
Paskelbta 2021-05-16 

Galimi tvarkaraščio pakeitimai 

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA  

2021 M. STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ IR KONSULTACIJŲ Į PIRMĄJĄ (BAKALAURO) STUDIJŲ PAKOPĄ 

TVARKARAŠTIS 

Studijų programa               

(studijų vykdymo 

vieta) 

Data Laikas 
Egzaminas / 

Konsultacija* 

Egzamino / konsultacijos vykdymo 

vieta / būdas 
Pastabos 

Muzikos atlikimas, 

akordeonas (Vilniuje) 

2021-06-30 14:00 Konsultacija* 

LMTA IV rūmai, 302 aud., T. 

Kosciuškos g. 10, Vilnius / 

Kontaktiniu būdu*** 

Reikalinga registracija iki 2021-

06-28 el. paštu 

raimondas.sviackevicius@lmta.lt 

2021-07-02 
10:00 - 

15:00 
Egzaminas 

LMTA I rūmai, Didžioji salė, 

Gedimino pr. 42, Vilnius / 

Kontaktiniu būdu*** 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia**  
 

Muzikos atlikimas, 

choro dirigavimas 

(Vilniuje) 

2021-06-28 10:00 Konsultacija* 
LMTA II Rūmai, aud.: 316, Vilniaus 

g. 6-2, Vilnius / Kontaktiniu būdu*** 

Reikalinga registracija iki 2021-

06-25 el. paštu 

rasa.dzimidaite@lmta.lt 

 

2021-06-29 10:00 Egzaminas 
LMTA II Rūmai, aud.: 316, Vilniaus 

g. 6-2, Vilnius / Kontaktiniu būdu*** 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia**  
 

Muzikos atlikimas, 

chorvedyba ir 

vargonininkavimas 

(Klaipėdoje)  

2021-06-22 16:00 Konsultacija* Nuotoliniu būdu 

Reikalinga registracija iki 2021-

06-18 

klaipedosfakultetas@lmta.lt   

 

2021-06-29 12:00 Egzaminas 

Nuotoliniu būdu. Siunčiamos vaizdo 

įrašų nuorodos pagal LMTA 

nustatytus stojamojo egzamino 

reikalavimus** ir online motyvacinis 

pokalbis 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia**   
 

Muzikos atlikimas, 

dainavimas (Vilniuje) 

2021-06-29 12:00 Konsultacija* 

LMTA VI rūmai, 111 aud., 

Pamėnkalnio g. 14, Vilnius / 

Kontaktiniu būdu*** 

Reikalinga registracija iki 2021-

06-25 el. paštu 

rasa.dzimidaite@lmta.lt 

 

2021-06-30 10:00 Egzaminas 

LMTA I rūmai, Didžioji salė, 

Gedimino pr. 42, Vilnius / 

Kontaktiniu būdu*** 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia**   
 

Muzikos atlikimas, 

dirigavimas 

pučiamųjų orkestrui 

(Vilniuje) 

2021-06-15 13:00 Egzaminas 

Nuotoliniu būdu. Siunčiamos vaizdo 

įrašų nuorodos pagal LMTA 

nustatytus stojamojo egzamino 

reikalavimus** ir online motyvacinis 

pokalbis 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia**   
 

https://lmta.lt/wp-content/uploads/2021/03/Chorvedyba-ir-vargoninkavimas.pdf
https://lmta.lt/wp-content/uploads/2021/03/Chorvedyba-ir-vargoninkavimas.pdf
https://lmta.lt/wp-content/uploads/2021/03/Chorvedyba-ir-vargoninkavimas.pdf
https://lmta.lt/wp-content/uploads/2021/03/Chorvedyba-ir-vargoninkavimas.pdf


Muzikos atlikimas, 

dirigavimas 

simfoniniam orkestrui 

(Vilniuje) 

2021-06-15 14:00 Egzaminas 

Nuotoliniu būdu. Siunčiamos vaizdo 

įrašų nuorodos pagal LMTA 

nustatytus stojamojo egzamino 

reikalavimus** ir online motyvacinis 

pokalbis 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia**   
 

Muzikos atlikimas, 

džiazas (Vilniuje) 

2021-06-16 11:00 Konsultacija Nuotoliniu būdu 

Reikalinga registracija iki 2021-

06-14 el. paštu 

asta.vaitkeviciute@lmta.lt   

2021-06-17 12:30 Egzaminas 

Nuotoliniu būdu. Siunčiamos vaizdo 

įrašų nuorodos pagal LMTA 

nustatytus stojamojo egzamino 

reikalavimus**  ir online motyvacinis 

pokalbis 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia**   

Muzikos atlikimas, 

džiazo ir populiarioji 

muzika (Klaipėdoje) 

2021-06-22 16:00 Konsultacija* Nuotoliniu būdu 

Reikalinga registracija iki 2021-

06-18 

klaipedosfakultetas@lmta.lt    

 

2021-06-29 11:00 Egzaminas 

Nuotoliniu būdu. Siunčiamos vaizdo 

įrašų nuorodos pagal LMTA 

nustatytus stojamojo egzamino 

reikalavimus**  ir online motyvacinis 

pokalbis 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia**    
 

Muzikos atlikimas, 

fortepijonas (Vilniuje) 
2021-06-26 12:00 Egzaminas 

Nuotoliniu būdu. Siunčiamos vaizdo 

įrašų nuorodos pagal LMTA 

nustatytus stojamojo egzamino 

reikalavimus**  ir online motyvacinis 

pokalbis 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia**     

 

 

Muzikos atlikimas, 

klavesinas (Vilniuje) 
2021-06-29 10:00 Egzaminas 

Nuotoliniu būdu. Siunčiamos vaizdo 

įrašų nuorodos pagal LMTA 

nustatytus stojamojo egzamino 

reikalavimus**  ir online motyvacinis 

pokalbis 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia**     

Muzikos atlikimas, 

liaudies instrumentai 

(birbynė) (Vilniuje) 

2021-06-19 
10:00 - 

14:00 
Egzaminas 

LMTA, I rūmai, Karoso salė, 

Gedimino pr. 42, Vilnius / 

Kontaktiniu būdu*** 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia**     
 

Muzikos atlikimas, 

liaudies instrumentai 

(kanklės) (Vilniuje) 

2021-06-19 
10:00 - 

14:00 
Egzaminas 

LMTA, I rūmai, Karoso salė, 

Gedimino pr. 42, Vilnius / 

Kontaktiniu būdu*** 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia**     
 

  

mailto:asta.vaitkeviciute@lmta.lt


Muzikos atlikimas, 

miuziklas (Klaipėdoje)  

2021-06-22 16:00 Konsultacija* Nuotoliniu būdu 

Reikalinga registracija iki 2021-

06-18 

klaipedosfakultetas@lmta.lt   

 

2021-06-30 13:00 Egzaminas 

Nuotoliniu būdu. Siunčiamos vaizdo 

įrašų nuorodos pagal LMTA 

nustatytus stojamojo egzamino 

reikalavimus**  ir online motyvacinis 

pokalbis 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia**     
 

Muzikos atlikimas, 

pučiamieji ir 

mušamieji 

instrumentai (Vilniuje) 

2021-06-29 10:00 Egzaminas 

Nuotoliniu būdu. Siunčiamos vaizdo 

įrašų nuorodos pagal LMTA 

nustatytus stojamojo egzamino 

reikalavimus**  ir online motyvacinis 

pokalbis 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia**     

Muzikos atlikimas, 

styginiai instrumentai 

(Vilniuje) 

2021-06-15 10:00 Egzaminas 

Nuotoliniu būdu. Siunčiamos vaizdo 

įrašų nuorodos pagal LMTA 

nustatytus stojamojo egzamino 

reikalavimus**  ir online motyvacinis 

pokalbis 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

keičiasi.** Stojamojo egzamino 

programą sudaro: 

a) gama, 

b) etiudas arba kapričas, 

c) polifoninio kūrinio 

instrumentui solo dalis, 

d) stambios formos kūrinys  

 

Muzikos atlikimas, 

styginiai instrumentai 

(gitara) (Klaipėdoje) 

2021-06-22 16:00 Konsultacija* Nuotoliniu būdu 

Reikalinga registracija iki 2021-

06-18 

klaipedosfakultetas@lmta.lt   

 

2021-06-28 11:00 Egzaminas 

Nuotoliniu būdu. Siunčiamos vaizdo 

įrašų nuorodos pagal LMTA 

nustatytus stojamojo egzamino 

reikalavimus**  ir online motyvacinis 

pokalbis 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia**    

Muzikos atlikimas, 

vargonai (Vilniuje) 
2021-06-29 10:00 Egzaminas 

Nuotoliniu būdu. Siunčiamos vaizdo 

įrašų nuorodos pagal LMTA 

nustatytus stojamojo egzamino 

reikalavimus**  ir online motyvacinis 

pokalbis 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia**    
 

  

https://lmta.lt/wp-content/uploads/2021/03/Miuziklas.pdf
https://lmta.lt/wp-content/uploads/2021/03/Miuziklas.pdf


Muzikos studijos, 

elektroninė muzika 

(Vilniuje) 

2021-06-16 10:00 Egzaminas 

Nuotoliniu būdu. Siunčiamos garso, 

vaizdo įrašų nuorodos ir kūrinių natos 

pagal LMTA nustatytus stojamojo 

egzamino reikalavimus**  ir online 

motyvacinis pokalbis 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia**    
 

Muzikos studijos, garso 

režisūra (Vilniuje) 

2021-07-07 10:00 Konsultacija* Nuotoliniu būdu 

Reikalinga registracija 2021-07-

05 el. paštu 

kristina.kazilioniene@lmta.lt 

 

2021-07-09 10:00 Egzaminas 

LMTA, V rūmai, 326 aud., T. 

Kosciuškos g. 12, Vilnius / 

Kontaktiniu būdu*** 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia**   Gebėjimų testas 
 

2021-07-10 10:00 Egzaminas 

LMTA, V rūmai, 225 aud., T. 

Kosciuškos g. 12, Vilnius / 

Kontaktiniu būdu*** 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia**   Motyvacinis 

pokalbis 

 

Muzikos studijos, 

kompozicija (Vilniuje) 
2021-06-16 10:00 Egzaminas 

Nuotoliniu būdu. Siunčiamos garso, 

vaizdo įrašų nuorodos ir kūrinių 

partitūros pagal LMTA nustatytus 

stojamojo egzamino reikalavimus**  ir 

online motyvacinis pokalbis 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia**    
 

Muzikos studijos, 

muzika ir edukacija 

(Klaipėdoje) 

2021-06-22 16:00 Konsultacija* Nuotoliniu būdu 

Reikalinga registracija iki 2021-

06-18 

klaipedosfakultetas@lmta.lt   

 

2021-06-28 10:00 Egzaminas 

Nuotoliniu būdu. Siunčiamos vaizdo 

įrašų nuorodos ir motyvacinis laiškas 

pagal LMTA nustatytus stojamojo 

egzamino reikalavimus** 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

keičiasi** 

 

 

 

 

 

 

  

Muzikos studijos, 

muzikinis folkloras 

(Vilniuje) 

2021-06-19 11:00 Konsultacija* Nuotoliniu būdu 
Reikalinga registracija iki 2021-

06-17 esta.urbonaviciene@lmta.lt 
 

2021-06-28 09:00 Egzaminas 

Nuotoliniu būdu pagal LMTA 

nustatytus stojamojo egzamino 

reikalavimus**  ir online motyvacinis 

pokalbis 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia**    
 

Muzikos studijos, 

muzikos industrija ir 

prodiusavimas 

(Vilniuje) 

2021-06-19 10:00 Egzaminas 

Nuotoliniu būdu pagal LMTA 

nustatytus stojamojo egzamino 

reikalavimus**  ir online motyvacinis 

pokalbis 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia**    
 

  



Muzikos studijos, 

muzikos tyrimai 

(Vilniuje) 

2021-06-19 10:00 Konsultacija* Nuotoliniu būdu 
Reikalinga registracija iki 2021-

06-17 esta.urbonaviciene@lmta.lt 
 

2021-06-28 09:00 Egzaminas 

Nuotoliniu būdu pagal LMTA 

nustatytus stojamojo egzamino 

reikalavimus**  ir online motyvacinis 

pokalbis 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia**    
 

Scenos ir kino menų 

istorija ir kritika 
2021-06-19 10:00 Egzaminas 

Nuotoliniu būdu pagal LMTA 

nustatytus stojamojo egzamino 

reikalavimus**  ir online motyvacinis 

pokalbis 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia**    
 

Teatro menas, vaidyba 

(Vilniuje) 

2021-06-28 09:00 
Egzaminas, I 

turas 

LMTA I Rūmai, Balkono teatras, 

Gedimino pr. 42, Vilnius / Kontaktiniu 

būdu*** 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia**    
 

2021-06-29 09:00 
Egzaminas, II 

turas 

LMTA I Rūmai, Balkono teatras, 

Gedimino pr. 42, Vilnius / Kontaktiniu 

būdu*** 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia**    
 

2021-06-30 09:00 
Egzaminas, III 

turas  

LMTA I Rūmai, Balkono teatras, 

Gedimino pr. 42, Vilnius / Kontaktiniu 

būdu*** 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia**    

Teatro menas, teatro ir 

renginių režisūra 

(Klaipėdoje) 

2021-06-29 09:00 Konsultacija* 
KF Mokomasis teatras, K. Donelaičio 

g. 4, Klaipėda / Kontaktiniu būdu*** 

Būtina registracija 2021-06-27 el. 

paštu 

klaipedosfakultetas@gmail.com 

 

2021-06-29 10:00 
Egzaminas I 

turas 

KF Mokomasis teatras, K. Donelaičio 

g. 4, Klaipėda / Kontaktiniu būdu*** 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia**    
 

2021-06-30 10:00 
Egzaminas II, 

III turai 

KF Mokomasis teatras, K. Donelaičio 

g. 4, Klaipėda / Kontaktiniu būdu*** 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia**    
 

Šokio subkultūros 

(Klaipėdoje) 

2021-06-28 11:00 Konsultacija* 

KF Šokio katedra, 302 aud., K. 

Donelaičio a. 5, Klaipėda / Kontaktiniu 

būdu*** 

Būtina registracija 2021-06-26 el. 

paštu 

klaipedosfakultetas@gmail.com 

 

2021-06-29 11:00 Egzaminas 

KF Šokio katedra, 302 aud., K. 

Donelaičio a. 5, Klaipėda / Kontaktiniu 

būdu*** 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia**    
 

  



Šokis, klasikinis šokis  

(Vilniuje) 
2021-06-28 16:00 Egzaminas 

Nuotoliniu būdu pagal LMTA 

nustatytus stojamojo egzamino 

reikalavimus**  ir online motyvacinis 

pokalbis 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia**     
 

Šokis, šiuolaikinis 

šokis (Vilniuje) 
2021-06-28 11:00 Egzaminas 

Nuotoliniu būdu pagal LMTA 

nustatytus stojamojo egzamino 

reikalavimus**  ir online motyvacinis 

pokalbis 

Stojamojo egzamino reikalavimai 

nesikeičia**     
 

*Konsultacijos nemokamos 

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

*** Su savimi būtina turėti neigiamą COVID-19 testą arba įrodymą, kad esate persirgę / paskiepyti dviem skiepais. 

Registracija tyrimui vyksta per internetinę svetainę 1808.lt: spausti „Elektroninė registracija tyrimui dėl COVID-19“). Toliau – pasirinkti grafą „Profilaktiniai tyrimai tikslinėms 

grupėms“. Greitieji tyrimai atliekami mobiliuosiuose punktuose pagal gyvenamą vietą. Tyrimas atliekamas tik užsiregistravusiems asmenims, užpildžius elektroninę registracijos 

formą, pasirenkant registracijos tipą „Serologiniai testai dalyvaujantiems periodiniame testavime“. Užsiregistravusieji gaus SMS žinutę su individualiu kodu, kurioje bus tiksliai 

nurodyta, kada ir kur atvykti. Į tyrimo vietą šalia mobiliojo punkto reikia ateiti pėsčiomis, automobilius galima palikti šalia esančioje automobilių stovėjimo stotelėje. Su savimi 

būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir parodyti gautą žinutę su nurodytu kodu. 

Atvykusiems į konsultacijas ar stojamuosius egzaminus, galioja tokia pati patekimo į Akademijos patalpas tvarka, kaip ir kitiems, įeinančiam į pastatą pirmą kartą, bus matuojama 

temperatūra ir įleidžiami tik tie asmenys, kurių temperatūra neviršys 37,3 laipsnių C.   Į rūmus bus įleidžiami tik turintys galiojantį neigiamą Covid-19 testo rezultatą. 

Tyrimai nėra tikslingi ir nevykdomi asmenims:  

• kuriems prieš mažiau nei 180 dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) buvo patvirtinta SARS-CoV-2 (2019-nCoV) tyrimų metodais;  

• kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą; 

kurie prieš mažiau nei 180 dienų buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal pilną skiepijimo schemą 

 

https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/i-pakopa-bakalauro-studijos/stojamuju-egzaminu-reikalavimai/
https://1808.lt/

