
Eil. 
Nr. 

Internetinė svetainė Aprašymas 

1. www.smm.lt/  Brandos egzaminai. 

 Apie stojimą į aukštąsias mokyklas. 

 Apie mokymąsi profesinio mokymosi 
įstaigose. 

 Mokslo ir studijų reforma – abiturientams. 

2. www.egzaminai.lt  Informuoja apie pagrindinio ugdymo 
pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus, 

įskaitas, valstybinės kalbos mokėjimo ir 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų 

egzaminus, atlieka tarptautinius tyrimus. 

 Pateikia informaciją apie egzaminų 

tvarkaraštį, įskaitas, egzaminų programas, 
užduotis, vykdymo instrukcijas, vertinimą. 

3. www.lamabpo.lt  Teikia informaciją apie bendrąjį priėmimą, 

aukštąsias mokyklas ir jų priėmimo 
taisykles, studijų programas. 

 Vykdo bendrojo priėmimo prašymų 

registraciją bei teikia pagalbą pildant prašymą. 

 Leidžia apskaičiuoti konkursinį balą. 

4. www.aikos.smm.lt  Teikia aktualią, kokybišką informaciją apie 

mokymosi galimybes Lietuvoje. 

 Sukuria plačias galimybes ieškoti reikalingos 

informacijos apie profesijas, kvalifikacijas, 

studijų ir mokymo programas, švietimo ir 

mokslo institucijas ir priėmimo taisykles, 

mokymo licencijas, Europass pažymėjimų 

priedėlius, mokymosi ir darbo vietų statistiką 

bei kt. 
5. www.skvc.lt  Vertina užsienyje įgytą vidurinį ir aukštąjį 

išsilavinimą. 

 Informuoja apie aukštojo mokslo studijas 
Lietuvoje bei užsienyje. 

 Skatina aukštąsias mokyklas gerinti studijų 

kokybę. 

 Rengia su mokslu ir studijomis susijusių teisės 

aktų projektus. 

6. www.studijos.lt  Pateikia informaciją apie brandos egzaminų 

tvarkaraštį, egzaminų užduotis, mokymo 

įstaigas ir programas. 

 Leidžia apskaičiuoti konkursinį balą. 

7. www.kurstoti.lt  Elektroninis žurnalas teikia informaciją apie 

studijas Lietuvoje ir užsienyje. 

8. http://www.vsf.lt/  Teikia informaciją studentams apie paskolas. 

9. http://ec.europa.eu/ploteus/  Mokymosi galimybių visoje Europoje 

portalas. 

 Mokymosi/studijų galimybės; 

 Mobilumo programos ir jų finansavimas 

(mainų programos). 

10. http://www.zinauviska.lt/lt/  Informuoja jaunimą apie sudaromas galimybes 

studijuoti užsienyje. 

 Teikia informaciją apie veiklą 
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  jaunimui/savanorystę. 

11. www.kastu.lt  Informuoja jaunimą apie sudaromas galimybes 

studijuoti užsienyje. 

 Stengiasi aiškiai ir suprantamai paaiškinti 
stojimo procesą į aukštąsias mokyklas 

užsienyje. 

12. www.studinfo.lt  Pateikia informaciją apie studijas užsienyje, 

stipendijas, egzaminus (pvz.: IELTS) ir kt. 

13. www.kalba.lt  Teikia informaciją apie studijas užsienyje, 

aukštąsias mokyklas. 

 Siūlo atlikti mokomą testą - „Futurewise“ 

karjeros testas. 

15. www.fox.lt  Teikia informaciją apie studijas užsienyje, 

universitetus, studijų programas, studijų kainas, 
stojimo procesą, reikalingus dokumentus ir kt. 

16. www.balticcouncil.lt  Teikia informaciją apie studijas užsienyje. 

17. http://www.euroguidance.lt/  Orientavimas karjerai Lietuvoje ir Europoje. 

18.   http://www.mukis.lt  Mokinių ugdymo karjerai informacinė 

svetainė. 

19. http://www.smpf.lt/ 
http://www.cvmarket.lt/ 
http://www.cvbankas.lt/  

https://uzt.lt/ 

https://jrd.lt/informacija-

jaunimui/savanoryste 

 

 Darbo skelbimai. 

 Gyvenimo aprašymas (CV). 

 Savanoriavimas. 
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