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Ateities specialybės Lietuvoje 
Užimtumo tarnybos duomenys

• programavimas, 
testavimas, 
duomenų apsauga, 
administravimas

• genetika, slauga, 
asmeniniai treneriai, 
sveikatinimo
paslaugų 
darbuotojai

• statyba, transportas, 
maisto pramonė, 
tekstilė, chemijos 
pramonė 

• finansų, bankų, 
prekybos, gamybos, 
IT sritys

Duomenų 
mokslas

Inžinerija ir 
technologijos

Informacinės 
technologijos

Medicina ir 
sportas



Slenkstiniai reikalavimai stojantiems*

• Nemokamos studijos: 
Brandos atestatas; 

Penkių dalykų geriausių metinių aritmetinis 
vidurkis (universitete 7, kolegijoje 6);

Ne mažiau kaip trys valstybiniai egzaminai.

• Mokamos studijos: 
Brandos atestatas; 

Bent vienas valstybinis egzaminas. 

*Menų ir sporto programose keliami specifiniai reikalavimai



Konkursinis balas

Nemokamos studijos

Lietuvių kalba 
ir literatūra

Užsienio kalba/ 
informacinės, 
technologijos/ 

istorija/geografija/ 
biologija/fizika Matematika

Specialybės 
dalykas



Papildomi balai

• 0,5 balo baigusiems bazinius karinius 
mokymus arba privalomąją karo tarnybą; 

• 0,25 balo dalyvavimas savanoriškoje veikloje 
(tarptautinėje 3 mėn., savanoriškoje jaunimo 
tarnyboje 6 mėn.)

• 0,25 balo už brandos darbą, jei įvertinimas ne 
žemesnis nei 9; 

• 0,5-2,5 balo respublikinių ir tarptautinių 
olimpiadų nugalėtojams. 



LAMABPO

• Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos 
bendrojo priėmimo organizavimas 

• http://bakalauras.lamabpo.lt/

http://bakalauras.lamabpo.lt/


MANO VAIKAS DEŠIMTOKAS 
(ANTROKAS)



Kaip įgyti pagrindinį išsilavinimą?

– lietuvių kalbos įskaita (ugdymo procese),

– metiniai įvertinimai (patenkinamas pasiekimų 
lygis), 

– lietuvių kalbos ir literatūros testas, rašinys  
(gegužės 21 d., gegužės 22 d.), 

– matematikos egzaminas (birželio 8 d.), 

– pamokos baigiasi birželio 23 d., 

– socialinės veiklos valandos, 

– pagrindinio ugdymo pažymėjimų išdavimas 
(birželio pab.)  



INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS

• iki gegužės 1 d. mokiniai užpildo; 

• iki birželio 1 d. koreguojame; 

• per vasaros atostogas keičiame;

• rugsėjo 1 d. individualūs tvarkaraščiai; 

• rugsėjo 1-10 d. koreguojame individualius ugdymo  planus ir 
individualius tvarkaraščius. 



VIETOJ PABAIGOS

• Kelti klausimą, kuo aš noriu būti?

• Susipažinti su įvairių profesijų atstovais (tėvai, 
kaimynai, giminės, draugai ir kt.);

• Pasitarti su direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Danute Liutkevičiene (414 kab.) ir psichologe Rūta 
Baleišiene (406 kab.);

• Rašyti laiškus (danute@versme.elektrenai.lm.lt; 
TAMO, facebook, LAMABPO);

• Pildyti individualų ugdymo planą. 

mailto:danute@versme.elektrenai.lm.lt

