
VASAROS PAGRINDINĖS stojamųjų egzaminų sesijos tvarkaraštis 
Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis į dailės krypties studijų programas  

 

Studijų 

krypties 

pavadinimas 

(programų 

grupė) 

Studijų programa 
Prašymų dalyvauti 

stojamuosiuose 

egzaminuose teikimas 

www.lamabpo.lt 

tinklapyje 

I etapas  II etapas 

Pastabos 
Valstybinis 

kodas 

Pavadinimas, 

(padalinys (-iai)) 
Specializacija 

Stojamojo egzamino pavadinimas 

ir data* 

Stojamojo egzamino pavadinimas, data 

ir laikas** 

Dailė (1 grupė) 6121PX028 Tapyba  
(Vilniaus, Kauno 

fakultetai) 

  

2021 m.  

birželio 1-19 d. 

iki 24 val. 

Kūrybinių darbų 

aplanko teikimas 

vertinimui 

 

2021 m.  

birželio 1-20 d. 

iki 24 val. 

Kūrybinių darbų 

aplanko 

vertinimas 

 

2021 m. birželio 

21-23 d. 

Kvietimas 

stojamajam 

pokalbiui 

 

2021 m.  

birželio 25 d. 

iki 24 val. 

Stojamasis pokalbis 

 

 

2021 m. 

birželio 28 d. – 

liepos 1 d. 

9.00 -18.00 val. 

* Atlikus registraciją 

Bendrojo priėmimo 

informacinėje sistemoje 

(BPIS) www.lamabpo.lt 

tinklapyje, stojančiajam 

el. paštu išsiunčiama 

darbų aplanko įkėlimo 

paskyros internetinė 

nuoroda.  

** Į antrąjį egzamino 

etapą patekusiems 

stojantiesiems, el. paštu 

išsiunčiamas tikslus 

nuotolinio stojamojo 

pokalbio laikas ir 

prisijungimo nuoroda 

6121PX015 Grafika  
(Vilniaus fakultetas) 

 

6121PX025 Taikomoji 

grafika 
(Kauno fakultetas) 

 

Dailė (2 grupė) 6121PX029 Tekstilės menas 

ir dizainas 
(Vilniaus fakultetas) 

 

2021 m.  

birželio 1-26 d. 

iki 24 val. 

Kūrybinių darbų 

aplanko teikimas 

vertinimui 

 

2021 m.  

birželio 1-27 d. 

iki 24 val. 

Kūrybinių darbų 

aplanko 

vertinimas 

 

2021 m. birželio 

28-29 d. 

Kvietimas 

stojamajam 

pokalbiui 

 

2021 m.  

birželio 29 d. 

iki 24 val. 

Stojamasis pokalbis 

 

 

 

2021 m.  

liepos 2 ir 5 d. 

9.00 -18.00 val. 

6121PX027 Tekstilės menas 

ir medijos (Kauno 

fakultetas) 

 

6121PX021 Įvietintas menas 
(Vilniaus fakultetas) 

Freska-mozaika 

Vitražas 

6121PX022 Scenografija 
(Vilnius fakultetas) 

Kino ir medijų 

scenografija 

Dailė (3 grupė) 6121PX018 Keramika 
(Vilniaus fakultetas) 

 

2021 m.  

birželio 1-26 d. 

iki 24 val. 

Kūrybinių darbų 

aplanko teikimas 

vertinimui 

 

2021 m.  

birželio 1-27 d.   

iki 24 val. 

Kūrybinių darbų 

aplanko 

vertinimas 

 

2021 m. birželio 

28-29 d. 

 

Kvietimas 

stojamajam 

pokalbiui 

 

2021 m.  

birželio 29 d. 

iki 24 val. 

Stojamasis pokalbis 

 

 

 

2021 m.  

liepos 2 ir 5 d. 

9.00 -18.00 val. 
 

6121PX024 4 D meno 

objektai (Kauno 

fakultetas) 

Stiklas 

Skulptūra 

Keramika 

6121PX020 Metalo menas ir 

juvelyrika 
(Telšių fakultetas) 

 

Dailė (4 grupė) 6121PX023 Skulptūra 
(Vilniaus fakultetas) 

 

2021 m.  

birželio 1-26 d. 

iki 24 val. 

Kūrybinių darbų 

aplanko teikimas 

vertinimui 

 

2021 m.  

birželio 1-27 d.  

iki 24 val. 

Kūrybinių darbų 

aplanko 

vertinimas 

 

2021 m. birželio 

28-29 d. 

 

Kvietimas 

stojamajam 

pokalbiui 

 

2021 m.  

birželio 29 d. 

iki 24 val. 

Stojamasis pokalbis 

 

 

2021 m.  

liepos 2 ir 5 d. 

9.00 -18.00 val. 

 

Skulptūra 
(Telšių fakultetas) 

Taikomoji 

skulptūra 

 

  

http://www.lamabpo.lt/
http://www.lamabpo.lt/


 

Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis į dizaino krypties studijų programas 

Studijų krypties 

pavadinimas 

(programų 

grupė) 

Studijų programa 
Prašymų dalyvauti 

stojamuosiuose 

egzaminuose teikimas 

www.lamabpo.lt 

tinklapyje 

I etapas  II etapas 

Pastabos 
Valstybinis 

kodas 

Pavadinimas, 

(padalinys (-iai)) 
Specializacija 

Stojamojo egzamino pavadinimas 

ir data* 

Stojamojo egzamino pavadinimas, data 

ir laikas** 

Dizainas  
(1 grupė) 

6121PX013 Dizainas (Vilniaus, 

Kauno fakultetai) 

 

2021 m.  

birželio 1-20 d. 

iki 24 val. 

Kūrybinių darbų 

aplanko teikimas 

vertinimui 

 

2021m.  

Birželio 1-21 d. 

iki 24 val. 

Kūrybinių darbų 

aplanko 

vertinimas 

 

2021 m. birželio 

22-23 d. 

Kvietimas 

stojamajam 

pokalbiui 

 

2021 m.  

birželio 25 d. 

iki 24 val. 

Stojamasis pokalbis 

 

 

2021 m. 

birželio 28-30 d. 

9.00 -18.00 val. 

* Atlikus registraciją 

Bendrojo priėmimo 

informacinėje sistemoje 

(BPIS) www.lamabpo.lt 

tinklapyje, stojančiajam 

el. paštu išsiunčiama 

darbų aplanko įkėlimo 

paskyros internetinė 

nuoroda.  

** Į antrąjį egzamino 

etapą patekusiems 

stojantiesiems, el. paštu 

išsiunčiamas tikslus 

nuotolinio stojamojo 

pokalbio laikas ir 

prisijungimo nuoroda. 

Dizainas (Telšių 

fakultetas) 

Baldų dizainas 

Dizainas 
(2 grupė) 

6121PX019 Mados dizainas 
(Vilniaus fakultetas) 

 

2021 m.  

birželio 1-13 d. 

iki 24 val. 

Kūrybinių darbų 

aplanko teikimas 

vertinimui 

 

2021 m.  

birželio 1-14 d. 

iki 24 val. 

Kūrybinių darbų 

aplanko 

vertinimas 

 

2021 m. birželio 

15-17 d. 

Kvietimas 

stojamajam 

pokalbiui 

 

2021 m.  

birželio 18 d. 

iki 24 val. 

Stojamasis pokalbis 

 

 

 

2021 m.  

birželio 21-25 d. 

 9.00 -18.00 val. 

Dizainas  
(3 grupė) 

6121PX016 Grafinis dizainas 
(Vilniaus, Kauno 

fakultetai) 

 

2021 m.  

birželio 1-13 d. 

iki 24 val. 

Kūrybinių darbų 

aplanko teikimas 

vertinimui 

 

2021 m.  

birželio 1-14 d. 

iki 24 val. 

Kūrybinių darbų 

aplanko 

vertinimas 

 

2021 m. birželio 

15-17 d. 

Kvietimas 

stojamajam 

pokalbiui 

 

2021 m.  

birželio 18 d. 

iki 24 val. 

Stojamasis pokalbis 

 

 

 

2021 m.  

birželio 21-25 d. 

9.00 -18.00 val. 

Grafinis dizainas 
(Klaipėdos 

fakultetas) 

Multimedijų 

dizainas 

Dizainas  
(4 grupė) 

6121PX017 Interjero dizainas 
(Vilniaus, Kauno 

fakultetai) 

 

2021 m.  

birželio 1-13 d. 

iki 24 val. 

Kūrybinių darbų 

aplanko teikimas 

vertinimui 

 

2021 m.  

birželio 1-14 d.  

iki 24 val. 

Kūrybinių darbų 

aplanko 

vertinimas 

 

2021 m. birželio 

15-17 d. 

 

Kvietimas 

stojamajam 

pokalbiui 

 

2021 m.  

birželio 18 d. 

iki 24 val. 

Stojamasis pokalbis 

 

 

2021 m.  

birželio 21-25 d. 

 9.00 -18.00 val. 

Interjero dizainas 
(Klaipėdos 

fakultetas) 

Laivo interjero 

dizainas 

 

  

http://www.lamabpo.lt/
http://www.lamabpo.lt/


 

Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis į Medijų meno krypties studijų programas  

 

Studijų krypties 

pavadinimas 

(programų 

grupė) 

Studijų programa 
Prašymų dalyvauti 

stojamuosiuose 

egzaminuose teikimas 

www.lamabpo.lt 

tinklapyje 

I etapas  II etapas 

Pastabos 
Valstybinis 

kodas 

Pavadinimas, 

(padalinys (-iai)) 
Specializacija 

Stojamojo egzamino pavadinimas 

ir data* 

Stojamojo egzamino pavadinimas, data 

ir laikas** 

Medijų menas 6121PX011 Animacija 
(Vilniaus fakultetas) 

 

2021 m.  

birželio 1-19 d. 

iki 24 val. 

Kūrybinių darbų 

aplanko teikimas 

vertinimui 

 

2021m.  

birželio 1-20 d. 

iki 24 val. 

Kūrybinių darbų 

aplanko 

vertinimas 

 

2021 m. birželio 

21-23 d. 

Kvietimas 

stojamajam 

pokalbiui 

 

2021 m.  

birželio 25 d. 

iki 24 val. 

Stojamasis pokalbis 

 

 

2021 m. 

birželio 28 d. – 

liepos 1 d. 

9.00 -18.00 val. 

* Atlikus registraciją 

Bendrojo priėmimo 

informacinėje sistemoje 

(BPIS) www.lamabpo.lt 

tinklapyje, stojančiajam 

el. paštu išsiunčiama 

darbų aplanko įkėlimo 

paskyros internetinė 

nuoroda.  

** Į antrąjį egzamino 

etapą patekusiems 

stojantiesiems, el. paštu 

išsiunčiamas tikslus 

nuotolinio stojamojo 

pokalbio laikas ir 

prisijungimo nuoroda. 

6121PX014 Fotografija ir 

medijos menas 
(Vilniaus fakultetas) 

 

  

http://www.lamabpo.lt/
http://www.lamabpo.lt/


Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis į VDA Meno objektų restauravimo krypties studijų programas 

 

Studijų krypties 

pavadinimas 

(programų 

grupė) 

Studijų programa 
Prašymų dalyvauti 

stojamuosiuose 

egzaminuose teikimas 

www.lamabpo.lt 

tinklapyje 

I etapas  II etapas 

Pastabos 
Valstybinis 

kodas 

Pavadinimas, 

(padalinys (-iai)) 
Specializacija 

Stojamojo egzamino pavadinimas 

ir data* 

Stojamojo egzamino pavadinimas, data 

ir laikas** 

Meno objektų 

restauravimas 

6121PX012 Dailės ir interjero 

restauravimas 
(Vilniaus fakultetas) 

Molbertinės 

tapybos 
restauravimas 

2021 m.  

birželio 1-26 d. 

iki 24 val. 

Kūrybinių darbų 

aplanko teikimas 

vertinimui 

 

2021m.  

birželio 1-27 d. 

iki 24 val. 

Kūrybinių darbų 

aplanko 

vertinimas 

 

2021 m. birželio 

28-29 d. 

Kvietimas 

stojamajam 

pokalbiui 

 

2021 m.  

birželio 29 d. 

iki 24 val. 

Stojamasis pokalbis 

 

 

2021 m. 

liepos 1 d. 

9.00 -18.00 val. 

* Atlikus registraciją 

Bendrojo priėmimo 

informacinėje sistemoje 

(BPIS) www.lamabpo.lt 

tinklapyje, stojančiajam 

el. paštu išsiunčiama 

darbų aplanko įkėlimo 

paskyros internetinė 

nuoroda.  

** Į antrąjį egzamino 

etapą patekusiems 

stojantiesiems, el. paštu 

išsiunčiamas tikslus 

nuotolinio stojamojo 

pokalbio laikas ir 

prisijungimo nuoroda. 

Sienų tapybos 

restauravimas 

Skulptūros 

restauravimas 

Tekstilės 

restauravimas 

Dailės ir interjero 

restauravimas 
(Telšių fakultetas) 

Meninių baldų 

restauravimas 

Metalo dirbinių 

restauravimas 

 

http://www.lamabpo.lt/
http://www.lamabpo.lt/

