
NUO GEGUŽĖS 20 DIENOS JAU VYKSTA PRIĖMIMAS Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ RASEINIŲ 

TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLĄ 

 

 Mokykla kviečia mokytis I-II (9-10) gimnazijos klasėse (prašymas dėl priėmimo yra 

pildomas mokykloje). 
 

 Priėmimas į profesinio mokymo programas vykdomas ir informacija teikiama Lietuvos 

aukštųjų mokyklų asociacijos (LAMA BPO) bendram priėmimui organizuoti skirtoje 

sistemoje. Stojantieji registruojasi, prašymus priimti mokytis pagal Programas į valstybės 

finansuojamas ir / ar nefinansuojamas vietas teikia, konsultuojami ir informuojami apie 

bendrojo priėmimo veiksmus ir rezultatus LAMA BPO informacinėje sistemoje, internetiniame 

tinklalapyje www.lamabpo.lt (toliau –Sistema). 

 

Neturinčius galimybės pateikti Prašymą per Sistemą kviečiame atvykti į Viešąją 

įstaigą Raseinių technologijos ir verslo mokyklą. Jums bus sudaryta prieiga prie 

kompiuterio Prašymui pateikti. 
  

Priėmimas vykdomas į: 

 

 PIRMINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS ASMENIMS: 
baigusiems 10 klasių siūloma įgyti: automobilių mechaniko, pardavėjo, konditerio, padavėjo 

ir barmeno, virėjo specialybę (kartu įgyjamas vidurinis išsilavinimas); 

 

baigusiems 12 klasių siūloma įgyti: pardavėjo, automobilių mechaniko, konditerio, virėjo 

specialybę; 

NAUJA! Socialinio darbuotojo padėjėjo, slaugytojo padėjėjo. 

 

 įgijusiems pagrindinį išsilavinimą, turintiems B kategorijos teises ir ne jaunesniems kaip 

18 metų amžiaus siūloma įgyti motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo 

specialybę; 

 įgijusiems pradinį išsilavinimą ir norintiems kartu su profesija mokytis pagrindinio 

ugdymo programoje siūloma įgyti virėjo specialybę; 

 

 nereglamentuoto amžiaus ir besimokantiems socialinių įgūdžių ugdymo programoje 

siūloma įgyti virėjo specialybę. 

  

 TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS ASMENIMS: 
įgijusiems aukštąjį ar profesinį išsilavinimą siūloma įgyti: pardavėjo, konditerio, virėjo, 

motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo specialybę. 

NAUJA! Socialinio darbuotojo padėjėjo, slaugytojo padėjėjo. 

 

 Siekiantys įgyti pirmą arba antrą kvalifikaciją gali pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas. 

 Negavę valstybės finansuojamos vietos ar turintys daugiau nei dvi kvalifikacijas už mokymą 

moka savo lėšomis. 

 

 Konsultacijos priėmimo klausimais teikiamos darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val. 

  

Tel. 8 428 70315, 8 683 02204 

El. paštas rastine@rtvm.lt  

Mokyklos svetainė www.rtvm.lt  

DĖMESIO! 

 Atvykstant į mokyklą būtina dėvėti veidą dengiančią kaukę, mūvėti vienkartines pirštines, patalpoje 

dezinfekuoti rankas. 

 Į mokyklą įleidžiami po vieną stojantįjį asmenį. 

 Stojantieji privalo su savimi turėti asmens dokumentą, išsilavinimo dokumentus.  

http://www.lamabpo.lt/
mailto:rastine@rtvm.lt
http://www.rtvm.lt/


 Prašymas dėl priėmimo į I ir II gimnazijos klases pildomas vietoje. 

 Stojantieji, kurie neturi 16 metų, privalo atvykti su vienu iš tėvų/globėjų. 


