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Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto (Žin.,2010, Nr.81-

4231; 2012 Nr. 81-4227) 37 punkto 19 papunkčio nuostatomis, Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto senatas n u t a r i a: 

1. P a k e i s t i Studentų priėmimo į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą 2022 metais 

taisyklių, patvirtintų Senato 2021 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 153-08 (toliau –

Taisyklės), II skyriaus 10 punkto 1 lentelės stulpelyje „Suteikiamas kvalifikacinis 

laipsnis, kvalifikacija“ įrašą ir išdėstyti taip: 

Sveikatos mokslų magistras, gydytojas.  

 

2. P a k e i s t i Taisyklių II skyriaus 11.8. punktą ir išdėstyti taip:  

Stojantiesiems į studijų programų „Medicina“ ir „Odontologija“ valstybės 

nefinansuojamas vietas taip pat taikomi mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai, 

nurodyti 11.1.–11.5. punktuose.  

 

3. P a k e i s t i Taisyklių II skyriaus 13.4 punktą ir išdėstyti taip: 

Konkurse į Universiteto vientisųjų studijų programų valstybės finansuojamas ir 

valstybės nefinansuojamas vietas gali dalyvauti tik tie stojantieji, kurių konkursinis 

balas (be universiteto skiriamo papildomo balo) ne mažesnis kaip:   

– studijų programą „Medicina“ – 6,50; 

– studijų programą „Odontologija“ – 6,50;  

– studijų programą „Veterinarinė medicina“ – 5,4; 



– studijų programą „Farmacija“ – 5,4. 

 

4. P a p i l d y t i Taisyklių II skyriaus 13.6 punktą 13.6.8 papunkčiu įrašant: 

Stojantiesiems į studijų programų „Medicina“, „Odontologija“ ir „Veterinarinė 

medicina“ valstybės nefinansuojamas vietas ir dalyvavusiems standartizuotame 

motyvacijos vertinimo pokalbyje prie LAMA BPO apskaičiuoto konkursinio balo 

pridedamas motyvacijos įvertinimas 0–1,5 balo. 

 

5. P a p i l d y t i Taisyklių II skyriaus 16.1; 21.1; 23.1; III sk. 16.1. punktą 1.1–1.3 

papunkčiais įrašant: 

Nuo registracijos mokesčio atleidžiami:  

1.1. Asmenys, ne vyresni kaip 24 metų, kurių tėvai (įtėviai) yra mirę arba turėtas 

vienintelis iš tėvų (įtėvių) yra miręs.  

1.2. Vaikų globos namų auklėtiniai, gimę 1997 metais arba vėliau.  

1.3. Negalią turintys asmenys, kuriems nustatytas darbingumo lygis iki 45 proc. 

Šie asmenys vietoje sumokėto registracijos studijoms mokesčio kvito turi pateikti 

dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą. 

Sumokėta registracijos studijoms įmoka negrąžinama. 

  

6. P a k e i s t i Taisyklių II skyriaus 17 punktą ir išdėstyti taip: 

Institucinis priėmimas vyksta dviem etapais – išankstinis priėmimas (iki bendrojo 

priėmimo pradžios) ir papildomas LSMU priėmimas (pasibaigus bendrajam 

priėmimui). Institucinio priėmimo metu priėmimas vykdomas tik į valstybės 

nefinansuojamas studijų vietas. Dalyvaujantieji instituciniame priėmime turi atitikti 

slenkstinius reikalavimus (išlaikytas bent vienas valstybinis brandos egzaminas ir 

nustatytas minimalus konkursinis balas), išskyrus stojančiuosius į Medicinos, 

Odontologijos studijas, kurie taip pat turi atitikti ir nustatytus mokymosi rezultatų 

minimalius rodiklius.   

 

7. P a k e i s t i Taisyklių II skyriaus 17.1. punktą ir išdėstyti taip: 

Išankstiniame priėmime (iki bendrojo priėmimo) gali dalyvauti tik tie asmenys, kurie 

vidurinį išsilavinimą įgijo iki 2022 m. ir ketina studijuoti valstybės nefinansuojamoje 

vietoje. Asmenys, įgysiantys brandos atestatą einamaisiais metais, ketinantys 

pretenduoti į Medicinos, Odontologijos ir Veterinarinės medicinos studijas valstybės 

nefinansuojamose vietose, šiame etape gali dalyvauti standartizuotame motyvacijos 

vertinimo pokalbyje.   



 

8.  P a k e i s t i Taisyklių II skyriaus 19 punktą ir išdėstyti taip:  

Stojantieji į studijų programas „Medicina“, „Odontologija“ ir „Veterinarinė 

medicina“ gali dalyvauti standartizuotame motyvacijos vertinimo pokalbyje. Pokalbis 

vertinamas 0–1,5 balo. Pokalbio vieta ir laikas skelbiami LSMU Priėmimo sistemoje.  
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