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STUDENTŲ PRIĖMIMO  Į LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETĄ 2022 METAIS TAISYKLĖS 

 

 Šios taisyklės reglamentuoja priėmimą į Lietuvos sveikatos mokslų universitete vykdomas pirmosios, antrosios ir trečiosios (doktorantūros) pakopų bei vientisųjų studijų 

programas, dėstomas lietuvių ir užsienio kalbomis.  

 

                       I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto priėmimo į pirmosios, antrosios ir trečiosios (doktorantūros) pakopų bei vientisąsias  studijas 2022 m. taisyklės nustato asmenų, stojančių 

į pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų bei vientisųjų studijų programas, dėstomas lietuvių ir užsienio kalbomis 2022 m. priėmimo sąlygas ir tvarką.  

2.  Asmenys – Lietuvos Respublikos piliečiai, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių narių piliečiai, užsienio lietuviai, kiti užsieniečiai, turintys leidimą nuolat 

gyventi Lietuvos Respublikoje – priimami studijuoti į nuolatinių bei ištęstinių studijų valstybės finansuojamas vietas ir (arba) valstybės nefinansuojamas vietas pagal II skyriuje 

aprašytą tvarką. Šiems asmenims vykdomas bendrasis priėmimas į visas Lietuvos aukštąsias mokyklas ir institucinis (išankstinis ir papildomas) Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto (toliau – LSMU) priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas. Priėmimas į antrosios pakopos studijas LSMU vykdomas atskirai pagal III skyriuje aprašytą 

tvarką.  

3. Bendrasis priėmimas vykdomas vadovaujantis Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas tvarkos aprašu. Bendrąjį priėmimą 

organizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įgaliota institucija – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti 

(toliau – LAMA BPO).  

4. Išankstinis LSMU priėmimas (iki bendrojo priėmimo) vykdomas į pirmosios pakopos bei vientisųjų studijų programų  valstybės nefinansuojamas vietas.  

5. Papildomas LSMU priėmimas į pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamas vietas pagal II ir III skyriuose numatytas nuostatas vykdomas tik 

nepriėmus planuoto studentų skaičiaus per bendrąjį ir išankstinį priėmimus.  

6. Į pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų programas, studijuoti savo lėšomis,  užsienio kalba asmenys priimami pagal IV šių taisyklių skyriuje nurodytą tvarką.  

 

II. PRIĖMIMAS Į STUDIJŲ PROGRAMAS LIETUVIŲ KALBA 

 

7. Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą. 

8. Bendrasis priėmimas vykdomas pagrindinio ir papildomo priėmimo metu, institucinis – dviem etapais (iki ir pasibaigus bendrajam priėmimui). 

9. Informacija apie priėmimo tvarką į pirmąją ir antrąją studijų pakopą bei vientisąsias studijas Universitete teikiama Priėmimo komisijoje darbo dienomis nuo 8 ir iki 12:00 val. ir 

nuo12:45 iki 15:00 val. Priėmimo komisijos kontaktai tel. + 370 686 10 217; 8 37 361902; el. paštas  komisija@lsmuni.lt; interneto tinklalapis https://lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/ 

10. Programų sąrašas pateiktas 1 lentelėje. 

mailto:komisija@lsmuni.lt


1lentelė. Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programos. 

Valstybinis 

kodas  
Studijų programa 

Mokymosi forma ir 

trukmė (m) 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis, 

kvalifikacija 
Pastabos 

  NL I   

MEDICINOS AKADEMIJA 

MEDICINOS FAKULTETAS 

6011GX 001 Medicina 6 – Sveikatos mokslų magistras,  gydytojas  

6121DX002  Medicininė ir 

veterinarinė genetika 

3,5 – Gyvybės mokslų bakalauras, biomedicinos 

technologas 

 

6121DX001 Medicininė ir 

veterinarinė biochemija 

3,5 – Gyvybės mokslų bakalauras, biomedicinos 

technologas 

 

ODONTOLOGIJOS FAKULTETAS 

6011GX002  Odontologija 5 – 
Sveikatos mokslų magistras, gydytojas 

odontologas 

 

6121GX005 Burnos higiena 4 – 
Sveikatos mokslų bakalauras, burnos 

higienistas 

 

FARMACIJOS FAKULTETAS 

6011GX003 Farmacija 5 – Sveikatos mokslų magistras, vaistininkas 
Asmenys, turintys profesinio bakalauro laipsnį (studijų 

kryptis farmacija) priimami per bendrąjį priėmimą,  kurį 

vykdo LAMA BPO*. 

SLAUGOS FAKULTETAS 

6121GX006 Slauga 4 – 
Sveikatos mokslų bakalauras, bendrosios 

praktikos slaugytojas 

Asmenys, turintys aukštąjį neuniversitetinį  slaugos krypties 

išsilavinimą ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinę 

kvalifikaciją,  nepretenduojantys į valstybės finansavimą bei 

sutinkantys mokėti visą studijų kainą, priimami atskira 

tvarka*. 

6121GX007 Akušerija  4 – Sveikatos mokslų bakalauras, akušeris 
Asmenys, turintys profesinio bakalauro laipsnį ir akušerio 

profesinę kvalifikaciją) priimami  per bendrąjį priėmimą,  

kurį vykdo LAMA BPO*. 

6121GX008 Kineziterapija 4 – Sveikatos mokslų bakalauras, 

kineziterapeutas 

 

6121GX009 Ergoterapija 4 – Sveikatos mokslų bakalauras, ergoterapeutas  

VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETAS 

6121GX010 Visuomenės sveikata 4 – Sveikatos mokslų bakalauras 
Galimybė papildomai studijuoti 40 kreditų apimties laipsnio 

nesuteikiančių gretutinių studijų programą “Informatikos 

sistemos” Vytauto Didžiojo universitete. 

6121JX003  Sveikatos psichologija 4 – Socialinių mokslų bakalauras 
Galimybė papildomai studijuoti 40 kreditų apimties laipsnio 

nesuteikiančių gretutinių studijų programą “Informatikos 

sistemos” Vytauto Didžiojo universitete. 



VETERINARIJOS AKADEMIJA 

VETERINARIJOS FAKULTETAS 

6011HX001 Veterinarinė medicina 6  – 
Veterinarijos mokslų magistras, veterinarijos 

gydytojas 

 

6121GX011 
Veterinarinė maisto 

sauga 
4  – Sveikatos mokslų bakalauras 

 

6121IX003 Maisto mokslas 3,5 – Žemės ūkio mokslų bakalauras  

GYVŪNŲ MOKSLŲFAKULTETAS 

6121IX001 Gyvūnų mokslas 4 6 Žemės ūkio mokslų bakalauras  

6121IX002 
Gyvūno ir žmogaus 

sąveika 
3,5 5 Žemės ūkio mokslų bakalauras 

Specializacijos: felinologija, egzotiniai gyvūnai, 

kinologija, žirgininkystė. 
* Gali būti įskaitoma dalis aukštojoje neuniversitetinėje mokykloje studijuotų dalykų. 

 

11. Į pirmosios pakopos bei vientisųjų studijų programų valstybės finansuojamas vietas gali pretenduoti asmenys, atitinkantys šiuos mokymosi rezultatų minimalius rodiklius. 

11.1. Mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai stojantiems į universitetinių studijų programų valstybės finansuojamas vietas (LR švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 

d. įsakymas Nr. V-661 „Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2020 metų  į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų  valstybės finansuojamas pirmosios pakopos 

ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“ ir jo pakeitimai. 

11.1.1  Vidurinį išsilavinimą  įgijusiems Lietuvoje nuo  2021 metų: 

11.1.2.  asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2021 metų Lietuvoje, pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, 

reikia būti išlaikius šiuos valstybinius brandos egzaminus: 

11.1.2 lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą; 

11.1.3 matematikos valstybinį brandos egzaminą, jeigu asmuo pretenduoja į visų studijų krypčių grupių (išskyrus menų studijų krypčių grupės studijų programas) universitetinių 

studijų programas; 

11.1.4 stojančiojo laisvai pasirenkamą valstybinį brandos egzaminą; 

11.1.5 penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, jeigu asmuo pretenduoja 

studijuoti universitete, iš šių privalomų mokytis dalykų: 

11.1.6 lietuvių kalbos ir literatūros; 

11.1.7 gimtosios kalbos (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių) 

11.1.8 užsienio kalbos; 

11.1.9 matematikos; 

11.1.10  istorijos arba geografijos, arba integruoto istorijos ir geografijos kurso; 

11.1.11  biologijos arba fizikos, arba chemijos, arba integruoto gamtos mokslų kurso; 

11.1.12  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; 

11.1.13  bendrosios kūno kultūros arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalyko. 

 



11.2. įgijusieji vidurinį išsilavinimą Lietuvoje 2019 – 2020  metais ir pretenduojantys į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų  valstybės finansuojamas 

studijų vietas, turi atitikti mokymosi minimalius rodiklius: 

11.2.1. išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis 

užsienio egzaminas) ir matematikos;  

11.2.2. penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, jeigu asmuo pretenduoja 

studijuoti universitete, iš šių privalomų mokytis dalykų: 

11.2.3. lietuvių kalba ir literatūra;  

11.2.4. gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių); 

11.2.5. užsienio kalba;  

11.2.6. matematika;  

11.2.7. istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas; . 

11.2.8. biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas; 

11.2.9. 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; 

11.2.10. bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas. 

 

11.3. Įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje 2018 metais: 

11.3.1. išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) arba tarptautinis užsienio  kalbos egzaminas 

išlaikytas ne žemesniu nei B1 lygiu ir matematikos, išlaikytas ne žemesniu nei 25 balų  įvertinimu arba  taikomi 2020 m. nustatyti mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai (imamas 

stojančiajam palankesnis variantas). 

 

11.4. Įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje 2017 ir 2016 metais:  

11.4.1. stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar 

prancūzų) arba tarptautinis užsienio kalbos  egzaminas  išlaikytas ne žemesniu nei B1 lygiu ir matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas 

Architektūra ir Muzikos technologijos);  

 

11.5. Įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje 2015 metais:  

11.5.1. stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar 

prancūzų) arba tarptautinis užsienio  kalbos egzaminas išlaikytas ne žemesniu nei B1 lygiu.  

 

11.6. 2015–2022 m. Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, stojantiesiems  į nefinansuojamas studijų vietas taikoma Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 59 

straipsnio 1 dalis  (išlaikytas bent vienas valstybinis brandos egzaminas). 

  



11.7.  2014 m. ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat kitais atvejais (vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių 

organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų) – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis 

dokumentas.  

 

 

11.8. Stojantiesiems į  Medicinos,  Odontologijos studijų programų valstybės nefinansuojamas vietas,  taip pat taikomi  mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai  nurodyti 

11.1. – 11.5. punktuose.  

 

 

12. Konkursinių eilių sudarymo principai. 

12.1. Asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ir stojančių į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas bei siekiančių, kad jų studijų kaina būtų 

apmokama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, atrankos kriterijai ir konkursinės eilės sudarymo principai nustatomi LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu 

patvirtinta tvarka. 

12.2. Užsienio institucijose išsilavinimą įgiję asmenys priimami į valstybės finansuojamas vietas konkurso būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2020 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-932 „Dėl užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo 

dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka. 

12.3. Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimai įskaitomi ir perskaičiuojami Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio 

kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. V-706 

„Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-435 „Dėl tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio 

kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, nustatyta tvarka. 

 

13. Konkursinio balo sandara asmenims, stojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas, vykdomas lietuvių kalba 

Konkursinis balas stojant į bet kurios studijų formos (nuolatinė, ištęstinė) ar studijų finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama, nefinansuojama) vietą,  sudaromas laikantis tų 

pačių principų. 

13.1. Konkursinio balo dedamosios:  

– pirmojo dalyko brandos egzamino įvertinimas. Jeigu šio įvertinimo nėra, ši konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui. Konkurse dalyvauti leidžiama;  

– antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;  

– trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys. 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). Žemės ūkio mokslų 

studijų krypčių grupėje šia dedamąja gali būti laikomas ir kvalifikacijos egzamino, skirto įgyti Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygiui priskirtiną kvalifikaciją (baigusiems 

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;  

– ketvirtojo dalyko – lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino įvertinimas.  



13.2. Konkursiniam balui skaičiuoti imami nesikartojančių dalykų įvertinimai. 

13.3. Konkursinis balas (toliau KB) apskaičiuojamas susumavus pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintą konkursinės eilės sudarymo 

2022 metais tvarką perskaičiuotų mokomųjų dalykų brandos egzaminų ir (ar) metinių pažymių bei jų svertinių koeficientų, pateiktų 2 lentelėje, sandaugas.  

      

 2 lentelė. Pagrindinių kriterijų įtaka konkursinei eilei stojantiems į pirmosios studijų  pakopos (bakalauro) ir vientisąsias studijas 2022 metais 

Akademija 
Studijų programos arba 

programų grupės 
Pirmas 

dalykas 

Svertinis 

koeficientas Antras dalykas 

Svertinis 

koeficientas Trečias dalykas 

Svertinis 

koeficientas 

Lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

svertinis 

koeficientas 

MA 
Medicininė ir veterinarinė 

biochemija 
chemija 0,4 

matematika arba 

biologija, arba fizika, 

arba informacinės 

technologijos 

 

 

 

 

 

 

0,2 

bet kuris dalykas iš 

brandos atestato, 

nesutampantis su 

kitais konkursinio 

balo dalykais, kurio 

einamaisiais metais 

organizuojamas 

valstybinis brandos 

egzaminas 

 

 

 

 

 

 

0,2 0,2 

MA 
Medicininė ir veterinarinė 

genetika 
biologija 0,4 

chemija arba 

matematika, arba 

informacinės 

technologijos, arba 

fizika 

MA Medicina 

 

biologija 

        

0,4 

chemija arba 

matematika, arba 

fizika 

MA Odontologija  

MA Burnos higiena 

MA Farmacija 

MA Akušerija   

MA Slauga 

MA Visuomenės sveikata 

VA Veterinarinė maisto sauga 

VA Veterinarinė medicina 

MA Ergoterapija 

MA Kineziterapija 

VA Maisto mokslas 

biologija 0,4 

chemija arba 

matematika, arba 

informacinės 

technologijos, arba 

geografija  

0,1 0,3 
VA Gyvūnų mokslas 

VA Gyvūno ir žmogaus sąveika 

VA Sveikatos psichologija matematika 0,4 biologija 0,2 0,2 

Vartojamos santrumpos:  MA – Medicinos akademija; VA – Veterinarijos akademija; 

 

13.4. 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:   



– Medicinos studijų programą – 6,50; 

– Odontologijos studijų programą – 6,50;  

– Veterinarinės medicinos studijų programą –  5,4; 
                 –     Farmacijos studijų programą – 5,4. 

 

13.5.  Konkurse į  universiteto pirmosios pakopos studijų programų valstybės finansuojamas vietas ir valstybės nefinansuojamas vietas gali dalyvauti tik tie asmenys,  kurių 

konkursinis balas (be  universiteto skiriamo papildomo balo) ne žemesnis negu Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas, 

išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“;  

  

13.6. Papildomi balai 

 

13.6.1.Stojant į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas vietas, papildomi balai prie konkursinio balo skiriami už stojančiojo pasiekimus, nurodytus LR švietimo, mokslo ir 

sporto ministro įsakymu patvirtintame konkursinės eilės sudarymo 2022 metais tvarkos apraše. 

13.6.2. Išsilavinimą įgijusieji užsienio institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas priimami į valstybės finansuojamas vietas LR  švietimo, mokslo ir sporto  

ministro 2020 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-932 „Dėl užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių 

asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

13.6.3.  LR švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-128 „Dėl užsienio lietuvių, įgijusių vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, konkuravimo dėl priėmimo į valstybės 

finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo.“ 

13.6.4. VšĮ LSMU gimnazijos abiturientams, pretenduojantiems į visų universitete vykdomų studijų programų  valstybės nefinansuojamas vietas, prie konkursinio balo papildomai 

pridedamas 1 balas. 

13.6.5. Kolegijų absolventams, baigusiems farmacijos krypties studijas, pretenduojantiems į Farmacijos vientisųjų studijų programos valstybės nefinansuojamas 

vietas,  pridedamas  1 balas. 

13.6.6. Kolegijų absolventams, baigusiems veterinarijos krypties studijas, pretenduojantiems į Veterinarinės medicinos vientisųjų studijų programos valstybės nefinansuojamas 

vietas,  pridedamas  1 balas. 

13.6.7. Kolegijų absolventams, pretenduojantiems į Visuomenės sveikatos studijų programos valstybės nefinansuojamas vietas,  pridedamas  1 balas. 

13.6.8. Stojantiems į Medicinos, Odontologijos ir Veterinarinės medicinos studijų programų valstybės nefinansuojamas vietas ir dalyvavusiems standartizuotame motyvacijos 
vertinimo pokalbyje  prie  LAMA BPO  apskaičiuoto  konkursinio balo pridedamas motyvacijos įvertinimas nuo 0 iki 1,5 balo. 
 

Pastaba: papunkčiuose 13.6.1. – 13.6.3. pateiktos nuostatos dėl papildomų balų taip pat taikomos stojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas. 

 

13.7. Pirmenybė surinkus vienodą balų skaičių 

 

Jeigu stojančiųjų įvertinimas pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus sutampa, pirmumo teisę  geriausiųjų eilėje prioriteto mažėjimo tvarka turi asmuo, kurio: 

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

• brandos egzamino, turinčio didžiausią svertinį koeficientą, įvertinimas yra didesnis; 

•  pageidavimas nurodytas aukštesniu prioritetu.  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=427642
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=427642


• kurio lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino įvertinimas yra didesnis. 

 

14. Bendrasis priėmimas 

Bendrąjį priėmimą organizuoja ir vykdo bei vidurinio ugdymo programą baigusiųjų konkursinę eilę sudaro  Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti 

(LAMA BPO). Išsami informacija apie bendrojo priėmimo tvarką, priėmimo procedūras ir terminus skelbiama LAMA BPO interneto tinklalapyje, adresu www.lamabpo.lt. 

Bendrasis priėmimas vykdomas tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas (su studijų stipendija) studijų vietas.    

15. Reikalingi dokumentai 

Bendrojo priėmimo metu priėmę kvietimą studijuoti Universitete asmenys studijų sutartis pasirašo nuotoliniu būdu, prisijungę prie LSMU Priėmimo sistemos priemimas.lsmu.lt , 

arba jų įgalioti asmenys  (su notaro patvirtintu įgaliojimu) turi atvykti pasirašyti studijų sutartį su Universitetu LAMA BPO nurodytais terminais.  

Studijų sutartis su nepilnamečiu asmeniu sudaroma tik tiesioginiu būdu atvykus su vienu iš tėvų arba pateikus notariškai patvirtintą sutikimą, kad sutartį sudarys pats (pati) 

nepilnametis (-ė). 

Jeigu pakviestasis pagal nurodytus terminus studijų sutarties su Universitetu nepasirašo, pakvietimas studijuoti Universitete anuliuojamas. 

 

Pasirašant sutartį, pakviestieji privalo į LSMU Priėmimo sistemą įkelti šiuos dokumentus:  

– dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu, kopiją; 

– registracijos studijoms įmokos, sumokėtos į LSMU sąskaitą banke, kvitą arba dokumentų kopijas, įrodančios teisę nemokėti registracijos įmokos;  

– 1 dokumentinę foto nuotrauką (mažiausi matmenys –350x350, didžiausi 1000x1000 pikselių); 

 

16. Patvirtinus Tarybai, registracijos studijoms įmokos dydis bei įmokos mokėjimo rekvizitai  skelbiami  interneto tinklalapyje  https://lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/ 

16.1. Nuo registracijos  mokesčio  atleidžiami:  
16.1.1. Asmenys, ne vyresni kaip 24 metų, kurių tėvai (įtėviai) yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų (įtėvių) yra miręs.       

16.1.2. Vaikų globos namų auklėtiniai, kurie gimę1997 metais arba vėliau ir esantys vaikų globos namų auklėtinai. 

16.1.3. Neįgalieji, 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. 

17. Institucinis priėmimas   

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. Dalyvaujantys instituciniame priėmime turi atitikti slenkstinius reikalavimus 

(išlaikytas bent vienas valstybinis brandos egzaminas ir nustatytas minimalus konkursinis balas), išskyrus stojančius į Medicinos, Odontologijos studijas, kurie taip pat turi atitikti  

ir nustatytus mokymosi rezultatų  minimalius rodiklius.    

https://lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/


17.1. 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.  
  
17.2. Papildomas LSMU priėmimas,  skelbiamas po bendrojo priėmimo likus laisvų valstybės  nefinansuojamų vietų. Šiame priėmimo etape gali dalyvauti asmenys, dalyvavę 

bendrajame priėmime. 

 

17.3. Rektoriaus įsakymu patvirtintos priėmimo datos skelbiamos interneto tinklalapyje, adresu https://lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/ 

17.4. Prašymai leisti dalyvauti konkurse pateikiami nuotoliniu būdu, prisijungus prie universiteto Priėmimo sistemos adresu priemimas.lsmu.lt;  

17.4.1. Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti reikiamus anketinius duomenis ir prioriteto mažėjimo tvarka nurodyti studijų programas.  

17.4.2. Prašyme galima nurodyti  nuo vieno iki trijų pageidavimų prioriteto mažėjimo tvarka.  

17.4.3. Kartu su priėmimo prašymu pateikiamos šių dokumentų elektroninės kopijos:  

–  brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;  

 –  kiti išsilavinimą patvirtinantys dokumentai;  

 –  pavardės ar vardo keitimą patvirtinančio dokumento, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu.  

17.5. Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio šalių institucijoje, prašymai dėl akademinio kvalifikacijos pripažinimo teikiami internetu Tarptautinių ryšių studijų centrui iki 

prašymo studijuoti Universitete pateikimo. Pažymių pervedimo (konvertavimo) procedūra pradedama įvertinus, ar asmuo turi teisę stoti į Universitetą, atlikus akademinį 

kvalifikacijos pripažinimą (gautą iš anksto) ir pateikus prašymą studijuoti. Akademinio kvalifikacijos pripažinimo procedūra Universitete atliekama per 1 mėnesį, o pažymių 

pervedimo (konvertavimo) procedūra – per vieną savaitę. Dokumentai, išduoti kita nei lietuvių kalba privalo būti išversti ir patvirtinti įstatymų numatyta tvarka.  

18. Konkursiniai mokomieji dalykai ir jų svertiniai koeficientai nurodyti šių taisyklių II skyriaus  2 lentelėje.  Konkursinis balas skaičiuojamas vadovaujantis LR švietimo, mokslo 

ir sporto ministro įsakymu patvirtintu konkursinės eilės sudarymo 2022 metais tvarkos aprašu. 

19. Stojantieji į Medicinos, Odontologijos ir Veterinarinės medicinos studijų programas  gali dalyvauti standartizuotame motyvacijos vertinimo pokalbyje.  Pokalbis vertinamas 

nuo 0 iki 1,5 balo. Pokalbio vieta ir laikas  skelbiami LSMU Priėmimo sistemoje.  

20. Institucinio priėmimo metu priėmę kvietimą studijuoti Universitete asmenys studijų sutartis pasirašo nuotoliniu būdu, prisijungę prie LSMU Priėmimo sistemos 

priemimas.lsmu.lt  arba jų įgalioti asmenys (su notaro patvirtintu įgaliojimu) nurodytais terminais turi atvykti pasirašyti studijų sutartį su Universitetu. 

20.1. Jeigu pakviestasis pagal nurodytus terminus studijų sutarties su Universitetu nepasirašo, pakvietimas studijuoti Universitete anuliuojamas. 

20.2. Studijų sutartis su nepilnamečiu asmeniu sudaroma tik tiesioginiu būdu atvykus su vienu iš tėvų arba pateikus notariškai patvirtintą sutikimą, kad sutartį sudarys pats(pati) 

nepilnametis (ė). 

21.  Patvirtinus Tarybai, registracijos studijoms įmokos dydis bei įmokos mokėjimo rekvizitai skelbiami  universiteto interneto tinklalapyje  https://lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/ 

21.1. Nuo registracijos mokesčio  atleidžiami:  
21.1.1. Asmenys, ne vyresni kaip 24 metų, kurių tėvai (įtėviai) yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų (įtėvių) yra miręs.       

21.1.2. Vaikų globos namų auklėtiniai, kurie gimę1997 metais arba vėliau ir esantys vaikų globos namų auklėtinai. 

21.1.3. Neįgalieji, 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. 

 

22.  Institucinis priėmimas vykdymas atskiru konkursu  į  pirmosios pakopos Slaugos studijų programą ( tik turintiems  profesinio bakalauro laipsnį ir  bendrosios praktikos  

https://lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/
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slaugytojo kvalifikaciją), vykdoma  nuolatine studijų forma neakivaizdiniu mokymosi būdu. 

22.1 1. Konkursinis balas skaičiuojamas iš kolegijos diplomo priede/priedėlyje  išvardintų dalykų įvertinimų aritmetinio vidurkio. Surinkus vienodą balų skaičių, pirmenybė 

teikiama turintiems didesnį darbo stažą pagal specialybę. 

22.1.2. Reikalingi dokumentai, stojant atskiru konkursu į LSMU į Slaugos  studijų programą (turintiems profesinio bakalauro laipsnį ir bendrosios praktikos slaugytojo 

kvalifikaciją):  

Prašymas ir reikiami dokumentai pateikiami nuotoliniu būdu, prisijungus prie LSMU Priėmimo sistemos priemimas.lsmu.lt. 

Įkeliama:  

– registracijos studijoms įmokos, sumokėtos banke, kvito kopija arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos; 

– diplomo ir jo priedėlio (priedo) kopijos;  

– 1 dokumentinė nuotrauka (mažiausi matmenys –350x350, didžiausi 1000x1000 pikselių); 

– dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu, kopiją; 

22.1.3. Institucinio priėmimo metu priėmę kvietimą studijuoti Universitete asmenys studijų sutartis pasirašo nuotoliniu būdu, prisijungę prie LSMU Priėmimo sistemos, arba jų 

įgalioti asmenys (su notaro patvirtintu įgaliojimu) turi atvykti pasirašyti studijų sutartį su Universitetu nurodytais terminais. 

Jeigu pakviestasis pagal nurodytus terminus studijų sutarties su Universitetu nepasirašo, pakvietimas studijuoti Universitete anuliuojamas. 

 

Pastaba. Asmenys, turintys mokėti visą studijų kainą,  už rudens semestro studijas turi sumokėti iki spalio 25 d.  

 

23. Patvirtinus Tarybai, registracijos studijoms įmokos dydis bei įmokos mokėjimo rekvizitai skelbiami  interneto tinklalapyje  https://lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/ 

23.1. Nuo registracijos mokesčio  atleidžiami:  
23.1.1. Asmenys, ne vyresni kaip 24 metų, kurių tėvai (įtėviai) yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų (įtėvių) yra miręs.       

23.1.2. Vaikų globos namų auklėtiniai, kurie gimę1997 metais arba vėliau ir esantys vaikų globos namų auklėtinai. 

23.1.3. Neįgalieji, 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. 

 

 

24. Rektoriaus įsakymu patvirtintos priėmimo datos skelbiamos interneto tinklalapyje, adresu https://lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/ 

 

25. Priėmimo komisijos adresai ir telefonai. 

LSMU Priėmimo komisija 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Tilžės g. 18 – 111 kab., LT 44307  Kaunas; tel. (8–37) 36 19 02,  mob. tel. 8686 10217, el. paštas komisija@lsmuni.lt   www.lsmuni.lt 
 

26. Kita informacija. 

Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija. 
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