
Jau vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas!
Pradėti siekti svajonių profesijos gali jau baigęs 10 klasių.
PILDYK PARAIŠKĄ iki rugpjūčio 11 d.

Įgyti profesiją – 
akivaizdžiai 
geras sprendimas!

Baigei 10 klasių ir nori savo pomėgius paversti profesija? Profesinės mokyklos 
siūlo galimybę vienu metu įgyti ir vidurinį išsilavinimą, ir profesiją.

Ar žinai, kad toks mokymosi modelis populiarus Vokietijoje, Suomijoje ir Austrijoje, 
kur daugiau nei pusė abiturientų mokslus baigia profesinėje mokykloje?

Kokios specialybes 
tavęs laukia?

Mėgsti žaisti kompiuterinius, Xbox, 
Playstation ar Nintendo žaidimus, kodėl gi 
savo hobio valdyti išmaniuosius įrenginius 

nepaversti realybe? Pilotuok droną, 
konstruok robotus, programuok  svetaines ir 

įvairias technologijas. 

Tapk paklausiu ir trokštamu darbuotoju 
tokiose srityse kaip drabužių modeliavimas,  

barų ir maitinimo industrija,  reklama, 
dizainas, mechatronika ir daugybė kitų  – gali 

rinktis net 300 profesijų! 

Kokius privalumus gausi?

Sutaupysi laiko. 

Baigęs profesinę mokyklą 
iškart galėsi kilti karjeros 
laiptais, nes turėsi ne tik 

teorinių žinių, bet ir praktikos.  
Nušauk du zuikius vienu šūviu 

– gauk mokyklos baigimo 
atestatą ir įgyk profesiją.

 
Turėsi galimybę 

užsidirbti.  

Profesinės mokyklos suteiks 
galimybę dalį laiko mokytis 

pasirinktoje įmonėje, o 
mokantis pameistrystės forma 

- netgi gauti atlyginimą.

Galėsi gauti stipendiją 
bei vietą bendrabutyje. 

Būdamas pažangus profesinės 
mokyklos mokinys gausi 
stipendiją. Taip pat, jei gyveni 
toli, gausi vietą bendrabutyje 
arba profesinės mokyklos 
padengs dalį kelionių išlaidų.

Dalyvausi tarptautinėse 
mainų programose. 

Profesinio mokymo įstaigų 
mokiniai dalį profesinio mokymo 
programos gali mokytis, taip pat 
atlikti praktiką užsienio šalyse.

Kaip pasirinkti profesiją?

Suprasti, kokia specialybė geriausiai tinka tau – nelengvas iššūkis. 
Šie 5 klausimai padės apgalvoti savo norus, poreikius ir galimybes.

Ką tau sekasi ir 
patinka daryti?1.

Labiau mėgsti 
pokyčius ar 
pastovumą?2.

Kokia darbo aplinka labiausiai 
atitinka tavo asmenybę? Ar 
geriau jautiesi tarp žmonių, ar 
ramioje aplinkoje?

Apie kokį gyvenimo būdą 
svajoji? Kokio uždarbio, 
darbo-laisvalaikio balanso, 
keliavimo galimybių nori?

Kur nori gyventi? Mieste, 
kaime, kitoje šalyje ar keisti 
gyvenamąsias vietas?

3.

4.
5.

Specialybių TOP 10
Kiek galėtum įvardinti perspektyvių specialybių, kurias galima įgyti Lietuvoje? 

Iš gausos patrauklių profesijų, siūlomų šiuolaikiškai įrengtose profesinėse 
mokyklose, vienos paklausiausių šiuo metu yra: 

Šios specialybės – šiuolaikiškos, suteikia puikias mokymosi 
sąlygas ir šiuo metu yra itin paklausios darbo rinkoje.

Stojimai

Šiemet mokymo 
programas 

stojantiesiems 
siūlo 57 profesinio 
mokymo įstaigos. 

Pagrindinis priėmimas: nuo birželio 1 iki rugpjūčio 11 dienos.
Stojimo rezultatai skelbiami iki rugpjūčio 13 d.

Papildomas priėmimas į likusias laisvas vietas: 
rugpjūčio 19–25 d.
Stojimo rezultatai skelbiami rugpjūčio 27 dieną.

Kaip vyksta stojimas?

Susidomėjai? 
Pildyk prašymą, nes įgyti profesiją - 
akivaizdžiai geras sprendimas!

igykprofesija.lt
Profesinio mokymo programų atnaujinimas ir praktinio mokymo 
bazių aprūpinimas modernia technologine įranga yra skatinamas 
ES fondų finansuojamomis priemonėmis.

TEIKTI PROFESINIO MOKYMO PRAŠYMĄ

Daugiau informacijos: 
www.igykprofesija.lt

Prašymą į profesinio mokymo įstaigas gali pateikti  
internetinėje priėmimo sistemoje  www.lamabpo.lt.

Orlaivių 
mechanikas

Automechanikas Virėjas

IT 
specialistas

Vizualinės 
reklamos 

gamintojas
Bepiločių orlaivių 

valdytojas

Natūralios 
kosmetikos 
gamintojas

ParamedikasLaivų 
montuotojas Mechatronikos 

ir robotikos 
specialistas
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