
Stojamųjų egzaminų ir konsultacijų tvarkaraštis. 2020 m. priėmimas, I pakopa (bakalauras) LMTA

Galimi tvarkaraščio pasikeitimai Paskelbta 2020-05-07, atnaujinta 2020-05-29 LMTA Priėmimo skyrius

Studijų programa               

(studijų vykdymo vieta)

Egzaminas / 

konsultacija

Data Laikas Egzamino ar konsultacijos vieta / 

forma (būdas)

Pastabos

Kino menas, dramaturgija 

(Vilniuje)

Paskutinė 

konsultacija. 

Nemokama

2020-08-12 10:00 Nuotoliniu būdu per zoom.us 

platformą

Būtina registruotis el. paštu 

migle.levickiene@lmta.lt iki 2020-08-11 

13:00 val.

Kino menas, dramaturgija 

(Vilniuje)

Egzaminas 2020-08-13   

2020-08-14

10:00 412 aud. (LMTA 4 rūmai, 

T.Kosciuškos g. 10, Vilnius)

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia*

Kino menas, garso dizainas 

(Vilniuje)

Paskutinė 

konsultacija. 

Nemokama

2020-08-12 10:00 Nuotoliniu būdu per zoom.us 

platformą

Būtina registruotis el. paštu 

migle.levickiene@lmta.lt iki 2020-08-11 

13:00 val.

Kino menas, garso dizainas 

(Vilniuje)

Egzaminas 2020-08-13   

2020-08-14

09:00 13 d. - 326 (Kino salė) aud. (LMTA 

5 rūmai, T.Kosciuškos g. 12, 

Vilnius)

14 d. - 225 aud. (LMTA 5 rūmai, 

T.Kosciuškos g. 12, Vilnius)

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia*

Kino menas, montažas 

(Vilniuje)

Paskutinė 

konsultacija. 

Nemokama

2020-08-07 10:00 Nuotoliniu būdu per zoom.us 

platformą

Būtina registruotis el. paštu 

migle.levickiene@lmta.lt iki 2020-08-06 

13:00 val.



Kino menas, montažas 

(Vilniuje)

Egzaminas 2020-08-10   

2020-08-11         

2020-08-12

09:00 10 d. - 412 aud. (LMTA 4 rūmai, 

T.Kosciuškos g. 10, Vilnius)

11 ir 12 d. - 225 aud. (LMTA 5 

rūmai, T.Kosciuškos g. 12, Vilnius)

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia*

Kino menas, prodiusavimas  

(Vilniuje)

Paskutinė 

konsultacija. 

Nemokama

2020-08-11 10:00 Nuotoliniu būdu per zoom.us 

platformą

Būtina registruotis el. paštu 

migle.levickiene@lmta.lt iki 2020-08-10 

13:00 val.

Kino menas, prodiusavimas  

(Vilniuje)

Egzaminas 2020-08-12 10:00 318 aud. (LMTA 5 rūmai, 

T.Kosciuškos g. 12, Vilnius)

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia*

Kino menas, vaizdo 

operatorius (Vilniuje)

Paskutinė 

konsultacija. 

Nemokama

2020-08-05 10:00 Nuotoliniu būdu per zoom.us 

platformą

Būtina registruotis el. paštu 

migle.levickiene@lmta.lt iki 2020-08-04 

13:00 val.

Kino menas, vaizdo 

operatorius (Vilniuje)

Egzaminas 2020-08-06    

2020-08-07   

2020-08-08

09:00 124 aud. (LMTA 5 rūmai, 

T.Kosciuškos g. 12, Vilnius)

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia*

Kino menas, vaizdo 

režisūra (Vilniuje)

Paskutinė 

konsultacija. 

Nemokama

2020-07-31 10:00 Nuotoliniu būdu per zoom.us 

platformą

Būtina registruotis el. paštu 

migle.levickiene@lmta.lt iki 2020-07-30 

13:00 val.



Kino menas, vaizdo 

režisūra (Vilniuje)

Egzaminas 2020-08-03    

2020-08-04   

2020-08-05

09:00 3 ir 4 d. - Teatro cechas (LMTA 5 

rūmai, T.Kosciuškos g. 12, Vilnius)

5 d. - 413 aud. (LMTA 4 rūmai, 

T.Kosciuškos g. 10, Vilnius)

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia*

Muzikos atlikimas, 

akordeonas (Vilniuje)

Egzaminas 2020-06-26 10:00 Nuotoliniu būdu, siunčiami vaizdo 

įrašai pagal LMTA nustatytus 

stojamojo egzamino 

reikalavimus* ir online 

motyvacinis pokalbis

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia*

Muzikos atlikimas, choro 

dirigavimas (Vilniuje)

Konsultacija El. paštu: 

gintautas.venislovas@lmta.lt

Muzikos atlikimas, choro 

dirigavimas (Vilniuje)

Egzaminas 2020-06-27 10:00 Nuotoliniu būdu, siunčiami vaizdo 

įrašai pagal LMTA nustatytus 

stojamojo egzamino 

reikalavimus* ir online 

motyvacinis pokalbis

Stojamojo egzamino reikalavimai iš 

esmės nesikeičia*, prašome pateikti 

savo, kaip dirigento portfolio , gali būti 

tikrinamos elementariosios muzikos 

teorijos žinios, klausa ir balsas ir pan.

Muzikos atlikimas, 

chorvedyba ir 

vargonininkavimas 

(Klaipėda)

Konsultacija El. paštu 

klaipedosfakultetas@lmta.lt



Muzikos atlikimas, 

chorvedyba ir 

vargonininkavimas 

(Klaipėda)

Egzaminas 2020-06-27 10:00 Nuotoliniu būdu, siunčiami vaizdo 

įrašai pagal LMTA nustatytus 

stojamojo egzamino 

reikalavimus* ir online 

motyvacinis pokalbis

Stojamojo egzamino reikalavimai 

keičiasi*,  prašome pateikti savo, kaip 

dirigento portfolio, gali būti tikrinamos 

elementariosios muzikos teorijos žinios, 

klausa ir balsas ir pan.

Muzikos atlikimas, 

dainavimas (Vilniuje)

Egzaminas 2020-07-02 12:00 Nuotoliniu būdu, siunčiami vaizdo 

įrašai pagal LMTA nustatytus 

stojamojo egzamino 

reikalavimus* ir online 

motyvacinis pokalbis

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia*

Muzikos atlikimas, 

dirigavimas pučiamųjų 

orkestrui (Vilniuje)

Egzaminas 2020-07-02 10:00 Nuotoliniu būdu, siunčiami vaizdo 

įrašai pagal LMTA nustatytus 

stojamojo egzamino 

reikalavimus* ir online 

motyvacinis pokalbis

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia*

Muzikos atlikimas, 

dirigavimas simfoniniam 

orkestrui (Vilniuje)

Egzaminas 2020-07-02 10:00 Nuotoliniu būdu, siunčiami vaizdo 

įrašai pagal LMTA nustatytus 

stojamojo egzamino 

reikalavimus* ir online 

motyvacinis pokalbis

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia*

Muzikos atlikimas, džiazas 

(Vilniuje)

Konsultacija 2020-06-25 12:00 Nuotoliniu būdu per zoom.us 

platformą

Būtina registruotis el. paštu 

arturas.anusauskas@lmta.lt              kilus 

klausimams, skambinti tel. 

+37061331204



Muzikos atlikimas, džiazas 

(Vilniuje)

Egzaminas 2020-06-26 

2020-06-27

10:00 Nuotoliniu būdu siunčiami vaizdo 

įrašai, motyvacinis pokalbis

Muzikos atlikimas, džiazo ir 

populiarioji muzika 

(Klaipėda)

Konsultacija El. paštu 

klaipedosfakultetas@lmta.lt

Muzikos atlikimas, džiazo ir 

populiarioji muzika 

(Klaipėda)

Egzaminas 2020-06-26 

2020-06-27

10:00 Nuotoliniu būdu siunčiami vaizdo 

įrašai, motyvacinis pokalbis 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

keičiasi*

Muzikos atlikimas, 

fortepijonas (Vilniuje)

Egzaminas 2020-06-29 Nuotoliniu būdu, siunčiami vaizdo 

įrašai pagal LMTA nustatytus 

stojamojo egzamino 

reikalavimus* ir motyvacinis 

laiškas

Stojamojo egzamino reikalavimai 

keičiasi*

Muzikos atlikimas, 

klavesinas (Vilniuje)

Egzaminas 2020-07-01 10:00 Nuotoliniu būdu, siunčiami vaizdo 

įrašai pagal LMTA nustatytus 

stojamojo egzamino 

reikalavimus* ir motyvacinis 

laiškas

Muzikos atlikimas, liaudies 

instrumentai (Vilniuje)

Konsultacija El. paštu aiste.bruzaite@lmta.lt 

arba tel. 860150210



Muzikos atlikimas, liaudies 

instrumentai (Vilniuje)

Egzaminas 2020-06-25 10:00 Nuotoliniu būdu, siunčiami vaizdo 

įrašai pagal LMTA nustatytus 

stojamojo egzamino 

reikalavimus* ir motyvacinis 

laiškas (referatas-esė)

Stojamojo egzamino reikalavimai 

keičiasi*

Muzikos atlikimas, 

miuziklas 

(Klaipėda)

Konsultacija El. paštu 

klaipedosfakultetas@lmta.lt

Muzikos atlikimas, 

miuziklas 

(Klaipėda)

Egzaminas 2020-06-27 12:00 Nuotoliniu būdu, siunčiami vaizdo 

įrašai pagal LMTA nustatytus 

stojamojo egzamino 

reikalavimus* ir motyvacinis 

laiškas. 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

keičiasi*

Muzikos atlikimas, 

pučiamieji ir mušamieji 

instrumentai (Vilniuje)

Egzaminas 2020-06-26 10:00 Nuotoliniu būdu, siunčiami vaizdo 

įrašai pagal LMTA nustatytus 

stojamojo egzamino 

reikalavimus* ir online 

motyvacinis pokalbis

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia*



Muzikos atlikimas, styginiai 

instrumentai (Vilniuje)

Konsultacija kasdien neribotas El. paštu: ruta.lipinaityte@lmta.lt

Muzikos atlikimas, styginiai 

instrumentai (Vilniuje)

Egzaminas 2020-06-26 10:00 Nuotoliniu būdu, siunčiami vaizdo 

įrašai ir motyvacinis laiškas 

• Gama su arpeggio, tercijomis ir 

oktavomis (gitaroms - gama, tercijos, 

oktavos, decimos)

• Etiudas

• Polifoninio kūrinio instrumentui solo dalis                                                                                                                                       

• Stambios formos kūrinys: variacijos, 

fantazija, koncerto I arba II-III dalys 

(gitaroms: variacijos, fantazija, koncerto I 

arba II-III dalys, sonata ar jos dalis/dalys. 

Stambios formos kūrinio trukmė turi būti 

ne trumpesnė nei 8 min.)                                                                         

• Motyvacinis laiškas (stojantysis rašytine 

forma parengia motyvacinį laišką (ne 

daugiau 2 puslapių), kuriame atsispindi 

stojančiojo išsilavinimas, gebėjimai ir 

motyvacija, reikalingi pasirinktai studijų 

programai, turima patirtis, svarbi sėkmingai 

profesinei veiklai, studijų lūkesčiai ir 

perspektyvinis profesinės veiklos 

įsivaizdavimas).           



Muzikos atlikimas, styginiai 

instrumentai (gitara) 

(Klaipėdoje)

Konsultacija nuo                

2020-06-01

El. paštu: 

julius.kurauskas@gmail.com

Muzikos atlikimas, styginiai 

instrumentai (gitara) 

(Klaipėdoje)

Egzaminas 2020-06-26 10:00 Nuotoliniu būdu, siunčiami vaizdo 

įrašai ir motyvacinis laiškas

• Gama, tercijos, oktavos, decimos

• Etiudas

• Polifoninio kūrinio instrumentui solo 

dalis

• Stambios formos kūrinys: variacijos, 

fantazija, koncerto I arba II-III dalys, 

sonata ar jos dalis/dalys. Stambios 

formos kūrinio trukmė turi būti ne 

trumpesnė nei 8 min.                                                  

• Motyvacinis laiškas.

Muzikos atlikimas, 

vargonai (Vilniuje)

Egzaminas 2020-07-01 10:00 Nuotoliniu būdu, siunčiami vaizdo 

įrašai pagal LMTA nustatytus 

stojamojo egzamino 

reikalavimus* ir motyvacinis 

laiškas

Muzikos studijos, 

elektroninė muzika 

(Vilniuje)

Egzaminas 2020-06-26 10:00 Nuotoliniu būdu, siunčiami vaizdo 

įrašai pagal LMTA nustatytus 

stojamojo egzamino 

reikalavimus* ir online 

motyvacinis pokalbis

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia*



Muzikos studijos, 

kompozicija (Vilniuje)

Egzaminas 2020-06-26 10:00 Nuotoliniu būdu, siunčiami vaizdo 

įrašai pagal LMTA nustatytus 

stojamojo egzamino 

reikalavimus* ir online 

motyvacinis pokalbis

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia*

Muzikos studijos, muzika ir 

edukacija (Klaipėda)

Konsultacija El. paštu 

klaipedosfakultetas@lmta.lt

Muzikos studijos, muzika ir 

edukacija (Klaipėda)

Egzaminas 2020-06-26 10:00 Nuotoliniu būdu, siunčiami vaizdo 

įrašai pagal LMTA nustatytus 

stojamojo egzamino 

reikalavimus* ir motyvacinis 

laiškas. 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

keičiasi*

Muzikos studijos, muzikinis 

folkloras (Vilniuje)

Egzaminas 2020-07-02 10:00 Nuotoliniu būdu ir online 

motyvacinis pokalbis

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia*

Muzikos studijos, muzikos 

industrijos ir 

prodiusavimas (Vilniuje)

Egzaminas 2020-06-26 10:00 Nuotoliniu būdu zoom.us 

platformoje

Stojamųjų egzaminų reikalavimai 

nesikeičia*



Muzikos studijos, muzikos 

tyrimai (Vilniuje)

Egzaminas 2020-07-02 10:00 Nuotoliniu būdu ir online 

motyvacinis pokalbis

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia*

Scenos ir kino menų istorija 

ir kritika (Vilniuje)

Konsultacija 2020-08-05 10:00 412 aud. (LMTA 4 rūmai, 

T.Kosciuškos g. 10, Vilnius)

Konsultacija vyks gyvai. 

Scenos ir kino menų istorija 

ir kritika (Vilniuje)

Egzaminas 2020-08-06 10:00 412 aud. (LMTA 4 rūmai, 

T.Kosciuškos g. 10, Vilnius)

Egzaminas vyks gyvai, stojamojo 

egzamino reikalavimai nesikeičia

Šokio subkultūros 

(Klaipėdoje)

Konsultacija El. paštu 

klaipedosfakultetas@lmta.lt

Šokio subkultūros 

(Klaipėdoje)

Egzaminas 2020-06-26 12:00 Nuotoliniu būdu, siunčiami vaizdo 

įrašai pagal LMTA nustatytus 

stojamojo egzamino 

reikalavimus* ir motyvacinis 

laiškas. 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

keičiasi*

Teatro menas, teatro ir 

renginių režisūra 

(Klaipėdoje)

Konsultacija El. paštu 

danute.vaigauskaite@gmail.com



Teatro menas, teatro ir 

renginių režisūra 

(Klaipėdoje)

Egzaminas 2020-06-26 10:00 Nuotoliniu būdu siunčiami vaizdo 

įrašai pagal LMTA nustatytus 

stojamojo egzamino 

reikalavimus* ir motyvacinis 

laiškas. 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

keičiasi*

Teatro menas, vaidyba 

(Vilniuje)

Mokama 

konsultacija

2020-06-28 12:00 Balkono teatras, Gedimino pr. 42, 

Vilnius

Konsultacija vyks gyvai. Būtina 

išankstinė registracija.

Teatro menas, vaidyba 

(Vilniuje)

Egzaminas 2020.08.03       

2020.08.04         

2020.08.05

10:00 Balkono teatras, Gedimino pr. 42, 

Vilnius

Egzaminas vyks tris dienas LMTA I 

rūmuose gyvai, stojamųjų egzaminų 

reikalavimai nesikeičia

* Nuoroda į stojamųjų egzaminų reikalavimus:

https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalauro-studijos/stojamuju-egzaminu-reikalavimai/

https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalauro-studijos/stojamuju-egzaminu-reikalavimai/

