
PRIĖMIMAS Į VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ, VERSLO IR 

ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLĄ 

 

2020 

Pageidaujančius išmokti profesijos kviečiame į Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio  mokyklą. 

Sėkmingai baigę mokslus: 

 įsigysite brandos atestatą (asmenys, baigę pagrindines mokyklas) ir profesinį išsilavinimą bei diplomą; 

 įsigysite profesinį išsilavinimą ir diplomą (asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą). 

Norėdami mokytis mūsų mokykloje: 

 pildykite prašymą bendrojo priėmimo sistemoje  LAMA BPO, 

 galite skambinti telefonu (85) 235 2223, teirautis el. paštu info@vtvzum.lt. 

Jeigu turėsite klausimų dėl LAMA BPO, perskaitykite D.U.K. arba skambinkite tel. 837 280 400 

Priėmimas į profesines mokyklas prasidės nuo gegužės 20 d. Norėdami mokytis mūsų mokykloje, pildykite 

prašymą Bendrojo priėmimo sistemoje LAMA  BPO: https://profesinis.lamabpo.lt 

PAGRINDINIS PRIĖMIMAS  

Prašymų priimti mokytis į profesinio 

mokymo įstaigas registravimas ir 

pageidavimų (iki 3) pateikimas BPIS. 

Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą 

pasirinktoms programoms. Pageidavimų, 

kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, 

eiliškumo nustatymas 

2020 m. gegužės 20 d. – rugpjūčio 7 d.,  

vidurinį išsilavinimą turintys asmenys – 

rugpjūčio 12 d. 

Testų, jei taikomi, laikymas 2020 m. gegužės 20 d. – rugpjūčio 4 d 

Pageidavimų, kuriems stojantysis 

pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 

2020 m. gegužės 20 d. – rugpjūčio 7 d.,  

o vidurinį išsilavinimą turintiems asmenims 

–rugpjūčio 12 d. 

mailto:info@vtvzum.lt
https://profesinis.lamabpo.lt/


Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu) 2020 m. rugpjūčio 10 d., vidurinį 

išsilavinimą turintiems asmenims – 

rugpjūčio 14 d. 

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis 

sudarymas profesinio mokymo įstaigose 

2020 m. rugpjūčio 12 d. – rugpjūčio 17 d. 

 

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS  

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis 

pagal formaliojo profesinio mokymo 

programas pateikimas, duomenų ir 

dokumentų pateikimas LAMA BPO 

informacinėje sistemoje teisės aktų 

nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas 

apie tinkamumą pasirinktoms programoms 

 

2020 m. rugpjūčio 15 d – rugpjūčio 26 d. 

 

 

Testų, jei taikomi, laikymas 2020 m. rugpjūčio 17 d. – rugpjūčio 24 d. 

Pageidavimų, kuriems stojantysis 

pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 
2020 m. rugpjūčio 17 d. – rugpjūčio 26 d. 

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 

(siunčiamas el. paštu) 
2020 m. rugpjūčio 27 d. – rugpjūčio 28 d. 

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis 

sudarymas profesinio mokymo įstaigose 
2020 m. rugpjūčio 31 d. – rugsėjo 1 d.  

 

 


