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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



TOP profesijos Europoje, kuriose 
labiausiai trūksta specialistų

• IT profesionalai; 

• Gydytojai; 

• Inžinieriai; 

• Biotechnologai; 

• Mokytojai. 



Reikalavimai įgyti brandos atestatą

Minimalūs: 

• 2 metai (11-12 klasė);

• Teigiami metiniai pažymiai (8 dalykai); 

• Du išlaikyti brandos egzaminai. 



Studijos kolegijose ir universitetuose

• Nemokamos/mokamos studijos: 

➢Brandos atestatas; 

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

➢Ne mažiau kaip trys valstybiniai egzaminai (geriau 
4).

*Pedagogikos, menų ir sporto programose keliami specifiniai 

reikalavimai



LAMABPO

• Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos 
bendrojo priėmimo organizavimas 

• http://bakalauras.lamabpo.lt/

http://bakalauras.lamabpo.lt/


Konkursinis balas

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.) www.jrd.lt

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

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

http://www.jrd.lt/


Individualus ugdymo planas

• iki gegužės 13 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. 



MANO VAIKAS DEŠIMTOKAS 
(ANTROKAS)



Kaip įgyti pagrindinį išsilavinimą?

– Teigiami metiniai įvertinimai; 

– lietuvių kalbos ir literatūros PUPP (testas, rašinys, 
kalbėjimas) gegužės 10-11 d. ;

– matematikos PUPP gegužės 16-17 d. ;

– pamokos baigiasi birželio 22 d.;

– socialinės veiklos valandos;

– pagrindinio ugdymo pažymėjimų išdavimas 
(birželio pab.- rugpjūtis)  



Vietoj pabaigos

• Danutė Liutkevičienė (facebook)

• 414 kab. 

• danute@versme.elektrenai.lm.lt


