniai duomenys apie
profesinio mokymo įstaigas pagal pasirašytas
mokymo sutartis dėl profesinio mokymo
modulių. Pateikiamas pasirašytų sutarčių
skaičius apskrityse pagal švietimo sritis;
 STAT'TarnybT5:
Elektroninės
sutartys.
Parengta
ataskaita
apie
stojančiuosius, mokymo sutartis su PMĮ
sudariusius elektroniniu būdu;

STAT'TarnybT6:
Nutrauktos
sutartys. Parengta ataskaita apie stojančiųjų
nutrauktas su PM įstaigomis sutartis.
21.
Atnaujinta konkursinio balo
skaičiuoklė vadovaujantis Konkursinės eilės
sudarymo 2020 metais tvarkos aprašu ir
Bendrojo priėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu
2020 m. kovo 20 d. LAMA BPO prezidento
įsakymu Nr. 20-02.
22.
Pravesti motyvacijos vertintojų
vienos dienos 8 akad. val. nuotoliniai mokymai,
kurių metu buvo apmokyti ir laikinam darbui
priimti 27 administratoriai, motyvacijos
vertintojai ir akademiniai ekspertai (2019 m. –
36).
23.
Stojantiesiems
parengta
nuotolinio motyvacijos vertinimo instrukcija,
11

vertinimui nuotoliniu būdu pasitelktas „Zoom“
įrankis, kuriuo jungėsi tiek vertintojas, tiek
stojantysis. Kiekvienam teigiamai motyvacijos
vertinimą praėjusiam asmeniui elektroniniu
būdu išsiųstas pažymėjimas.
24.
Parengta stojančiųjų į pirmosios
pakopos pedagoginę kvalifikaciją suteikiančias
studijų programas motyvacijos vertinimo
ataskaita ir rekomendacijos.
25.
Bendrajam priėmimui į Lietuvos
aukštąsias mokyklas parengti LAMA BPO
konsultantai ir aukštųjų mokyklų priėmimo
skyrių darbuotojai. Vienos dienos 8 akad. val.
trukmės nuotoliniuose mokymuose apmokyti
40 aukštųjų mokyklų priėmimo skyrių
darbuotojų (2019 m. – 62).
26.
Suorganizuoti
4
nuotoliniai
užsiėmimai profesinio orientavimo (PIT)
specialistams, kurių metu apmokyti 208
specialistai (2019 m. – 203 specialistai)
tiesioginiam darbui su ketinančiais studijuoti
moksleiviais. Mokomųjų renginių tiesioginės
transliacijos įrašai ir visa su juo susijusi
informacija patalpinta Moodle mokymo
aplinkoje.
27.
Nuotoliniu
būdu
(ZOOM
aplinkoje) vykdytas profesinio mokymo įstaigų
atsakingų darbuotojų, dirbančių su BPIS,
mokomasis renginys. Tiesioginio internetinio
seminaro trukmė – 2 akad. val. Bendrajam
priėmimui į profesinio mokymo įstaigas
parengti 102 profesinio mokymo priėmimo
skyrių darbuotojai. Su informacine medžiaga
taip pat susipažino dar 74 profesinio mokymo
priėmimo skyrių ir BU įstaigų PIT darbuotojai,
kurie dalijosi šia informacine medžiaga su
moksleiviais, medžiaga teikta ir PMĮ virtualioje
mokymo aplinkoje.
28.
Patvirtintas ir ŠMSM pateiktas
Visuomenės informavimo apie bendrąjį
priėmimą planas.
3. BENDROJO PRIĖMIMO
ĮGYVENDINIMAS
29.
Bendrasis priėmimas 2020 m.
prasidėjo priėmimu į profesinio mokymo
įstaigas – sausio 27 d. prasidėjo pagrindinio
priėmimo
žiemos
etapas.
Pagrindinio
priėmimo į profesinio mokymo įstaigas vasaros
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etapas prasidėjo gegužės 20 d. Papildomas
priėmimas vyko rugpjūčio pabaigoje.
30. Birželio 1 d. prasidėjo registracija ir
bendrojo priėmimo prašymų teikimas į
Lietuvos aukštąsias mokyklas. 2020 m. bendrąjį
priėmimą į aukštąsias mokyklas sudarė
pagrindinis ir papildomas priėmimas, kuris
baigėsi tik rugsėjo 8d. Pagrindiniam priėmimui
stojantieji į savo prašymą galėjo įtraukti iki 9
pageidavimų, papildomo priėmimo metu iki 6.
31. Birželio 25 – rugpjūčio 31 dienomis
vyko stojamųjų egzaminų ir motyvacijos
vertinimo sesija į menų studijas ir motyvacijos
vertinimas stojantiesiems į pedagoginę
kvalifikaciją suteikiančias studijų programas
aukštosiose
mokyklose.
Stojamuosius
egzaminus į meno programas išlaikė 1 511
stojančiųjų (2019 m. – 1 292), teigiamą
motyvacijos įvertinimą gavo 1 579 stojantieji
(2019 m. – 703).
32.
Birželio 29 d., liepos 20 d.,
rugpjūčio 3 d. ir 24 d., vyko testų sesija, kurią
vykdė Kauno informacinių technologijų
mokykla; liepos 20 d., rugpjūčio 3 d., 24 d. ir 26
d., rugsėjo 11 d. ir 25 d., lapkričio 11 d. –
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla; birželio
29 d., liepos 20 d., rugpjūčio 3 d. ir 24 d.,
rugsėjo 11 d., spalio 9 d. ir 23 d., lapkričio 20 d.
– Vilniaus technologijų mokymo centras.
33.
Stojančiųjų brandos atestatų
duomenys buvo įkeliami į BPIS iš MR
automatiniu būdu pagal sudarytą sutartį.
34.
Pasibaigus prašymų pildymui į
aukštąsias mokyklas, stojantieji rikiuojami į
konkursines eiles pagal 2020 m. Konkursinės
eilės sudarymo tvarką, stojant į valstybės
finansuojamą vietą (vf), vietą su stipendija ar
be jos arba į mokamas vietas pagal aukštųjų
mokyklų patvirtintas priėmimo taisykles.
35.
Rugpjūčio 22 d. paskelbus
rezultatus į Lietuvos aukštąsias mokyklas,
stojantieji gavo kvietimus į valstybės
finansuojamą
vietą
arba
valstybės
nefinansuojamą vietą su studijų stipendija ar
be jos.
36.
Bendrojo priėmimo metu BPIS
užsiregistravo ir prašymus priimti studijuoti
Lietuvos aukštosiose mokyklose pateikė ir į
prašymą įtraukė bent vieną pageidavimą
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30 281 stojantysis (2019 m. – 28 523
stojantieji), iš jų vidurinį išsilavinimą stojimo
metais įgijo 13 629 (2019 m. – 14 331).
Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus
minimalius rodiklius ir mažiausią stojamąjį
konkursinį balą valstybės finansuojamoms
vietoms užimti ar studijų stipendijai gauti pagal
pateiktus pageidavimus tenkino 16 869
asmenys (2019 m. – 16 291). Per bendrąjį
priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas
studijų
sutartis
studijuoti
valstybės
finansuojamose (vf, vnf/st) vietose pasirašė 13
465 asmenys (2019 m. – 11 770), valstybės
nefinansuojamose vietose – 6 804 asmenys
(2019 m. – 7 532). Per du etapus vykusius
konkursus įveikė ir studijų sutartis su
aukštosiomis mokyklomis pasirašė 20 237
stojantieji, (2019 m. – 19 255), t. y. 5 proc.
daugiau negu 2019 m. Studijų sutartis pasirašė
11 372 šių metų abiturientai (2019 m. – 11
974). Lietuvos abiturientų mažėja: bendrojo
ugdymo mokyklose šiemet įteikti 20 879
brandos atestatai (2019 m. – 21 988),
profesinio mokymo įstaigose – 3 781 (2019 m.
– 4 093).
37.
Nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 20 d.
vyko laisvų vf ar vnf vietų užpildymas
prasidėjus mokymo procesui (pakaitomis
skiriant vieną savaitę prašymams registruoti,
kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir
sprendimui priimti bei priėmimo sistemai
parengti naujam priėmimo etapui).
38.
Paskutinis priėmimo etapas į
Lietuvos profesinio mokymo įstaigas baigėsi
gruodžio 20 d. Per visus bendrojo priėmimo
etapus prašymus į profesinio mokymo
programas BPIS pateikė 26 868 stojantieji ir
880 stojančiųjų – į modulius.
39.
2020 m. bendrojo priėmimo visų
etapų metu sutartis dėl profesinio mokymo
programų su PMĮ sudarė 21 181 asmuo ir 576
asmenys – dėl modulių. Iš sutartis pasirašiusių
asmenų 11 444 asmenų yra įgiję vidurinį, 5 486
asmenys – įgiję pagrindinį išsilavinimą, 631
asmuo turi pradinį išsilavinimą. Sutartis su
profesinio mokymo įstaigomis taip pat sudarė
3 314 asmenų, įgijusių aukštąjį išsilavinimą.
40.
LAMA BPO centrinėje būstinėje
konsultuojant stojančiuosius nuotoliniu būdu
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2020 m. buvo priimta ir atsakyta į tūkstančius
skambučių, elektroninių laiškų ir paklausimų
Skype kanalu. LAMA BPO konsultantai
įregistravo ir įvedė 3 555 el. būdu pateiktų
brandos atestatų ir SKVC išduotų pažymų
(2019 m. – 3 019) duomenis. Jie patvirtino el.
būdu pateiktus dokumentus: tarptautinių
užsienio kalbos egzaminų sertifikatų – 481
(2019 m. – 478), sporto pasiekimų pažymų –
209 (2019 m. – 195), užsienio lietuvių pažymų
– 116 (2019 m. – 71), taip pat 7 467 (2019 m. –
6 768) vidurinio išsilavinimo dokumentų
įvertinimų duomenis stojimui į profesinio
mokymo įstaigas. Iš Aukštojo mokslo
posistemio stojantiesiems išsiųsti 75 204 (2019
m. – 115 682) pranešimai (2018 m. – 114 590).
Iš
Profesinio
mokymo
posistemio
stojantiesiems išsiųsti 111 196 (2019 m. –
77 490) pranešimai.
41.
Atnaujinta LAMA BPO sistemos
vertinimo apklausos ir rezultatų apdorojimo
sistema. Apklausos anketas pildė BPIS
prašymus teikiantys stojantieji. Atlikta
apklausos rezultatų apžvalga.
4. BENDROJO PRIĖMIMO DUOMENŲ
PASKELBIMAS
42.
Pasibaigus bendrajam priėmimui
parengtos priėmimo rezultatų ataskaitos.
Atliekant
priėmimo
duomenų
analizę
parengtos lentelės, diagramos ir modeliavimas
pagal priėmime dalyvaujančių aukštųjų
mokyklų, ŠMSM, LR Seimo Švietimo ir mokslo
komiteto, LR Vyriausybės ar žurnalistų
užklausas.
43.
Išsamūs priėmimo rezultatai
paskelbti
LAMA
BPO
tinklalapyje:
http://lamabpo.lt/apzvalgos/2020-m/
44. Parengta 2020 m. stojančiųjų
apklausos rezultatų ataskaita.
45. Parengta 2020 m. motyvacijos
vertinimo į pedagogikos studijų programas
vertinimo ataskaita.
46. Parengta 2020 m. Bendrojo
priėmimo į profesinio mokymo įstaigas
ataskaita. Ji paskelbta LAMA BPO tinklalapyje:
http://profesinis.lamabpo.lt/bendrojopriemimo-rezultatai/2020-m/
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5. BENDROJO PRIĖMIMO VIEŠINIMAS
47.
Sausio 23 dieną Žalgirio arenoje
(Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas) įvyko
Aukštųjų mokyklų mugė. LAMA BPO stende
moksleiviai galėjo susipažinti su bendrojo
priėmimo
prašymo
pildymo
tvarka,
konkursinio balo sandara ir valstybės
finansuojamoms ir nefinansuojamoms vietoms
užimti nustatytais reikalavimais. Aukštosios
mokyklos pristatė savo vykdomas studijų
programas. Pristatytos baigusių profesinio
mokymo įstaigą karjeros galimybės ir
perspektyvos. Su ŠMSM, LRS, LRP, LŠT, LURK,
LKDK, LSS, LMS atstovais įvyko parodos dalyvių
diskusija „Nemokamos bakalauro studijos –
realybė ar iliuzija? – tikslas savaime ar kelias į
geresnę studijų kokybę?“.
48.
Vasario 6–7 dienomis LAMA BPO
dalyvavo tarptautinėje žinių ir išsilavinimo
parodoje „Studijos 2020“ LITEXPO, kurios metu
moksleiviai galėjo susipažinti su aukštojo
mokslo galimybėmis Lietuvoje. Parodos tema –
„Internetas studijų programos neišrinks“.
Kartu su ŠMSM, NŠA, SKVC, VSF atstovais
bendrame
stende
teikė
informaciją
moksleiviams, mokytojams, tėvams ir
profesinio orientavimo specialistams.
49.
Apie bendrojo priėmimo eigą
visuomenė buvo nuolat informuojama LAMA
BPO pranešimuose spaudai ir teikiama
informacija kitais informaciniais kanalais.
Naujienų tarnyba BNS patalpino dešimtis
informacinių
pranešimų,
susijusių
su
bendruoju
priėmimu.
Informacinius
pranešimus apie bendrojo priėmimo eigą ir su
priėmimu susijusias temas publikavo ir
generavo visi pagrindiniai Lietuvos naujienų
portalai: 15min.lt, delfi.lt, alfa.lt, lrytas.lt,
šalies
radijo
ir
televizijos
naujienų
portalai: tv3.lt, lrt.lt ir kiti. LAMA BPO atstovai
kalbėjo
visų
pagrindinių
Lietuvos
televizijų (LRT, LNK, TV3), radijo (M-1, Žinių
radijas, LRT) žinių ir informacinėse laidose.
Apie priėmimo eigą nuolat 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
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pranešimus pagal LAMA BPO atstovų pateiktą
informaciją.
50.
Atliekant
veiklas
buvo
bendradarbiaujama su Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos, aukštųjų mokyklų ir
profesinio mokymo įstaigų atstovais, su jais
derinama
visuomenei
ir
žiniasklaidai
pateikiama informacija, periodiškai teikiami
2020
metų
bendrojo
priėmimo
ir
retrospektyvinės analizės duomenys.
51.
Parengti ir išplatinti straipsniai ir
interviu moksleiviams aktualiomis temomis.
Rengiant straipsnius kalbinti bendrojo lavinimo
mokyklose dirbantys ugdymo karjerai
konsultantai pasakojo, kaip vyksta ugdymas
karjerai mokyklose, su kokiais iššūkiais
susiduriama, patarė, kaip padėti moksleiviui
pasirinkti studijas. Interviu su ugdymo karjerai
eksperte pateikta informacija apie ugdymo
karjerai specialistų darbą ir jų įtaką
moksleiviams renkantis studijas, planuojant
karjerą. Straipsnyje apie mokinių egzaminų
rinkimosi laikotarpį pašnekovai pasakojo, kaip
šiuo metu jaučiasi moksleiviai, kas juos
labiausiai neramina, kokia tvarka vyksta
brandos egzaminai, ką moksleiviai apie juos
turi žinoti ir kaip jiems pasirengti.
6. FINANSINĖ ATASKAITA
52.
LAMA BPO yra pelno nesiekianti
organizacija. Asociacijos finansavimo lėšų
šaltiniai: valstybės biudžeto lėšos, Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšos ir nario
mokesčiai.
Ūkinės-komercinės
veiklos
asociacija nevykdo ir pajamų negauna.
Asociacija neturi paramos gavėjo statuso ir
paramos negauna.
53.
Asociacija neturi bankų paskolų.
Asociacijos nenutrūkstamai veiklai užtikrinti
naudojami asociacijos narių įnašai.
54.
2020 m. asociacijos išlaidos,
palyginti su 2019 m., padidėjo 21 418 Eur.
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
įmokų išlaidų padidėjimą 2020 m. lėmė
išaugusios darbų apimtys ir didesnis dirbtų
valandų skaičius, kadangi 2020 m. profesinį
priėmimą sudarė net 11 etapų. Išlaidos darbo
14

užmokesčiui ir socialiniam draudimui 2020 m.,
palyginti su 2019 m., padidėjo 42 249 Eur.
55.
Dėl paskelbto karantino ir
nuotolinio darbo pobūdžio mažėjo išlaidos
komandiruotėms. Palyginti su 2019 m., šios
išlaidos sumažėjo 8 308 Eur. Išlaidos
darbuotojų mokymams ir kitoms paslaugoms
sumažėjo 11 626 Eur, kadangi nebuvo
organizuoti mokymai vertintojams, sumažėjo
išlaidos darbo vietų nuomai.
56.
2020 m. asociacija veiklą nuo
vasario mėn. vykdė pagal panaudos sutartį
gautose patalpose, todėl nuomos mokesčio
išlaidos patirtos tik metų pradžioje. 2019 m.

asociacija veiklą vykdė nuomojamose
patalpose, todėl nuomos mokesčio išlaidos
sudarė nemažą išlaidų dalį.
57.
Asociacijos pirkimai 2020 m.
padidėjo 8 489 Eur, kadangi buvo perkamas
ilgalaikis turtas (baldai, kompiuterinė technika
ir programinė įranga), mokėtos ilgalaikio turto
draudimo įmokos, pirktos veiklai reikalingos
raštinės prekės.
58.
2020 m. finansinių rodiklių
lentelės pateikiamos lyginant jas su 2019 m.
rodikliais.

LAMA BPO GAUTOS FINANSAVIMO LĖŠOS IR KITOS PAJAMOS 2020–2019 M. (EURAIS)

ES struktūrinių fondų
finansavimo lėšos
Nario mokesčiai
Kitos pajamos
Iš viso:

2020 m.

2019 m.

Palyginimas su 2019 m.

761041

695767

65274

89000
5
850046

63000
0
758767

26000
5
91279

LAMA BPO IŠLAIDOS 2020–2019 M. (EURAIS)

Darbo užmokestis, socialinio draudimo,
garantinio ir ilgalaikio darbo fondo
įmokos
Mokymai, darbo vietų ir įrangos nuoma,
konsultavimo ir veiklos vertinimo
paslaugos
Komunaliniai mokesčiai (elektra,
vanduo, ryšiai)
Mokesčiai bankui (turimo plano ir už
pervedimus)
Pirkimai
Patalpų nuoma
Komandiruotės
Iš viso:

2020 m.

2019 m.

Palyginimas su 2019 m.

657649

615400

42249

62107

73733

-11626

7426

6852

574

291

301

-10

18812
905
573
747763

10323
10855
8881
726345

8489
-9950
-8308
21418

PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PALYGINIMAS (EURAIS)

Pajamos
Išlaidos

2020 m.

2019 m.

Palyginimas su 2019 m.

850046
747763

695767
726345

154279
21418
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Skirtumas

102283

-30578

LAMA BPO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIUS 2020–2019 M.

Administracijos
darbuotojai
Programuotojai
Vyriausiasis akademinis
konsultantas
Vyresnioji konsultantėviešųjų ryšių specialistė
Akademiniai
konsultantai, vyriausioji
konsultantė, vyresnieji
konsultantai
Akademiniai ekspertai,
vertintojai – komisijų
nariai
Iš viso:

2020 m.

2019 m.

Palyginimas su 2019 m.

4

4

0

6

5

1

1

1

0

1

1

0

15

19

-4

27

36

-9

54

66

-12

LAMA BPO 2020 metų veiklos ataskaita
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7. 2020 M. PROJEKTŲ ATASKAITA
59.
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. 2018 m.
rugpjūčio 31 d. pasirašytas projekto sutarties
keitimas dėl projekto laikotarpio pratęsimo bei
papildomo finansavimo. Projekto pradžia –
2015 m. spalio 1 d.; pabaiga – 2021 m. spalio
29 d. Projekto vertė – 3.475.424,71 Eur.
Projekto tikslas – didinti bendrojo priėmimo į
Lietuvos aukštąsias mokyklas sistemos
efektyvumą, siekiant užtikrinti sąmoningą ir
informacija paremtą studijų pasirinkimą ir
prieinamumą.
60.
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
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. LAMA BPO skirta išlaidų suma projektui
vykdyti – 1.491.789,09 Eur. 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.

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
2020-12-31
Veikla

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

Pasiekimai

Siekiama reikšmė

Praplėsto
funkcionalumo
BPIS

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

Kompiuterizuotos
darbo vietos

6 vnt. (sukurtos/
atnaujintos baldais
ir kompiuterine bei
biuro technika
aprūpintos darbo
vietos)

LAMA BPO 2020 metų veiklos ataskaita

Pasiekta nuo
projekto pradžios

Iš jų 2020
metais

Veikla vykdoma
nuolatos iki
projekto
Rezultatas bus
pabaigos (nuolat
pasiektas
atnaujinama,
įgyvendinus
tobulinama ir
projektą
testuojama
informacinė
sistema)
Įsigyti baldai ir
Sukurtos/
atnaujintos 6 darbo įranga
(kompiuteriai,
vietos
kameros,
darbuotojams
(baldai ir
programinė
kompiuterinė
įranga) 3 darbo
technika)
vietoms
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Bendrojo
priėmimo
sistemos dalyvių
informavimas,
mokymai,
konsultavimas

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

15 komplektų
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

-

Kompiuterinė
technika
programuotojams

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

Įsigyti 4 nešiojami
kompiuteriai su
programine įranga
programuotojams

-

490 asm. (9
mokymai stojamųjų
egzaminų komisijos
nariams,
motyvacijos
vertintojams ir
administratoriams
bei 3 mokymai
motyvacijos
vertintojams ir
administratoriams;
12 mokymų LAMA
BPO konsultantams
ir aukštųjų mokyklų
priėmimo skyrių
atstovams; 10
dalykinių anglų
kalbos mokymo
sesijų LAMA BPO
konsultantams; 120
mokomųjų renginių
regionuose
profesinio
orientavimo
specialistams)

1120 asm. (10
mokymų stojamųjų
egzaminų komisijos
nariams,
motyvacijos
vertintojams ir
administratoriams
(361 dalyvis); 7
mokymai LAMA
BPO konsultantams
ir aukštųjų mokyklų
priėmimo skyrių
atstovams (143
dalyviai); 61
mokomasis
renginys
regionuose
profesinio
orientavimo
specialistams (616
dalyviai); 5
dalykinės anglų
kalbos mokymo
sesijos LAMA BPO
konsultantams (5
dalyviai), 3
dalykinės anglų
kalbos mokymo
sesijos LAMA BPO
konsultantams (7
dalyviai))

Mokymų (renginių)
dalyviai

LAMA BPO 2020 metų veiklos ataskaita

110 naujų
dalyvių (1
mokymai
motyvacijos
vertintojams ir
administratoria
ms (23 dalyviai,
iš jų 5 anksčiau
nedalyvavę
mokymuose); 1
mokymai LAMA
BPO
konsultantams ir
aukštųjų
mokyklų
priėmimo skyrių
atstovams (40
dalyviai, iš jų 6
anksčiau
nedalyvavę
mokymuose);
mokymai (4
nuotoliniai
užsiėmimai)
profesinio
orientavimo
specialistams
(208 dalyviai, iš
jų 45 anksčiau
nedalyvavę
mokymuose)).
Taip pat vyko 2
dalykinės anglų
kalbos mokymo
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sesijos LAMA
BPO
konsultantams
(7 dalyviai).

Renginių skaičius

Bendrojo
priėmimo į
Lietuvos
aukštąsias
mokyklas tvarkos
ir studijų
viešinimas

Aukštosios
mokyklos
dalyvavusios
tarptautiniuose
karjeros
konsultavimui
skirtuose
renginiuose

Informacinių
pranešimų skaičius

Videokonferencinė
įranga

LAMA BPO 2020 metų veiklos ataskaita

3 aukštąsias
mokyklas ir
bendrojo priėmimo
sistemą
pristatančios mugės
Kaune ir 6 bendrojo
priėmimo
įgyvendinimo
procesų įvertinimo
renginiai.
Planuojami
parengti ir išplatinti
informaciniai
leidiniai (165 000
vnt.)
20 vnt.
(suorganizuotos 3
tarptautinės
mokymosi, žinių ir
karjeros planavimo
parodos Vilniuje,
kurių metu
dalyvaus 20
aukštųjų mokyklų)

3 aukštąsias
mokyklas ir
bendrojo priėmimo
sistemą
pristatančios
mugės Kaune;
5 bendrojo
priėmimo
įgyvendinimo
procesų įvertinimo
renginiai).
Parengta ir mugių
metu išplatinta 140
000 vnt.
informacinių
leidinių.
39 vnt.
(suorganizuotos 3
tarptautinės
mokymosi, žinių ir
karjeros planavimo
parodos Vilniuje,
kurios metu LAMA
BPO skirtame plote
dalyvavo 39
aukštosios
mokyklos)

126 vnt.
(informaciniai
pranešimai
regionuose
organizuojamuose
renginiuose (20
pranešimų kiekv.
metais) –
informaciniai
pranešimai vyresnių
klasių mokiniams ir
abiturientams
Lietuvių
bendruomenėse ir /
ar Lietuvių
mokyklose už
Lietuvos ribų (6
pranešimai)

106 vnt.
informacinių
pranešimų
vyresnių klasių
mokiniams ir
abiturientams
Lietuvos
mokyklose;
5 vnt. informacinių
pranešimų už
Lietuvos ribų

1 komp. (speciali
vaizdo kamera,
mikrofonas)

Įsigytas 1
videokonferenci
nės įrangos
komplektas

1 bendrojo
priėmimo
įgyvendinimo
procesų
įvertinimo
renginys.
Parengta ir
renginių,
susitikimų metu
išplatinta 25 000
vnt.
informacinių
leidinių.

-

17 vnt.
informacinių
pranešimų
vyresnių klasių
mokiniams ir
abiturientams
Lietuvos
mokyklose

-
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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

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)

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

Parengtos bendrųjų
stojamųjų
egzaminų ir
motyvacijos
vertinimo
veiksmingumo
vertinimo
ataskaitos (2 vnt)

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)
8 vnt. (5 motyvacijos vertinimo
ataskaitos (už
2016, 2017, 2018,
2019 ir 2020 m.) ir
3 bendrųjų
stojamųjų
egzaminų
vertinimo
ataskaitos (už
2016, 2017, 2018
m.)
Parengtos
bendrųjų
stojamųjų
egzaminų ir
motyvacijos
vertinimo
veiksmingumo
vertinimo
ataskaitos (2 vnt)

-

1 motyvacijos
vertinimo
ataskaita už
2020 m.

2020 m.
bendrojo
priėmimo
sistemos
efektyvumo
įvertinimo
ataskaita

INFORMACIJA APIE PANAUDOTAS PROJEKTO TIESIOGINES IŠLAIDAS PAGAL RODIKLIUS

Rodiklio pavadinimas
Praplėsto funkcionalumo BPIS
Kompiuterizuotos darbo vietos
Parengta rašytinių ir grafinių stojamųjų
egzaminų ir motyvacijos vertinimo
kodavimo techninė bazė
Kompiuterinė technika programuotojams
Mokymai priėmimo komisijų nariams,
profesinio orientavimo specialistams,
aukštųjų mokyklų priėmimo skyrių
atstovams, LAMA BPO konsultantams
LAMA BPO 2020 metų veiklos ataskaita

1.919.811,85
114.020,56

Už laikotarpį nuo
projekto pradžios
iki 2020 12 31
patirta išlaidų
1.378.090,41
86.488,43

10.329,88

10.316,00

0,00

6.442,00

6.442,00

0,00

255.205,01

188.830,96

16.564,32

Išlaidų suma,
numatyta projekto
biudžete

Per 2020 metus
patirtos išlaidos
288.469,11
16.648,17
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Aukštąsias mokyklas ir bendrojo
priėmimo sistemą pristatančios mugės
Kaune ir bendrojo priėmimo
įgyvendinimo procesų įvertinimo
renginiai
Aukštųjų mokyklų dalyvavimas karjeros
konsultavimui skirtuose renginiuose
Informaciniai pranešimai Lietuvos bei
užsienio mokyklų moksleiviams
Videokonferencinė įranga
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:

159.408,10

152.440,73

9.650,00

98.130,36

97.012,31

0,00

109.439,36

35.823,37

5.001,02

1.000,00

1.000,00

0,00

79.169,40

37.530,48

3588,00

523.139,33

469.674,19

37.279,30

68.875,00

60.402,56

6.400,00

3.344.970,85

2.524.051,44

383.599,92

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 2020-12-31
Veikla

Pasiekimai

Profesinių
mokyklų procesų
automatizavimo
įrankių
atnaujinimo ir
diegimo analizė
bei specifikavimas

Profesinių mokyklų
procesų
automatizavimo
įrankių
specifikavimo
dokumentų
komplektas

Profesinių
mokyklų proceso
automatizavimo
įrankių kūrimas,
atnaujinimas ir
palaikymas

Sukurta BPIS

LAMA BPO 2020 metų veiklos ataskaita

Siekiama reikšmė

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

Sukurta BPIS

Pasiekta nuo
projekto pradžios

Iš jų 2020
metais

Parengti ir
patvirtinti BPIS
nuostatai, saugos
nuostatai,
atnaujinta
informacinės
sistemos
specifikacija.

–

Rezultatas bus
pasiektas baigus
įgyvendinti
projektą

Pagal teisės aktų
pokyčius 2020
m. priėmimui
pritaikyta BPIS,
vykdytas
bendrasis
priėmimas į
profesinio
mokymo
įstaigas;
pravestas
mokomasis
renginys
profesinio
mokymo įstaigų
darbuotojams.
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Serverinės įrangos
komplektas

Pilotinė
eksploatacija
pilotinėse
mokyklose

Profesinių
mokyklų procesų
automatizavimo
įrankių sklaida
visose
profesinėse
mokyklose

Serverinė įranga
BPIS palaikyti su
programiniu
aptarnavimu

Sudarytos sutartys
dėl interneto
svetainės serverio,
testinės svetainės
serverio ir išorinė
saugyklos nuomos
bei tinklo
tarnybinių stočių,
talpinamų tiekėjo
duomenų centre,
nuomos.

Eksploatacijos
ataskaitos

4 eksploatacijos
ataskaitos

3 eksploatacijos
ataskaitos

Priėmimo tvarkos
dokumentų
komplektas

Parengtas
priėmimo tvarko
dokumentų
komplektas

Rezultatas bus
pasiektas baigus
įgyvendinti
projektą

8 renginiai, kuriems
parengti ir
perskaityti
pranešimai

Renginiai bus
organizuojami
kartu su
pagrindiniu
projekto partneriu
(ITC), pagal jų
grafiką.

Profesinių mokyklų
procesų
automatizavimo
įrankių sklaidos
renginiai

Gaunamos
serverinės
įrangos nuomos
paslaugos.

Atliekamas
pilotinio diegimo
vertinimas.
Parengta
priėmimo į
profesinio
mokymo įstaigas
sistemos
veiksmingumo
vertinimo
ataskaita (2020
m.)
Rengtas/
atnaujintas 2020
m. priėmimo
tvarkos
dokumentų
komplektas.

-

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

Už laikotarpį nuo
projekto pradžios
iki 2020 12 31
patirta išlaidų

18.488,59

17.953,58

0,00

1.377.220,75

1.055.232,79

317.628,00

Serverinės įrangos komplektas

49.806,00

13.718,31

6.070,58

Eksploatavimo ataskaitos

38.990,03

38.567,54

11.658,10

Priėmimo tvarkos dokumentų komplektas

4.922,20

3.847,20

712,45

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

LAMA BPO 2020 metų veiklos ataskaita

Per 2020 metus
patirtos išlaidos
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Profesinių mokyklų procesų
automatizavimo įrankių sklaidos renginiai
Iš viso patirta tiesioginių projekto
išlaidų:

2.361,52

0,00

0,00

1.491.789,09

1.129.319,42

336.069,13

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

Už laikotarpį nuo
projekto pradžios
iki 2019 12 31
patirta išlaidų

17.953,58

16.314,86

1.638,72

1.377.220,75

737.604,79

319.238,33

Serverinės įrangos komplektas

49.806,00

7.647,73

5.495,88

Eksploatavimo ataskaitos

38.990,03

26.909,44

13.909,45

Priėmimo tvarkos dokumentų komplektas

4.922,20

3.134,75

1.709,86

2.361,52

0,00

0,00

1.491.789,09

793.250,29

341.992,24

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:

LAMA BPO 2020 metų veiklos ataskaita

Per 2019 metus
patirtos išlaidos
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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

LAMA BPO 2020 metų veiklos ataskaita
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