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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Studentų priėmimo 2021 m. į Utenos kolegiją (toliau – Kolegija) taisyklės (toliau – Taisyklės) 

parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-1862 patvirtintu „Stojančiųjų į pirmosios 

pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas 

konkursinės eilės sudarymo 2021 metais tvarkos aprašu“ (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-661 „Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2020 metų į 

aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių 

patvirtinimo“, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos prezidento 2019 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. V-

7 „Dėl stojančiųjų į kolegines studijas 2021 metais konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis 

sąrašo“, Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2021 metų 

taisyklių bendrosiomis nuostatomis ir kt. teisės aktais. 

 
II SKYRIUS 

STUDIJŲ PROGRAMOS 
 

2. Studijų programų, į kurias bus priimama 2021 metais, sąrašas: 

 

MEDICINOS FAKULTETAS 

Valstybinis 

kodas 
Studijų programa 

Studijų forma* 

ir trukmė (m.) 
Tvarkaraščio 

forma 

Suteikima profesinė 

kvalifikacija 
NL I 

Studijų krypčių grupė: SVEIKATOS MOKSLAI 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: SVEIKATOS MOKSLŲ PROFESINIS BAKALAURAS 

6531GX024 Bendrosios praktikos slauga 3,5 - dieninė  Bendrosios praktikos slaugytojas 

6531GX025 Burnos higiena 3 - dieninė Burnos higienistas 

6531GX026 Dantų technologija 3 - dieninė Dantų technikas 

6531GX027 Kineziterapija 3 - dieninė 

ciklinė 

Kineziterapeutas 

6531GX028 Kosmetologija 

3 
 

dieninė 

sesijinė - 
 4 sesijinė 

6531GX029 Odontologinė priežiūra 3 - dieninė Gydytojo odontologo padėjėjas 

Studijų krypčių grupė: SOCIALINIAI MOKSLAI 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: SOCIALINIŲ MOKSLŲ PROFESINIS BAKALAURAS 

6531JX015 Socialinis darbas 

3 
 

dieninė 

Socialinis darbuotojas  4 sesijinė 

nuotolinė 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/26d482d0330011eb932eb1ed7f923910/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/26d482d0330011eb932eb1ed7f923910/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/26d482d0330011eb932eb1ed7f923910/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aaf74b408e0a11e7a3c4a5eb10f04386/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aaf74b408e0a11e7a3c4a5eb10f04386/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aaf74b408e0a11e7a3c4a5eb10f04386/asr
http://bakalauras.lamabpo.lt/wp-content/uploads/2019/12/LKDK-V-8.pdf
http://bakalauras.lamabpo.lt/wp-content/uploads/2019/12/LKDK-V-8.pdf


 

VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 

Valstybinis 

kodas 
Studijų programa 

Studijų forma* 

ir trukmė (m.) 
Tvarkaraščio 

forma 
Pastaba 

NL I 

Studijų krypčių grupė: INŽINERIJOS MOKSLAI 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: INŽINERIJOS MOKSLŲ PROFESINIS BAKALAURAS 

6531EX042 
Darbų sauga ir aplinkos 

inžinerija 

3  
dieninė 

sesijinė 

 

 4 sesijinė  

6531EX043 
Automatinio valdymo 

sistemos 

3  dieninė  

 4 sesijinė  

Studijų krypčių grupė: TECHNOLOGIJŲ MOKSLAI 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: TECHNOLOGIJŲ MOKSLŲ PROFESINIS BAKALAURAS 

6531FX007 Maisto produktų technologija 

3  dieninė 

sesijinė 

 

 4 sesijinė  

6531FX018 Aprangos technologijos  4 sesijinė  

Studijų krypčių grupė: INFORMATIKOS MOKSLAI 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: INFORMATIKOS MOKSLŲ PROFESINIS BAKALAURAS 

6531BX020 
Informacinių sistemų 

inžinerija 

3  dieninė 

sesijinė 

 

 4 sesijinė 

nuotolinė 

 

Studijų krypčių grupė: TEISĖ 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: TEISĖS PROFESINIS BAKALAURAS 

6531KX007 Teisė 3 4 dieninė/sesijinė  

Studijų krypčių grupė: VERSLAS IR VIEŠOJI VADYBA 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: VERSLO VADYBOS PROFESINIS BAKALAURAS 

6531LX074 

Transporto ir logistikos 

verslas 

3  dieninė 

sesijinė 

 

 4 sesijinė  

6531LX073 Buhalterinė apskaita  

3  dieninė 

sesijinė 

 

 4 sesijinė  

6531LX076 

Verslo vadyba ir inovacijos 3  sesijinė  

 4 sesijinė 

nuotolinė 

 

6531LX075 Turizmo paslaugų vadyba - 4 sesijinė 

nuotolinė 

 

Studijų krypčių grupė: Žemės ūkio mokslai 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: ŽEMĖS ŪKIO MOKSLŲ PROFESINIS BAKALAURAS 

6531IX007 Žemės ūkio technologija 
3 

 dieninė 

sesijinė 

 

 4 sesijinė  

* NL – nuolatinės studijos. Užsiėmimai vyksta nuolat Kolegijoje, konsultuojant dėstytojams ir studijuojant savarankiškai darbo dienomis pagal 

numatytas tvarkaraščio formas. I – ištęstinės studijos; Užsiėmimai organizuojami ir vykdomi periodinėmis sesijomis Kolegijoje, konsultuojant 

dėstytojams ir studijuojant savarankiškai pagal numatytas tvarkaraščio formas. 

Kolegija pasilieka teisę papildyti studijų programų sąrašą iki prasidedant 2021 m. bendrajam 

priėmimui į Lietuvos aukštąsias mokyklas naujomis, gretutinėmis ir / ar jungtinėmis studijų programomis. 
 

Išsamūs studijų programų aprašymai – žr. www.utenos-kolegija.lt (Studijos –> Studijų 

programos) ir www.aikos.smm.lt 
 

  

http://www.utenos-kolegija.lt/
http://www.aikos.smm.lt/


III SKYRIUS 

MINIMALŪS REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS 

 

3. Į Kolegiją gali stoti asmenys, turintys ne žemesnį negu vidurinį išsilavinimą.  

4. Asmenims, pretenduojantiems į koleginių studijų valstybės finansuojamas vietas taikomi šie 

minimalūs rodikliai:  

4.1. Asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m., turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir 

literatūros valstybinį arba mokyklinį egzaminą bei užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą 

ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos mokėjimo lygis 

nustatomas, laikant brandos egzaminą (ne žemesnis nei 16 balų įvertinimas) arba tarptautinį užsienio kalbos 

egzaminą.  

4.2. Asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 ar 2017 metais, turi būti išlaikę 4.1. 

papunktyje nurodytus egzaminus ir matematikos valstybinį brandos egzaminą (ne žemesnis nei 16 balų 

įvertinimas). 

4.3. Asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2018 metais, turi būti išlaikę 4.1 papunktyje 

nurodytus egzaminus ir matematikos valstybinį brandos egzaminą ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų 

lygiu (ne mažesniu nei 25 balų įvertinimas) arba 4.4. papunktyje nurodyti rodikliai (imamas stojančiajam 

palankesnis variantas); 

4.4. Asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2019, 2020 metais, turi būti išlaikę: 

4.4.1. tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos 

(anglų, vokiečių ar prancūzų), matematikos;  

4.4.2. penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas 

iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 6: (lietuvių kalba ir literatūra; gimtoji kalba (baltarusių arba 

lenkų, arba rusų, arba vokiečių) užsienio kalba; matematika; istorija arba geografija, arba integruotas istorijos 

ir geografijos kursas; biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas; meninio 

ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų 

kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos 

dalykas; bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) 

programos dalykas). 

4.5. Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą 2021 metais reikia būti išlaikius šiuos 

valstybinius brandos egzaminus: 

4.5.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą; 

4.5.2. matematikos valstybinį brandos egzaminą; 

4.5.3. stojančiojo laisvai pasirenkamą valstybinį brandos egzaminą; 

4.5.4. penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas 

iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 6, iš šių privalomų mokytis dalykų: 

4.5.4.1. lietuvių kalbos ir literatūros; 

4.5.4.2. gimtosios kalbos (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių); 

4.5.4.3. užsienio kalbos; 

4.5.4.4. matematikos; 

4.5.4.5. istorijos arba geografijos, arba integruoto istorijos ir geografijos kurso; 

4.5.4.6. biologijos arba fizikos, arba chemijos, arba integruoto gamtos mokslų kurso; 

4.5.4.7. meninio ugdymo srities dalyko arba technologijų programos krypties dalyko, arba 

integruoto menų ir technologijų kurso, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba 

meninio, arba muzikos) programos dalyko; 

4.5.4.8. bendrosios kūno kultūros arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo 

krypties (sporto) programos dalyko. 

4.6. Asmenims, vidurinį išsilavinimą įgijusiems 2014 metais ir anksčiau, taip pat atleistiems 

nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų bei asmenims, įgijusiems vidurinį 

išsilavinimą užsienio šalių institucijose pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, minimalus 

reikalavimas yra vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas. 

5. Asmenims, pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas Kolegijoje, taikomi šie 

minimalūs rodikliai: 

5.1. Asmenims, vidurinį išsilavinimą įgijusiems iki 2017 metų įskaitytinai, minimalus 

rodiklis – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (brandos atestatas). 



5.2. Asmenims, vidurinį išsilavinimą įgijusiems 2018 metais ir vėliau, reikia būti išlaikius 

bent vieną valstybinį brandos egzaminą (pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 59 str. 1 d.). 

6. Stojantiesiems taikomas minimalus stojamasis konkursinis balas: 

6.1. Stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas bei pretenduojantiems į 

studijų stipendijas 2021 m., nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų, taikomas minimalus 

stojamasis konkursinis balas – 4,3.  

6.2. Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas minimalus konkursinis 

balas – 2,5. Į šį balą įskaičiuojami papildomi balai nurodyti 11 p. 

6.3. Minimalus stojamasis konkursinis balas netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti 

nuo brandos egzaminų dėl ligos. Konkursinis balas sudaromas pagal Taisyklių IV skyriuose nurodytus 

principus. 

 

IV SKYRIUS 

KONKURSINIO BALO FORMAVIMAS IR SANDARA 

 
7. Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama dešimtbalė skalė. Šimtabalėje skalėje pateikiami 

valstybinių brandos egzaminų, stojamųjų egzaminų įvertinimai ar nustatyta tvarka perskaičiuoti mokyklinių 

brandos egzaminų įvertinimai arba jiems prilyginti metiniai pažymiai tiesiogiai perskaičiuojami į 4–10 

pažymių skalę pagal Aprašo 4 priedo 3 punktą.  

8. Stojančiojo konkursinį balą sudaro šie kriterijai:  

8.1. brandos atestato dalykų įvertinimų, nurodytų lentelėje, padaugintų iš svertinių 

koeficientų, suma; 

 

 

Konkursinių mokomųjų dalykų sąrašas 

 

MEDICINOS FAKULTETAS 

Studijų programos 

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai 

I dalykas 
svertinis 

koeficientas 
II dalykas 

svertinis 

koeficientas 

III dalyko1, 

nesutampanč

io su kitais 

dalykais, 

svertinis 

koeficientas 

IV dalyko - 

lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

svertinis 

koeficientas 

Studijų krypčių grupė: SVEIKATOS MOKSLAI 

Burnos higiena 

biologija 0,4 
chemija arba 

matematika2 
0,2 0,2 0,2 

Odontologinė priežiūra 

Kosmetologija 

Bendrosios praktikos slauga 

Kineziterapija  

Dantų technologija3 

Studijų krypčių grupė: SOCIALINIAI MOKSLAI 

Socialinis darbas istorija 0,4 

istorija arba 

matematika, arba 

informacinės 

technologijos, arba  

geografija arba 

užsienio kalba 2 

0,2 0,2 0,2 

 

 

 

  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1a9058e049b311e6b5d09300a16a686c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/26d482d0330011eb932eb1ed7f923910/asr


VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 

Studijų programos 

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai 

I dalykas 
svertinis 

koeficientas 
II dalykas 

svertinis 

koeficientas 

III dalyko1, 

nesutampanč

io su kitais 

dalykais, 

svertinis 

koeficientas 

IV dalyko - 

lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

svertinis 

koeficientas 

Studijų krypčių grupė: INŽINERIJOS MOKSLAI 

Darbų sauga ir aplinkos 

inžinerija 
matematika 0,4 

chemija arba fizika2 

0,2 0,2 0,2 
Automatinio valdymo 

sistemos fizika 

Studijų krypčių grupė: TECHNOLOGIJŲ MOKSLAI 

Maisto produktų 

technologija 
matematika 0,4 chemija 0,1 0,3 0,2 

Aprangos technologijos matematika 0,4 chemija arba fizika2 0,2 0,2 0,2 

Studijų krypčių grupė: INFORMATIKOS MOKSLAI 

Informacinių sistemų 

inžinerija 
matematika 0,4 

informacinės 

technologijos arba 

fizika2 

0,2 0,2 0,2 

Studijų krypčių grupė: TEISĖ 

Teisė istorija 0,4 

matematika 

arba informacinės 

technologijos2 

0,2 0,2 0,2 

Studijų krypčių grupė: VERSLAS IR VIEŠOJI VADYBA 

Transporto ir logistikos 

verslas 

matematika 

0,4 

istorija arba 

matematika, arba 

informacinės 

technologijos, arba 

geografija arba 

užsienio kalba 2 

0,2 0,2 0,2 
Buhalterinė apskaita 

Verslo vadyba ir inovacijos 

Turizmo paslaugų vadyba istorija 

Studijų krypčių grupė: ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI 

Žemės ūkio technologija biologija 0,4 
chemija arba 

matematika2 
0,1 0,3 0,2 

1 bet kurio mokamojo dalyko, nesutampančio su pirmuoju ir antruoju, svertinis koeficientas; 
2 į konkursinį balą įskaitomas aukštesnį įvertinimą turintis dalykas; 
3 pasirinkus šią studijų programą laikomas Manualinių gebėjimų patikrinimo testas. 

 

8.2. balų skaičius už kitus stojančiojo pasiekimus  nurodytus Aprašo 3 ir 5 prieduose. Kitų 

pasiekimų įvertinimai papildo konkursinį balą aprašo 3 priede nurodytomis vertėmis. Stojantiesiems į visų 

studijų krypčių grupių programas į konkursinį balą įskaičiuojami tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų, 

nurodytų Aprašo 5 priede, I–III vietų laimėjimų įvertinimų rezultatai, nurodyti aprašo Aprašo 3 priede. 

Vertinami tik 10–12 (gimnazijos II–IV) klasėse per olimpiadas ir konkursus parodyti laimėjimai. Už to paties 

dalyko olimpiadą ar tą patį konkursą papildomas balas (didžiausias) pridedamas tik vieną kartą, už skirtingų 

dalykų olimpiadas ir skirtingus konkursus skirti papildomi balai sumuojami, tačiau taip, kad bendra Aprašo 3 

priede nurodytų dedamųjų suma neviršytų 2,5. 

8.3. balų skaičius už nustatytus specifinius pasiekimus ar specialių reikalavimų tenkinimą. 

2021 m. ši balo dalis taikoma tik stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas vietas.  

Asmenys geriausiųjų eilėje rikiuojami pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus, 

išreiškiamus balais. Pagrindinių ir papildomų kriterijų balai sumuojami. 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/26d482d0330011eb932eb1ed7f923910/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/26d482d0330011eb932eb1ed7f923910/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/26d482d0330011eb932eb1ed7f923910/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/26d482d0330011eb932eb1ed7f923910/asr


9. Pagrindiniai kriterijai:  
9.1. Konkursinio balo formavimui imama brandos atestato dalykų įvertinimų, padaugintų iš 

svertinių koeficientų, suma. Brandos atestato dalykų įvertinimų dedamosios:  

9.1.1. pagrindinio (pirmojo) dalyko brandos egzamino įvertinimas, jo svertinis 

koeficientas – 0,4. Jeigu šio įvertinimo nėra, ši konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui.  

9.1.2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas į 

brandos atestatą), kurio svertinis koeficientas – 0,2, išskyrus žemės ūkio, maisto technologijų kryptyse, kur 

svertinis koeficientas – 0,1; 

9.1.3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas į 

brandos atestatą), kurio svertinis koeficientas – 0,2, išskyrus žemės ūkio, maisto technologijų studijų kryptyse, 

kur svertinis koeficientas – 0,3; Šią konkursinio balo dedamąją sudaro bet kurio su kitu konkursinio balo 

dalyku nesikartojančio brandos atestato dalyko, kuriam stojimo metais organizuojamas valstybinis brandos 

egzaminas, įvertinimas (naudojamas palankiausias stojančiajam dalyko įvertinimas). 

Informatikos, inžinerijos, technologijų mokslų, žemės ūkio mokslų studijų krypčių 

grupėse šia dedamąja gali būti laikomas ir kvalifikacijos egzamino, skirto įgyti Lietuvos kvalifikacijų sandaros 

IV lygiui priskirtiną kvalifikaciją (baigusiesiems profesinio mokymo programas iki 2013 m.), teorijos ir 

praktikos darbo įvertinimo balų aritmetinis vidurkis arba kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų 

sandaros IV lygio kvalifikacijos, teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis; 

9.1.4. ketvirtojo dalyko – lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ar mokyklinio 

brandos egzamino arba kito dalyko, numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko, jeigu lietuvių kalba 

ir literatūra yra pirmasis dalykas, brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys, kurio svertinis 

koeficientas – 0,2.  

9.2. Metinių pažymių ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimų vertė mažinama Aprašo 

4 priede nustatyta tvarka. Perskaičiuojami ir dalykų metiniai (B kurso, B lygio), B lygio brandos 

egzaminų įvertinimai ir užsienio kalbos dalyko A1 ir A2 mokėjimo lygių kursų įvertinimai. Jei nėra 

tinkamo dalyko įvertinimo atitikmens, atitinkama konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui. 

9.3. Jeigu asmens brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoje 

nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai pažymiai, kurie perskaičiuojami pagal šio Aprašo 4 

priedą.  

9.4. Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimai, įskaityti ir perskaičiuoti pagal 

Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos 

egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-435 „Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų 

įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ nustatytą tvarką, perskaičiuojami į 4-10 pažymių skalę pagal aprašo 4 priedo 3 punktą. 

9.5. Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki 2021 metų įskaitytinai, pridedama balų 

už tas olimpiadas ir konkursus, kurie tais metais, kai mokinys įgijo vidurinį išsilavinimą, buvo įrašyti į 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro kasmet tvirtinamas konkursinės eilės sudarymo 

tvarkas. 

9.6. Stojantieji į Dantų technologijos studijų programos valstybės finansuojamas ar 

valstybės nefinansuojamas studijų vietas privalo išlaikyti Manualinių gebėjimų patikrinimo testą. 

 

10. Papildomi kriterijai ir papildomi balai 

Papildomų kriterijų ir papildomų balų įtaka konkursiniam balui nustatoma „Stojančiųjų į 

pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų 

stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2021 metais tvarkos aprašu“ 3 ir 5 priedus. Papildomi balai už šiuos 

kriterijus suteikiami stojantiems į visas Kolegijos studijų programas, į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas 

studijų vietas: 

 

 

  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/26d482d0330011eb932eb1ed7f923910/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/26d482d0330011eb932eb1ed7f923910/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/26d482d0330011eb932eb1ed7f923910/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/26d482d0330011eb932eb1ed7f923910/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/26d482d0330011eb932eb1ed7f923910/asr


Kriterijus Kriterijaus vertė 

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas 0,25 balo 

Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba, papildomi 

balai suteikiami stojant į visas studijų programas   
0,5 balo 

Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos. 

Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. 

Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną 

kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami 

aukso medalis, arba I 

vieta, – 2,5 balo; 

sidabro medalis, arba II 

vieta, – 1,5 balo; 

bronzos medalis, arba III 

vieta, – 1 balas 

Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos. 

Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų 

laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas 

tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami. 

aukso medalis, arba I 

vieta, – 1,5 balo; sidabro 

medalis, arba II vieta, – 1 

balas; bronzos medalis, 

arba III vieta, – 0,5 balo 

Stojantiesiems į koleginių studijų programas ir baigusiems tos pačios švietimo srities 

profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiesiems tos pačios švietimo 

srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo 

stažą pagal įgytą kvalifikaciją 

1 balas 

Dalyvavimas programų „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose 

tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo 

savanoriškos veiklos programoje“, kurioje savanoriška veikla  truko ne mažiau kaip 

3 mėnesius, arba „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ programoje, kurioje savanoriška 

veikla truko ne mažiau kaip 6 mėnesius 

0,25 balo 

 

11. Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas per bendrąjį ir per tiesioginį 

priėmimą, skiriami papildomi balai, kurie įskaičiuojami į minimalų stojamąjį konkursinį balą - 2,5. Papildomi 

balai skiriami už šiuos pasiekimus: 

 

Eil. 

Nr. 
Kriterijus 

Kriterijaus vertė 

balais 

1.  Turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal pasirinktą studijų 

programą. 
1 

2.  Baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas. 1 

3.  Įgijusiems profesinę kvalifikaciją, susijusią su pasirinkta studijų programa 

pagal kitas nei 2 punkte nurodytas programas. 
1 

4.  Baigusiems neformaliojo vaikų švietimo mokyklas, atitinkančias pasirinktą 

studijų programą. 
1 

5.  Baigusiems neformaliojo švietimo programas, atitinkančias pasirinktą studijų 

programą (vertinami tik 10-12 (gimnazijos II-IV) klasėse gauti pažymėjimai). 
1 

6.  Turintiems ūkininko ūkio pažymėjimą (taikoma stojantiesiems į Žemės ūkio 

technologijų studijų programą). 
1 

7.  Vykdantiems žemės ūkio veiklas (taikoma stojantiesiems į Žemės ūkio 

technologijų studijų programą). Pateikiamas žemės ūkio valdos pažymėjimas 

stojančiojo vardu arba dokumentas, liudijantis ūkininko ūkio įregistravimą 

arba individualios veiklos pažyma žemės ūkio veiklai. 

1 

8.  Vadovavusiems ar koordinavusiems sėkmingai užbaigtus projektus, 

susijusius su pasirinkta studijų programa. Pateikiama įstaigos, organizacijos, 

kurioje vykdytas projektas, vadovo pasirašyta pažyma. 

0,5 

 

12. Stojantieji per Bendrąjį priėmimą, turintys teisę į papildomų balų skyrimą, atitinkamus 

duomenis turi nurodyti teikdami prašymą studijuoti LAMA BPO informacinėje sistemoje, dokumentų kopijas 

pateikti elektroniniu būdu toje pačioje sistemoje. Gavusieji kvietimą studijuoti, studijų sutarčių pasirašymo 

metu dokumentų originalus turi pateikti Kolegijos Dokumentų priėmimo tarnybai.  



13. Stojantieji per Tiesioginį priėmimą dokumentus, įrodančius teisę į papildomų balų skyrimą, 

pristato Kolegijos Dokumentų priėmimo tarnybai, kartu su kitais reikalingais dokumentais. 

14. Stojantieji, vidurinį išsilavinimą Lietuvoje įgyję 2010-2021 metais, savo brandos 

atestato duomenis į LAMA BPO informacijos sistemą turi įkelti elektroniniu būdu; stojantieji, vidurinį 

išsilavinimą Lietuvoje įgiję iki 2009 metų įskaitytinai arba vidurinį išsilavinimą įgyję užsienyje, atestatų 

kopijas turi pateikti elektroniniu būdu prašymų studijuoti teikimo laikotarpiu (žr. www.lamabpo.lt). 

15. Jeigu stojančiųjų įvertinimas pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus sutampa, pirmumo 

teisę konkursinėje eilėje prioriteto mažėjimo tvarka turi tas asmuo, kurio:  

15.1. brandos egzaminų įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma yra didesnė; 

15.2. brandos egzamino, turinčio didžiausią svertinį koeficientą, įvertinimas yra didesnis; 

15.3. kurio pageidavimas nurodytas aukštesniu prioritetu.  

 

V SKYRIUS 

MANUALINIŲ GEBĖJIMŲ PATIKRINIMAS 
 

16. Manualinių gebėjimų patikrinimas: 
16.1. Manualinių gebėjimų patikrinimo testas stojant į Dantų technologijos studijų programą 

vyks birželio 29 d. 9 val., 12 val. ir 15 val. Dantų technikų laboratorijoje, Aušros g. 73, Utena. 
Stojantieji į Dantų technologijos studijų programą manualinių gebėjimų patikrinimo testo metu turi turėti  chalatą. 

Manualinių gebėjimų patikrinimo testo kaina, nelankiusiems manualinių gebėjimų kursų Utenos kolegijoje, 30 EUR; 

mokestis turi būti  pervestas iki 2021 m. birželio28 d. Sumokama AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000, sąskaitos 

Nr. LT96 7300 0100 0260 7628 (Įmokos gavėjas – Utenos kolegija, įmonės kodas 111965850, įmokos pavadinimas - 

už manualinių gebėjimų patikrinamąjį testą, Mokėtojo asmens kodas – įrašyti laikančiojo testą asmens kodą, nurodant 

pavedime laikančiojo testą vardą pavardę). 
16.2. Stojantieji gavę testo įvertinimą „neįskaityta“ nedalyvauja konkurse į Dantų 

technologijos studijų programos valstybės finansuojamas (vf), valstybės nefinansuojamas (vnf) ir valstybės 

nefinansuojamas su studijų stipendija (vnf/st) studijų vietas. 

Dėl ypatingų aplinkybių, susijusių su Covid-19 infekcija ir karantino sąlygomis, 

manualinių gebėjimų patikrinimo testas ir jo atlikimo datos gali kisti, informacija apie galimus 

pokyčius teikiama Kolegijos tinklapyje https://www.utenos-kolegija.lt/stojantiesiems/priemimas 

 

VI SKYRIUS 

PRIĖMIMO VYKDYMAS 

 

17. Stojantieji gali pretenduoti į valstybės finansuojamas (vf), į valstybės nefinansuojamas 

(vnf), į valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija (vnf/st) studijų vietas. 

18. Priimami asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą. Stojančiųjų amžius neribojamas. 

19. Stojantieji į Kolegiją priimami per Bendrąjį priėmimą arba per Tiesioginį (institucinį) 

priėmimą: 

19.1. Bendrasis priėmimas į valstybės finansuojamas (vf), valstybės nefinansuojamas su 

studijų stipendija (vnf/st daugiau informacijos Valstybinio studijų fondo svetainėje) ir valstybės 

nefinansuojamas (vnf) studijų vietas vykdomas pagal Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam 

priėmimui organizuoti (LAMA BPO, www.lamabpo.lt) nustatytą tvarką. Priėmimo procedūros ir datos 

skelbiamos www.lamabpo.lt. Išsamesnė informacija bus paskelbta ne vėliau kaip iki 2021 m. priėmimo 

pradžios. 

19.2. Tiesioginis priėmimas tik į valstybės nefinansuojamas (vnf) studijų vietas vykdomas 

Kolegijos nustatyta tvarka ir terminais. Datos ir procedūros – lentelėje.  

  

http://www.lamabpo.lt/
https://www.utenos-kolegija.lt/stojantiesiems/priemimas
https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/studijust
http://www.lamabpo.lt/
http://www.lamabpo.lt/


Tiesioginio priėmimo datos ir procedūros 

 
TIESIOGINIS PRIĖMIMAS (tik į valstybės nefinansuojamas vietas) 

Priėmimo procedūros Datos ir terminai Vieta ir  pastabos 

Prašymų studijuoti, 2020 m. ar anksčiau įgyto 

vidurinio išsilavinimo dokumentų, kitų reikalingų 

dokumentų teikimas, konkursinio balo skaičiavimas, 

studijų sutarčių pasirašymas su stojančiais. 

Nuo 2021-05-10, tęsiama 

kol užpildomos laisvos 

studijų vietos 

Kolegijos Dokumentų 

priėmimo tarnyba 

(Maironio g. 7, 31 kab., 

Karjeros ir komunikacijos 

skyrius, tel.: +370 68782516) 

Reikalingų dokumentų 

pateikimas ir sutartis gali 

būti sudaryta ir el. forma 

(nuotoliniu būdu) 

2020 m. ar anksčiau įgijusių vidurinį išsilavinimą 

stojančiųjų studijų sutarčių pasirašymas. 

Nuo 2021-06-01 

Prašymų studijuoti, 2021 m. ar anksčiau įgyto 

vidurinio išsilavinimo dokumentų, kitų reikalingų 

dokumentų teikimas, konkursinio balo skaičiavimas, 

studijų sutarčių pasirašymas 

Nuo 2021-08-24, tęsiama 

kol užpildomos laisvos 

studijų vietos 

 

 

19.2.1. Tiesioginis priėmimas organizuojamas ir vykdomas konkurso tvarka tik 

Kolegijoje. Konkursinis balas formuojamas pagal šių taisyklių nurodytus principus. 

19.2.2.Tiesioginiame priėmime turi teisę dalyvauti ir nedalyvavę Bendrajame 

priėmime asmenys. 

19.2.3. Stojantieji prašymus ir dokumentus pateikia Kolegijos Dokumentų priėmimo 

tarnybai atvykę į Kolegiją arba el.forma. 

19.2.4. Apeliacijos dėl konkursinio balo skaičiavimo pateikiamos Kolegijos Atrankos 

konkurso komisijai raštu per 1 darbo dieną nuo priėmimo rezultatų paskelbimo. Pavėluotai pateiktos 

apeliacijos nenagrinėjamos. 

20. Asmenys, Tiesioginiame priėmime pasirašę valstybės nefinansuojamą studijų sutartį, gali 

dalyvauti Bendrojo priėmimo konkurse dėl valstybės finansuojamų studijų vietų, jei atitinka šių taisyklių III 

skyriuje nurodytus reikalavimus. Gavus labiau pageidaujamą kvietimą studijuoti, ankstesnė studijų sutartis gali 

būti nutraukiama rašytiniu prašymu ir pasirašoma nauja studijų sutartis. 

21. Asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir pageidaujantys būti priimti 

klausytojais studijuoti koleginių studijų programos atskirus studijų dalykus, priimami tiesioginio priėmimo 

metu Dokumentų priėmimo tarnyboje arba fakulteto dekano teikimu. Priėmimas įforminamas klausytojo 

studijų sutartimi ir Kolegijos direktoriaus įsakymu, vadovaujantis Kolegijos Studijų nuostatais 

 

 

VI SKYRIUS 

REIKALINGI DOKUMENTAI 

 

22. Pakviestieji studijuoti Kolegijoje dokumentus pateikia Kolegijos Dokumentų priėmimo 

tarnybai studijų sutarčių pasirašymo metu:  

22.1. Stojantieji į Kolegiją Bendrojo priėmimo metu pateikia dokumentus, nurodytus 

LAMA BPO taisyklių bendrosiose nuostatose (žr. www.lamabpo.lt). 

22.2. Stojantieji per Tiesioginį priėmimą į Kolegijos valstybės nefinansuojamas laisvas 

studijų vietas pateikia išvardintus dokumentus, pasirašydami studijų sutartį: 

22.2.1. Pagrindiniai dokumentai: 

 pasas arba asmens tapatybės kortelė; 

 brandos atestatas ir jo priedas arba kitas vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas; 

 registracijos įmokos kvitas (žr. 31 p.); 

22.2.2. Papildomi dokumentai (jei yra): 

 dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jeigu brandos atestate nėra nurodyto asmens 

kodo; 

 pažyma apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus ir metinius pažymius; 

 tarptautinio užsienio kalbos egzamino sertifikatas; 

 profesinį, aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą liudijantys dokumentai; 

http://www.lamabpo.lt/


 dokumentai, įrodantys stojančiojo teisę į papildomus balus (žr. taisyklių IV sk.); 

 dokumentai, įrodantys stojančiojo teisę į registracijos įmokos lengvatą (žr. taisyklių  VII sk.); 

 jei dokumentus įteikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas, patvirtintas notaro, stojančiojo asmens 

dokumento kopija, įgaliotojo asmens dokumento kopija.  

23. Dokumentų originalai parodomi arba atsiunčiami el.paštu, o patvirtintos dokumentų 

kopijos (jos tvirtinamos Kolegijos Dokumentų priėmimo tarnyboje) arba notaro patvirtinti dokumentų 

nuorašai paliekami būsimo studento bylai formuoti. 

24. Pateikus ne visus reikalingus dokumentus, prašymas nenagrinėjamas. 

25. Priėmę kvietimą studijuoti asmenys, dokumentų įforminimo metu, turi sudaryti studijų 

sutartį. Sutartis gali būti sudaryta atvykus į Kolegiją arba el. forma per nurodytą laiką. 

26. Jei atvykusiam asmeniui pateikus originalius dokumentus aptinkama registracijos metu 

deklaruotų duomenų neatitikčių, kvietimas anuliuojamas ir sutartis nesudaroma. Kai sutartis pasirašoma el. 

forma, Kolegija prasidėjus studijoms turi teisę pareikalauti originalių dokumentų, patvirtinančių deklaruotus 

duomenis, ir, esant neatitikčiai, nutraukti sudarytą sutartį. Po sutarties sudarymo laikoma, kad stojantysis 

priimtas studijuoti į Kolegiją ir įgyja studento statusą. 

27. Įgaliotieji asmenys, registruojantieji stojančiųjų dokumentus, privalo turėti stojančiojo 

raštišką įgaliojimą (notariškai patvirtinti nereikia), o įforminant priėmimą ir pasirašant studijų sutartį 

notariškai patvirtintą įgaliojimą arba sudarytą informacinių technologijų priemonėmis per portalą 

„Elektroniniai valdžios vartai“ (https://igaliojimai.lt  ). 

28. Studijų sutarties nesudarius per nurodytą laiką, kvietimas studijuoti anuliuojamas.  

 

VII SKYRIUS 

REGISTRACIJOS ĮMOKA, SĄSKAITOS REKVIZITAI 
 

29. Stojantiesiems į Kolegiją ir registruojant dokumentus, per Bendrojo priėmimo, 

sistemą, registracijos įmoka ir mokestis už pageidavimų koregavimą nemokami. 

30. Stojantieji į Kolegiją per Bendrąjį priėmimą, gavę kvietimą studijuoti, prieš pasirašydami 

studijų sutartį, sumoka vienkartinę registracijos įmoką - 35,00 Eur. Stojantieji į Kolegiją per Tiesioginį 

priėmimą, pateikdami prašymą dėl priėmimo, sumoka registracijos įmoką - 35,00 Eur.  

31. Registracijos įmoka gali būti sumokėta šiais būdais: 

31.1. grynais pinigais Kolegijos Buhalterinės apskaitos ir finansų skyriuje, Maironio g. 7, 

II aukštas, 27 kab. Utena. 

31.2. internetu į Utenos kolegijos sąskaitą:  

 

Banko pavadinimas AB bankas ,,Swedbank“ 

Banko kodas 73000 

Sąskaitos Nr. LT96 7300 0100 0260 7628 

Įmokos gavėjas Utenos kolegija 

Įmonės kodas 111965850 

Įmokos pavadinimas Registracijos įmoka 

Mokėtojo asmens kodas įrašyti stojančiojo asmens kodą. 

 

32. Sumokėtos įmokos kvitas turi būti pateikiamas Kolegijos Dokumentų priėmimo tarnybai 

arba atsiųstas el. paštu, jei sutartis sudaroma el. forma. 
33. Mokant internetu reikia atspausdinti įvykdyto mokėjimo pranešimą ir įteikti Kolegijos 

Dokumentų priėmimo tarnybai arba atsiųsti el. paštu, jei sutartis sudaroma el. forma. 

34. Atsiėmus prašymą, dokumentus arba neįstojus į Kolegiją, registracijos įmoka 

negrąžinama. 

35. Nuo registracijos įmokos atleidžiami: 

35.1. asmenys, gimusieji 1996 metais arba vėliau, neturintys abiejų tėvų arba kuriems 

iki pilnametystės buvo paskirta globa bei vaikų globos namų auklėtiniai; 

35.2. neįgalieji, kuriems nustatytas 0 – 25 proc. darbingumo lygis; 

35.3. asmenims, kuriems nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis, registracijos įmoka 

sumažinama 50 proc. 

 

https://igaliojimai.lt/


VIII SKYRIUS 

METINĖ STUDIJŲ KAINA 

 
36. Priimtieji į Kolegijos valstybės nefinansuojamas studijų vietas, už I semestro studijas 

turi sumokėti iki studijų sutarties sudarymo ir pateikti atspausdintą mokėjimo kvitą arba atsiųsti jį el. 

paštu. Priimtieji, norintys mokėti I semestro mokestį dalimis, privalo Buhalterinės apskaitos ir finansų 

skyriuje sumokėti 20 % semestro studijų kainos ir pasirašyti įsipareigojimą dėl mokėjimo dalimis. 

Įsipareigojimą galima pasirašyti ir el. forma. Nutraukus studijų sutartį, 20 % studijų kainos negrąžinama. 

Mokestis už kitus semestrus mokamas studijų sutartyje nurodytais terminais. 

37. Metinę studijų kainą studentams, priimamiems studijuoti į valstybės nefinansuojamas 

(mokamas) studijų vietas 2021 m., atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos rekomenduojamas studijų kainas, nustatė ir patvirtino Utenos kolegijos Akademinė taryba (2021 

m. kovo 16 d. sprendimai AT-9, AT-10). Studijų kainos pateikiamos 2, 3 priede. 

 

IX SKYRIUS 

DOKUMENTŲ PRIĖMIMO TARNYBOS ADRESAI IR TELEFONAI 

 

38. Priėmimą organizuoja ir vykdo Kolegijos direktoriaus įsakymu paskirta Dokumentų 

priėmimo tarnyba ir Atrankos konkurso komisija. 

39. Informacija apie priėmimą, dokumentų registravimą, priėmimo įforminimą, studijas teikiama 

pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 - 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 14.30 val., pietų pertrauka 12.00 - 

12.30 val. Kolegijoje: Maironio g. 7, 31 kab., LT-28142 Utena; tel. (8-687) 82 516; el. paštas: 

priemimas@utenos-kolegija.lt; interneto puslapis: www.utenos-kolegija.lt.- stojantiesiems-priėmimas. 

 

 

X SKYRIUS 

KITA INFORMACIJA 

 

40. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Kolegijos direktoriaus 

įsakymu paskirta Atrankos konkurso komisija. 

41. Asmenys, įgiję koleginėms studijoms reikalingą išsilavinimą užsienyje, priimami Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka (žr. taisyklių priedą). 

42. LR Vyriausybei, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, LAMA BPO pakeitus teisės 

aktus, susijusius su studentų priėmimo vykdymu, šios taisyklės pagal naujus teisės aktus patikslinamos per 5 

(penkias) darbo dienas nuo teisės akto paskelbimo, tikslinimai įforminami Kolegijos direktoriaus įsakymu 

(punktas taikomas po šių taisyklių patvirtinimo Kolegijos Akademinėje taryboje). 

43. Priėmimo taisyklės, prašymo forma stojantiems tiesioginio  priėmimo metu, visa informacija 

apie priėmimą skelbiama Kolegijos interneto puslapyje: http://www.utenos-kolegija.lt ir LAMA BPO 

interneto puslapyje: http://www.lamabpo.lt. 

_________________________________________  
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Utenos kolegijos 

studentų priėmimo 2021 m. taisyklių 

1 priedas 

ASMENŲ, ĮGIJUSIŲ IŠSILAVINIMĄ UŽSIENIO ŠALIŲ INSTITUCIJOSE, PRIĖMIMO Į 

UTENOS KOLEGIJOS STUDIJAS, VYKDOMAS LIETUVIŲ KALBA, TVARKA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą 

įgiję asmenys gali dalyvauti bendrajame priėmime ir būti priimami konkurso būdu į valstybės finansuojamas 

studijų vietas Kolegijoje Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 19 d. 

įsakymu Nr. V-932 patvirtinto „Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo 

programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų 

aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo“ nustatyta tvarka, jeigu jie yra:  

1.1. Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės 

erdvės valstybių piliečiai ir jų šeimos nariai;  

1.2. turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių 

Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės;  

1.3. užsienio lietuviai.  

2. Stojantieji pateikia bendrąjį priėmimą organizuojančiai institucijai – LAMA BPO – šiuos 

dokumentus:  

2.1. Studijų kokybės vertinimo centro (www.skvc.lt) sprendimą dėl užsienyje įgyto 

išsilavinimo akademinio pripažinimo (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimą 

Nr. 212 „Dėl išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“), t. y. užsienyje įgytas 

išsilavinimas turi būti pripažintas lygiaverčiu Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui. Šis 

reikalavimas netaikomas asmenims, išsilavinimą įgijusiems pagal Europos bakalaureato diplomo programą.  

2.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių 

pervedimo. Šis reikalavimas netaikomas asmenims, išsilavinimą įgijusiems pagal tarptautinio bakalaureato 

diplomo programą.  

2.3. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įgaliotos institucijos pažymą apie lietuvių 

kalbos įskaitos išlaikymą, jei asmuo stoja į studijų programą, vykdomą lietuvių kalba ir negali dokumentais 

įrodyti lietuvių kalbos mokėjimo. Stojant į informacijos valdymo ir organizacijos komunikacijos studijų 

programas lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi būti ne žemesnis kaip C1, į likusias Kolegijos studijų programas 

– ne žemesnis kaip B2.  

2.4. Dokumentus, įrodančius stojančiojo atitikimą šio priedo 1 punkto reikalavimams.  

3. Konkursinio balo sudarymo principai nurodyti Utenos kolegijos studentų priėmimo 2021 m. 

taisyklių IV skyriuje. Užsienio lietuviams, kurie ne mažiau kaip trejus metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę 

į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis 8-12 klasėje ar gimnazijos I-IV klasėje ir įgijo vidurinį išsilavinimą 

Lietuvoje, pridedamas 1 papildomas balas, o asmenims, baigusiems mokyklas, kurių sąrašas pateikiamas 

„Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių 

asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos 

aprašo“ 4 priede – 2 papildomi balai. Papildomi balai už šį kriterijų suteikiami stojantiems į visas Kolegijos 

studijų programas, į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas. 

4. Priimti į Kolegiją asmenys, pasirašydami studijų sutartį, Kolegijos priėmimo tarnybai turi 

pateikti šio priedo 2 punkte ir šių taisyklių VI skyriuje nurodytus dokumentus arba notaro patvirtintas jų 

kopijas. Dokumentai ar jų vertimai turi būti pateikti lietuvių, anglų arba rusų kalba. 

5. Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nenurodyti šio priedo 1 punkte, 

priimami studijuoti savo lėšomis konkurso tvarka pagal Užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės 

priėmimo į Utenos kolegiją tvarkos aprašą. 

 

_______________________________ 
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2 priedas 

 

STUDIJŲ KAINA STUDENTAMS, PRIIMAMIEMS STUDIJUOTI Į 

VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMAS STUDIJŲ VIETAS 2021 METAIS 

 

 

_____________________________________ 

 

  

Eilės 

Nr. 

Studijų programos 

pavadinimas 

2021 m. metinė studijų 

kaina, EUR 

2021 m. metinė 

semestro kaina, EUR 

2021 m. vieno 

kredito kaina, EUR 

Studijų forma Studijų forma Studijų forma 

Nuolatinė 

(NL) 

Ištęstinė 

(I) 

Nuolatinė 

(NL) 

Ištęstinė  

(NL) 

Nuolatinė 

(NL) 

Ištęstinė 

(I) 

1.  
Darbų sauga ir 

aplinkos inžinerija  
2100 1440 1050 720 35 32 

2.  
Aprangos 

technologijos 
- 1440 - 720 - 32 

3.  
Automatinio 

valdymo sistemos 
2160 1530 1080 765 36 34 

4.  Burnos higiena 2400 - 1200 - 40 - 

5.  
Bendrosios praktikos 

slauga 
2340 - 1170 - 39 - 

6.  Dantų technologija 2400 - 1200 - 40 - 

7.  
Informacinių sistemų 

inžinerija 
2160 1530 1080 765 36 34 

8.  Kosmetologija  2340 1575 1170 787,50 39 35 

9.  Kineziterapija  2340  1170  39 0 

10.  
Maisto produktų 

technologija 
2100 1440 1050 720 35 32 

11.  
Odontologinė 

priežiūra 
2160 - 1080  36 - 

12.  
Žemės ūkio 

technologija 
2100 1440 1050 720 35 32 

13.  Buhalterinė apskaita 1680 1170 840 585 28 26 

14.  Socialinis darbas 1620 1125 810 562,5 27 25 

15.  Teisė  1680 1170 840 585 28 26 

16.  
Turizmo paslaugų 

vadyba 
- 1170 - 585 - 26 

17.  
Transporto ir 

logistikos verslas 
1680 1170 840 585 28 26 

18.  
Verslo vadyba ir 

inovacijos 
1680 1170 840 585 28 26 



Utenos kolegijos 

studentų priėmimo 2021 m. taisyklių 

3 priedas 

 
METINĖ STUDIJŲ KAINA EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ, EUROPOS EKONOMINĖS 

ERDVĖS VALSTYBIŲ, KITŲ UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIAMS IR ASMENIMS BE PILIETYBĖS 

PRIIMAMIEMS STUDIJUOTI Į VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMAS (MOKAMAS) STUDIJŲ VIETAS 

2021 M. 

 

Eil. 

Nr. 

Studijų programos 

pavadinimas 

ES šalių studentams 
2021 m. metinė studijų 

kaina, EUR 

ne ES šalių studentams 

2021 m. metinė 

studijų kaina, EUR 

2021 m. vieno 

kredito kaina, 

EUR 

NL I NL I NL 

1.  Darbų sauga ir aplinkos 

inžinerija  
2520 1665 42 37 

3000 

2.  Aprangos technologijos 2520 1665 42 37 3000 

3.  Automatinio valdymo 

sistemos 
2520 1665 42 37 

3000 

4.  Burnos higiena 2520 - 42 - 3000 

5.  Bendrosios praktikos slauga 2520 - 42 - 3000 

6.  Dantų technologija 2520 - 42 - 3000 

7.  Informacinių sistemų 

inžinerija 
2520 1665 42 37 

3000 

8.  Kosmetologija  2520 1665 42 37 3000 

9.  Kineziterapija  2520 - 42 - 3000 

10.  Maisto produktų 

technologija 
2520 1665 42 37 

3000 

11.  Odontologinė priežiūra 2520 - 42 - 3000 

12.  Žemės ūkio technologija 2520 1665 42 37 3000 

13.  Buhalterinė apskaita 1800 1215 30 27 2400 

14.  Socialinis darbas 1800 1215 30 27 2400 

15.  Teisė  1800 1215 30 27 2400 

16.  Turizmo paslaugų vadyba 1800 1215 30 27 2400 

17.  Transporto ir logistikos 

verslas 
1800 1215 30 27 

2400 

18.  Verslo vadyba ir inovacijos 1800 1215 30 27 2400 

 

 

____________________________________________ 


