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1. Stojamųjų egzaminų į Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjų (toliau – 

Inžinerijos licėjus) organizavimo tvarka (toliau – Stojamųjų egzaminų organizavimo tvarka) parengta 
vadovaujantis Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo 
įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 
m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 ir Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo 
ugdymo mokyklas tvarkos aprašu bei mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapiais, patvirtintais 
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 1-423 „Dėl Priėmimo į 
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo bei Vilniaus miesto 
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių 2020–2021 mokslo 
metams patvirtinimo“. 

2. Inžinerijos licėjaus Stojamųjų egzaminų organizavimo tvarka suderinta su steigėju. 
3. Inžinerijos licėjus yra gimnazijos tipo inžinerinio ugdymo mokykla, skirta mokiniams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl išskirtinių asmens gabumų matematikai, gamtos 
mokslams, technologijoms, inžinerinei kūrybai ir vykdanti šias specializuoto ugdymo krypties 
programas: 

3.1. pradinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu (toliau – 1–4 klasės); 
3.2. pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu (toliau – 5–8 klasės ir I–II gimnazijos 

klasės); 
3.3. vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu (toliau – III–IV gimnazijos klasės). 
4. Inžinerijos licėjus pradinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programomis susijusią veiklą 

vykdo trimis adresais: Antakalnio g. 120, Nemenčinės pl. 16/2 ir Keramikų g. 38 (Dvarčionių 
skyrius). 

5. Inžinerijos licėjus priėmimą mokytis į visas klases vykdo organizuodamas stojamuosius 
egzaminus. Jei stojamojo egzamino grafikas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 
sprendimu, sutampa su karantino laikotarpiu, tai stojamasis egzaminas neorganizuojamas. Tuo 
laikotarpiu mokiniai priimami be stojamojo egzamino pagal Inžinerijos licėjaus nustatytą priėmimo 
į Inžinerijos licėjų konkursinio balo skaičiavimo tvarką.  

6. Inžinerijos licėjus mokinių priėmimą vykdo į 1 (pradinę) klases, I gimnazijos (9) klases ir, jei 
yra laisvų mokymosi vietų, į kitas klases iš visos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos laikantis 
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e.sistemą grafike nustatytų 
terminų. 

7. Inžinerijos licėjuje formuojamos keturios 1 klasės su inžineriniu ugdymu: 
7.1. dvi klasės (48 mokiniai) adresu Antakalnio g. 120; 
7.2. viena klasė (24 mokiniai) adresu Nemenčinės pl. 16/2; 
7.3. viena klasė (22 mokiniai) Dvarčionių skyriuje adresu Keramikų g. 38. 
8. Pagal steigėjo rekomendaciją į Inžinerijos licėjaus 1 klases priimama 70 proc. vaikų,  kurių  

vaiko ir vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) deklaruota gyvenamoji vieta yra iki 1,5 km nuo ugdymo 
įstaigos pastato ir 30 proc. iš viso Vilniaus miesto. 

9. Pretendentams į 1 klases taikoma konkursinio balo skaičiavimo tvarka: 
Eil. Nr. Vertinimo kriterijai Maksimali 

balų suma 
9.1.  Vaiko įvertinimas pagal Priešmokyklinio ugdymo baigimo aprašą  15 



9.2.  Pirmumo kriterijai 3 
9.2.1.  Vaikai, kurių brolis ar sesuo jau mokosi Inžinerijos licėjuje 1 
9.2.2.  Inžinerijos licėjaus ir VGTU darbuotojų vaikai  1 
9.2.3.  Našlaičiai 1 
 Iš viso: 18 
10. Pretendentai į 1 klases turi būti pateikę: 
10.1. priešmokyklinio ugdymo baigimo aprašą iki balandžio 30 d. imtinai el. paštu 

priemimas.vgtulicejus@gmail.com; 
10.2. pirmumo kriterijus pagrindžiančius dokumentus iki balandžio 17 d. imtinai per e.sistemą. 
11. Inžinerijos licėjuje formuojamos trys I gimnazijos (9) klasės su inžineriniu ugdymu. 
12. Pretendentams į I gimnazijos (9) klases ir, jei yra laisvų mokymosi vietų, į II–III gimnazijos 

(10–11) klases, taikoma konkursinio balo skaičiavimo tvarka:  
Eil. Nr. Vertinimo kriterijai Maksimali balų 

suma 
12.1. I pusmečio arba 1 ir 2 trimestrų vidurkio įvertinimai 60 
12.1.1. Lietuvių kalba ir literatūra 10 
12.1.2. Anglų kalba 10 
12.1.3. Matematika 10 
12.1.4. Fizika 10 
12.1.5. Chemija 10 
12.1.6. Biologija 10 
12.2. Pirmumo kriterijai 2,5 
12.2.1. Inžinerija pažymys*0,25 

 Iš viso: 62,5 
13. Pretendentai į I gimnazijos (9) klases turi būti pateikę I pusmečio arba 1 ir 2 trimestrų 

įvertinimus įrodančius dokumentus iki balandžio 17 d. imtinai per e.sistemą arba iki balandžio 30 d. 
imtinai el. paštu: priemimas.vgtulicejus@gmail.com. 

14. Pretendentams į 2–5 klases, jei yra laisvų mokymosi vietų, taikoma konkursinio balo 
skaičiavimo tvarka:  
Eil. Nr. Vertinimo kriterijai Maksimali 

balų suma 
14.1. Pradinio ugdymo metinis pasiekimų įvertinimas 15 

14.1.1. Visų dalykų įvertinimai aukštesniuoju pasiekimų lygiu 15 
14.1.2. Lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo įvertinimai 

aukštesniuoju pasiekimų lygiu, nėra nei vieno dalyko įvertinimo 
patenkinamu arba nepatenkinamu lygiu 

10 

14.1.3. Lietuvių kalbos, matematikos įvertinimai aukštesniuoju pasiekimų 
lygiu, nėra nei vieno dalyko įvertinimo patenkinamu arba 
nepatenkinamu lygiu 

7 

14.1.4. Matematikos įvertinimas  aukštesniuoju pasiekimų lygiu, nėra nei 
vieno dalyko įvertinimo patenkinamu arba nepatenkinamu lygiu 

5 

14.1.5. Aukščiau nenumatytais atvejais, bet nėra nepatenkinamų pasiekimų 
įvertinių 

2 

14.2. Pirmumo kriterijai 2 
14.2.1. Vaikai, kurių brolis ar sesuo jau mokosi Inžinerijos licėjuje 1 
14.2.2. Inžinerijos licėjaus ir VGTU darbuotojų vaikai 1 

 Iš viso: 17 
15. Pretendentams į 6–8 klases, jei yra laisvų mokymosi vietų, konkursinio balo skaičiavimo 

tvarka:  
Eil. Nr. Vertinimo kriterijai Maksimali balų 

suma 
15.1.I pusmečio arba 1 ir 2 trimestrų vidurkio  įvertinimai 40 

15.1.1. Lietuvių kalba ir literatūra 10 
15.1.2. Matematika 10*2 



15.1.3. Gamta ir žmogus arba biologija 10 
15.2.Pirmumo kriterijai 2 

15.2.1. Vaikai, kurių brolis ar sesuo jau mokosi Inžinerijos licėjuje 1 
15.2.2. Inžinerijos licėjaus ir VGTU darbuotojų vaikai 1 

 Iš viso: 42 
16. Atsiradus laisvų vietų į 2–8 klases, II–III gimnazijos (10–11) klases, vykdomas papildomas 

priėmimas, apie kurį skelbiama rugpjūčio 17-19 dienomis Inžinerijos licėjaus internetinėje svetainėje. 
17. Inžinerijos licėjuje priėmimą mokytis vykdo mokinių priėmimo komisija (toliau – priėmimo 

komisija). Direktorius iki balandžio 30 d. Inžinerijos licėjaus svetainėje skelbia įsakymu patvirtintą 
priėmimo komisijos sudėtį ir jos darbo tvarkos aprašą. 

18. Skirstydama mokinius į klases, priėmimo komisija vadovaujasi nediskriminavimo (visiems 
vaikams garantuojamos vienodos teisės nepriklausomai nuo vaiko ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) 
rasės, kalbos, socialinės padėties ar kitokių aplinkybių), konfidencialumo, nešališkumo, skaidrumo 
principais ir šia tvarka. 

19. Priėmimo komisija, atsižvelgdama į komplektuojamų klasių skaičių ir galimą priimamų 
mokinių skaičių remdamasi konkursinio balo eiliškumo kriterijumi, ir Vilniaus miesto savivaldybės 
tarybos rekomendacijomis, sudaro priimamų mokinių sąrašus. 

20. Priėmimo komisija, per tris darbo dienas nuo kiekvieno priėmimo komisijos posėdžio, 
sudaro kviečiamųjų mokytis ir kandidatų, į atsisakiusiųjų vietas, sąrašus su prašymo e.sistemoje 
numeriu MOK-.  Priimtųjų sąrašai su prašymo e.sistemoje numeriu MOK- skelbiami Inžinerijos 
licėjaus svetainėje iki birželio 17 d. 

21. Priėmimo komisija prašymus į 1 klasę ir I gimnazijos (9) klasę išnagrinėja ne vėliau kaip iki 
gegužės 13 d., pakvietimus mokytis per e.sistemą išsiunčia gegužės 14 d. Kviečiamieji mokytis savo 
apsisprendimą turi patvirtinti per e.sistemą gegužės 15–31 d. Į atsilaisvinusias vietas per e.sistemą 
kviečiami birželio 1 d. (apsisprendimas mokytis patvirtinamas birželio 2–7 d.) ir birželio 8 d. 
(apsisprendimas patvirtinamas birželio 9–11 d.).  

22. Priešmokyklinio ugdymo vaiko pasiekimų aprašo įvertinimas nekomentuojamas. 
23. Informacija apie priėmimo rezultatus telefonu neteikiama. 
24. Skirstymo į 1 klases ir I gimnazijos (9) klases kriterijai: 
24.1. mokinių skaičiaus klasėse tolygumas; 
24.2. berniukų ir mergaičių skaičiaus proporcingumas. 
25. Su priimtais mokiniais ir jų tėvais (teisėtais globėjais, rūpintojais) pasirašomos mokymo 

sutartys. Sutarčių pasirašymo data, laikas ir vieta skelbiama Inžinerijos licėjaus internetinėje 
svetainėje.  

26. Pasirašant sutartį reikia turėti: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir dvi mokinio amžių 
atitinkančias (2,5 x 3,5) nuotraukas. 

27. Priimti į I gimnazijos klases mokiniai iki kalendorinių metų birželio 30 d. privalo būti pateikę 
pažymėjimą apie pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimą. 

28. Mokiniai, iki nurodytos datos nepateikę išvardintų dokumentų, iš kviečiamų mokytis 
mokinių sąrašų išbraukiami, o į laisvas vietas priimami kiti pagal sąrašą einantys mokiniai. 

29. Bendro pobūdžio informacija apie priėmimą teikiama: 
29.1. interneto svetainėje http://www.vgtulicejus.lt/; 
29.2. telefonu 8 624 76 027; 
29.3. el. paštu priemimas@vilicejus.lt 
 

_________________________ 
 

 


