
 

 
PAPILDOMI BALAI STOJANTIESIEMS Į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS IR 

VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMAS VIETAS 
 

Kriterijus Kriterijaus vertė 

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 
įvertinimas 

0,25 balo 

Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta nuolatinė privalomoji pradinė 
karo tarnyba 

0,5 balo 

Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos. 
Vertinami tik 10-12, (II–IV gimnazijos) 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, (II–IV gimnazijos) 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 baigusiesiems tos pačios 
švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba 
baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas 
ir turintiesiems ne mažesnį kaip vienų 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 

 
 

PAPILDOMI BALAI STOJANTIESIEMS Į VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMAS VIETAS 
 

Kriterijus  Kriterijaus vertė  

Turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal pasirinktą 
studijų programą  

1 balas  

Baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas  

1 balas  

Baigusiems neformaliojo vaikų švietimo mokyklas, atitinkančias 
pasirinktą studijų programą 

Baigusiems neformaliojo švietimo programas, atitinkančias pasirinktą 
studijų programą (vertinami tik 10–12 (gimnazijos II–IV) klasėse gauti 
pažymėjimai) 

Baigusiems Vilniaus kolegijos neformaliojo švietimo programas, 
atitinkančias pasirinktą studijų programą. 

 
Pastaba: už skirtingų dalykų olimpiadas, skirtingus konkursus ir skirtingus kitus pasiekimus skirti 
papildomi balai sumuojami, tačiau taip, kad bendra dedamųjų suma neviršytų 2,5. 


