
NAUDINGOS NUORODOS 
 

ADRESAS  SVETAINĖS TURINYS 
www.mukis.lt 
 

Mokinių ugdymo karjerai 
informacinė svetainė 

 

http://www.aikos.smm.lt Atviros informavimo, 
konsultavimo ir 
orientavimo sistemos 
(AIKOS) svetainė 

tikslas – supažindinti bendrojo lavinimo mokyklų mokinius su 
svarbiausiomis profesijomis, darbo pasauliu, mokymosi aukštosiose 
mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose galimybėmis, padėti jiems 
pasirinkti specialybę. 
Šios svetainės lankytojai ras daug informacijos apie kvalifikacijas, 
studijų ir mokymo programas, švietimo ir mokslo institucijas, 
licencijas, padėtį darbo rinkoje, švietimo sistemą 
reglamentuojančius teisės aktus, profesinio informavimo paslaugas, 
galės užduoti klausimus ir gauti į juos atsakymus. 

http://www.egzaminai.lt 
 

Nacionalinis egzaminų 
centras 

 

http://www.lamabpo.lt Lietuvos aukštųjų mokyklų 
asociacija bendrajam 
priėmimui organizuoti 

 

http://www.euroguidance.lt Euroguidance centras Euroguidance Lietuva – tai projektas, kurio siekis – profesinio 
informavimo ir konsultavimo plėtra Lietuvoje ir Europoje. 

 http://www.smpf.lt Švietimo mainų paramos 
fondas 

administruoja Mokymosi visą gyvenimą programą bei kitas Europos 
Komisijos ir LR Vyriausybės finansuojamas iniciatyvas švietimo ir 
profesinio mokymo srityje. 

http://www.mokslas.lt  Svetainė skirta moksleiviams, studentams, jų tėvams, 
mokslininkams, dėstytojams ir visai plačiajai visuomenei informuoti 
apie mokslą ir studijas Lietuvoje bei dabar vykstančią mokslo ir 
studijų sistemos pertvarką. 

http://www.studijos.lt  Viskas apie studijas Lietuvoje 

http://www.kurstudijuoti.lt/  Informacija apie LR aukštųjų mokyklų studijų programų kokybę 

http://www.profesijupasaulis.lt 
 
 

Gidas į profesijų pasaulį 
 

Svetainė skirta besirenkantiems profesiją ar siekiantiems įsidarbinti 
žmonėms. Šia svetaine aktyviai naudojasi jauni žmonės, kurie 
pradeda darbinę veiklą arba savo verslą, bedarbiai, neįgalūs žmonės, 
o taip pat profesijos patarėjai ir konsultantai. Tinklapyje rasite ir 
"Interesų ir gebėjimų klausimynus". 

http://www.cvonline.lt Personalo paieškos ir 
atrankos paslaugos 
Europoje 

CV-Online – tarptautinės personalo atrankos kompanijos CVO Group 
padalinys Lietuvoje. Šios kompanijos tinklapyje naudingos 
informacijos ras darbo ieškantieji ir darbdaviai.] 

http://www.cvbankas.lt  Darbo bei darbuotojų paieška internete, CV duomenų bazė, 
atnaujinama kiekvieną dieną 

http://www.europass.lt Europass Svetainė naudinga: moksleiviams, studentams, ieškantiems darbo 
Lietuvoje. planuojantiems važiuoti mokytis ar dirbti į Europos 
Sąjungos šalis, baigusiems profesinio rengimo mokyklas, baigusiems 
aukštąsias mokyklas, karjeros konsultavimo specialistams, personalo 
atrankos specialistams. 

 http://ec.europa.eu/ploteus/  Svetainė apie mokymosi/studijų galimybes, nacionalines švietimo 
sistemas, mobilumo programas ir jų finansavimą bei naudinga 
informacija vykstantiems į kitas šalis 

 http://eac.osf.lt/eu/ Studijų užsienyje 
informacijos centras 

 

 http://www.tinklas.lt  Lietuvos mokyklų ir jų interneto svetainių sąrašas, nuorodos į 
mokomosios medžiagos svetaines 

http://www.smm.lt 
 

LR švietimo ir mokslo 
 ministerijos tinklapis 

 

 http://www.skvc.lt Studijų kokybės vertinimo 
centras 

 

http://ww.ldb.lt Lietuvos darbo birža  
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