
Į profesinio mokymo programas po pagrindinio stojimo etapo jau 
pakviesta beveik 18 000 žmonių. Iš jų – daugiau kaip 4 000 moksleivių, 

kurie 11 klasę pradės profesinėje mokykloje.

Rugpjūčio 19-25 dienomis vyksta papildomas priėmimas 
į profesines mokyklas. Siekti svajonių specialybės gali 
pradėti jau nuo 11 klasės – taip vienu metu įgysi ir vidurinį 
išsilavinimą, ir profesiją!

Įgyti profesiją – 
akivaizdžiai 
geras sprendimas!

Daugiau informacijos: 
www.igykprofesija.lt

Kokias specialybes 
šiemet renkasi būsimi profesionalai?

Laisvų vietų dar yra – paskubėk ir teik paraišką papildomo priėmimo 
metu rugpjūčio 19-25 dienomis!

Kokios sritys ir specialybės karščiausios darbo rinkoje ir laukia tavęs?
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INFORMACINĖS IR RYŠIŲ 
TECHNOLOGIJOS

Esi kruopštus, savarankiškas, puikiai moki sukoncentruoti 
dėmesį, domiesi programine įranga? Įvaldyk informacinių ir ryšių 
technologijų specialistų profesijas! Tapk IT sektoriaus dalimi. Didelė 
dalis IT įmonių savo darbuotojams suteikia galimybę darbuotis 
nuotoliniu būdu. Galėsi dirbti iš bet kokio Lietuvos ar net pasaulio 
kampelio! Ir net tik! Lankstus darbo grafikas leis darbus derinti su 
laisvalaikiu ir mėgstamais užsiėmimais. 

Būk kaip Viktoras ir savo kūrybiškumu bei gebėjimais išgelbėk pasaulį!

Tapk ateities profesionalu – jaunesniuoju programinės įrangos testuotoju!

Kurti nesudėtingą programinę įrangą (programuosi 
JavaScript kalba)

Projektuoti duomenų bazes

Testuoti informacines sistemas (suprasti programinės 
įrangos kūrimo ciklą ir testavimo tikslus)

Valdyti kūrimo ir programavimo procesus (diegsi ir 
valdysi duomenų bazių valdymo sistemas, naudosi SQL 
kalbą)

Galėsi dirbti programinės įrangos testuotoju įmonėse, 
kurios užsiima programinės įrangos kūrimu bei 
informacinių ir ryšių technologijų sektoriuose

Tavęs laukia ir ateities perspektyvos! Tobulindamas 
ir gilindamas savo žinias galėsi tapti  vyresniuoju 
testuotoju, kokybės vadovu ar programuotoju

Sužinok apie programinės įrangos testuotojo 
modulinė profesinio mokymo programą daugiau:

Atrask save dinamiškoje IT rinkoje – įgyk programuotojo profesiją!

Projektuoti ir kurti programinę įrangą, kuri 
naudojama įvairiuose įrenginiuose: kompiuteriuose, 
išmaniuosiuose telefonuose, planšetėse

Kurti WEB aplikacijas

Valdyti programavimo aplinką ir kūrimo procesus

Tapk JavaScript 
programuotoju

Tapk .NET  
programuotoju

Ko išmoksi? 

Projektuoti ir kurti informacines sistemas, 
nesudėtingas duomenų bazes

Valdyti programavimo aplinką ir kūrimo procesus
Tapk Php  

programuotoju

Ko išmoksi? 

Projektuoti ir kurti pilnai funkcionuojančias 
informacines sistemas 

Valdyti programavimo aplinką ir kūrimo procesus

Kas Tavęs laukia? 

Galėsi dirbti jaunesniuoju JavaScript/.NET/
Php programuotoju informacinių ir ryšių 
technologijų sektoriaus verslo įmonėse, kitų 
sektorių organizacijų informacinių technologijų 
padaliniuose

GAMYBA IR PERDIRBIMAS

Technologijų amžiuje rankų darbas yra išskirtinė ir labai trūkstama 
kompetencija. Didelės ir mažos įmonės maisto, baldų, tekstilės ir kitose 
pramonės šakose varžosi dėl specialistų, gebančių sukurti materialų 
produktą. O gebėjimas susitaisyti sulūžusį baldą namuose ar savo 
rankomis pasisiūti išskirtinį drabužį niekada neišeis iš mados. Taigi, 
tapti meistru – akivaizdžiai geras sprendimas!
 
Įgyti gamybinės srities profesiją yra puikus pasirinkimas tau, jei 
esi kruopštus, gebi dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje, gali 
koncentruoti dėmesį, nori išlavinti kūno koordinaciją ir fizinę ištvermę.

Būk profesionalas maisto pramonėje!

Ko išmoksi? 

Gaminti duonos ir pyrago gaminius 

Mėsos ir paukštienos pusgaminius ir gaminius 

Pieno gaminius

Kas Tavęs laukia? 

Galėsi dirbti specializuotose maisto (mėsos, pieno, 
duonos) pramonės įmonėse arba cechuose bei prekybos 
centrų mėsos, kulinarijos, duonos kepimo bei konditerijos 
gaminių paruošimo padaliniuose

Kurti savo verslą

Ko išmoksi? 

Apdirbti medieną mechaniniais ir elektriniais įrankiais bei 
mechanizuotu būdu

Mokėsi naudotis CNC medienos apdirbimo centrais

Gebėsi gaminti ir montuoti medines detales, baldus ir kitus gaminius 

Remontuoti baldus

Atlikti apdailą

Galėsi dirbti statybos ir medienos 
apdirbimo įmonėse 

Arba vykdyti individualią veiklą

Apdirbti medieną rankiniu ir mechanizuotu būdu

Gaminti medienos detales

Gaminti ir surinkti korpusinius, masyvios medienos ir minkštus baldus 

O taip pat – atlikti baldų remontą ir apdailą

Galėsi dirbti baldų gamybos įmonėse

Savarankiškai kurti verslą

Siūk, ko nepasiuvo kiti! 

Gebėsi savarankiškai pasiruošti siuvimo procesams

Siūti drabužių detales ir jungti jas į gaminį

Piešti ir komponuoti, derinti spalvas, išlaisvinti 
kūrybiškumą ir vaizduotę

Prisitaikyti prie užduočių kaitos, taip išlavindamas 
bendravimo, komandinio darbo įgūdžius

Galėsi savarankiškai kurti drabužių siuvimo verslą

Dirbti įmonėse, teikiančiose drabužių siuvimo ir 
taisymo paslaugas

Įvaldyk baldų gamybos paslaptis

INŽINERIJA IR INŽINERINĖS 
PROFESIJOS

Inžinerinei pramonei aktualių profesijų atstovai patenka tarp geriausiai 
apmokamų darbuotojų Lietuvoje ir yra itin paklausūs specialistai darbo 
rinkoje. Gamybinėms įmonėms sklandžiai ir efektyviai veikianti įranga – 
būtinasis sėkmės rodiklis, kuris leidžia joms išlikti konkurencingoms rinkoje. 
Inžinerinės ir technologinės žinios būtinos kuriant, tobulinant naujus 
produktus bei diegiant juos gamybai. Lygiai kaip ir kasdienis gyvenimas 
namuose neįmanomas be tvarkingai ir saugiai veikiančių elektros sistemų ir 
įrengimų.
 
Esi smalsus, kruopštus, turi loginį mąstymą, gebi koncentruoti dėmesį ir nori 
darbo, kuriame nuolat tobulėsi? Inžinierinė profesija – pasirinkimas tau.

Gebėsi pritaikyti ir derinti mechaninių sistemų 
elementus

Montuoti ir reguliuoti mechaninius, pneumatinius 
įrenginius 

Eksploatuoti pneumatines sistemas, elektrinius, ir 
elektroninius įrenginius. 

Galėsi padėti montuoti, derinti ir reguliuoti valdymo 
sistemas, programuoti loginius valdiklius

Tau atsivers galimybės dirbti gamybos 
ar apdirbamosios pramonės įmonėse, 
naudojančiose automatinius, loginiais valdikliais 
valdomus įrenginius bei jų sistemas

Arba įgyk elektriko profesiją, 
nes tai yra akivaizdžiai geras sprendimas!

Užtikrinti kokybišką elektros įrenginių montavimą 

Vykdyti jų techninę priežiūrą, remontą, derinimą 

Atlikti matavimus, bandymus, elektros įrenginių 
technologinį valdymą

Galėsi dirbti įmonėse ir organizacijose, kurios 
montuoja ir eksploatuoja galios ir apšvietimo 
elektros įrenginius 

Montuoti ir eksploatuoti žemos ir vidutinės įtampos 
skirstomuosius tinklus bei elektrinių elektros 
įrenginius

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

Būk unikalus - įgyk staliaus profesiją!

Kas Tavęs laukia? 

Kas Tavęs laukia? Ko išmoksi? 

Kas Tavęs laukia? Ko išmoksi? 

Ko išmoksi? Kas Tavęs laukia? 

Ko išmoksi? 

Mechatronizuokis!

Kas Tavęs laukia? Ko išmoksi? 

Kas Tavęs laukia? Ko išmoksi? 

http://www.igykprofesija.lt
https://www.instagram.com/p/CR8stgnDFkB/
https://www.aikos.smm.lt/mokytis/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=30893&pt=of
https://www.aikos.smm.lt/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=30867&pt=of
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Studiju-programos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=30529&pt=of
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=30869
https://www.aikos.smm.lt/paieska/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9508&pt=of
https://www.aikos.smm.lt/_layouts/15/asw.aikos.registersearch/objectformresult.aspx?o=prog&f=prog&key=9746&pt=of
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=30883
https://www.aikos.smm.lt/mokytis/_layouts/15/asw.aikos.registersearch/objectformresult.aspx?o=prog&f=prog&key=20160&pt=of&ctx_sr=5dry/fc48uz9lbdwkcoqftuw7kg%3D
https://igykprofesija.lt
https://bp.lamabpo.lt/pr2021/lama_is.main
https://www.aikos.smm.lt/paieska/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=30649&pt=of
https://www.aikos.smm.lt/mokytis/_layouts/15/asw.aikos.registersearch/objectformresult.aspx?o=prog&f=prog&key=9486&pt=of

