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UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ
IR VERSLO MOKYKLA

 



Kada prasideda priėmimas į
mokyklą?

 

Pagrindinis priėmimas pradedamas nuo 2021 m. birželio 1 -
rugpjūčio 11 d., papildomas priėmimas nuo 2021 m.
rugpjūčio 19 - 25 d.
 Stojantysis prašymą įstoti į mūsų mokyklą pildo LAMA BPO
sistemoje adresu profesinis.lamabpo.lt 

 

Kada sužinosiu ar esu priimtas į mokyklą?
Kada atvykti pasirašyti dokumentus?

 

Visos svarbiausios datos skelbiamos LAMA BPO sistemoje. 
 

http://profesinis.lamabpo.lt/
https://profesinis.lamabpo.lt/
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Ar reikia mokėti už mokslą?

Mokykloje mokslas nemokamas. Mokėti už mokslą reikės tik
mokiniams jau įgijusiems dvi profesines kvalifikacijas arba
vieną aukštojo mokslo kvalifikaciją ir vieną profesinę
kvalifikaciją už valstybės lėšas. 

 

Ar gausiu stipendiją?
 

Taip, pirmąjį pusmetį visiems pirmo kurso mokiniams
skiriama vienoda stipendija (25 €). Po pirmojo pusmečio
stipendija skiriama kiekvienam, pažangiai besimokančiam
(jei nėra įsiskolinimų iš mokomųjų dalykų), priklausomai
nuo pusmečio mokymosi rezultatų vidurkio (iki 114 €).
Stipendija nėra mokama asmenims, įgijusiems aukštąjį
išsilavinimą pasinaudojus valstybės finansuojama vieta
(VF).

 



Ar gausiu bendrabutį?
 

Bendrabutis skiriamas visiems mokiniams,
pageidaujantiems gyventi bendrabutyje. Prioriteto tvarka
gyvenamoji vieta bendrabutyje skiriama našlaičiams (būtini
dokumentai apie nustatytą globą). 
Bendrabutis neskiriamas mokiniams, gyvenantiems
Ukmergėje.

 

Ar bendrabutyje yra internetas?

Taip bendrabutyje yra internetas.
 

Kiek kainuoja bendrabutis?
 

Mokinys moka 10€ per mėnesį.
 



Ar yra stojamieji egzaminai?
 

Stojamųjų egzaminų nėra.

 
Jeigu stojančiųjų į vieną vietą bus daugiau

negu planuojama priimti, pagal ką bus
atsirenkama?

 
Pirmumas tiems, kurių mokymosi pasiekimai bus aukštesni. 

 

Kada pateikiami stojančiojo dokumentų
originalai?

 
Dokumentų originalus ir kitus stojančiajam privalomus
pateikti dokumentus turėsite pristatyti, atvykdami pasirašyti
mokymosi sutarties su mokykla.

 



Aš esu dirbantis. Ar bus įmanoma
derinti mokslą ir darbą?

 Ištęstinio/neakivaizdinio mokymosi mokykloje nėra.
Kiekvienu konkrečiu atveju būtina derintis su mokyklos
administracija (ar darbas susijęs su specialybe, ar dirbate
dėl sunkios materialinės padėties ir pan.) pagal mokykloje
numatytas tvarkas.

 

Noriu daugiau sužinoti apie pasirinktą
specialybę. Kur kreiptis?

 
Reikėtų kreiptis į priėmimo – konsultacinę grupę tel. +370
656 53 348, el. p. priemimas@ukvm.lt bei facebook paskyroje
https://www.facebook.com/ukvm.lt .

 

mailto:priemimas@ukvm.lt
https://www.facebook.com/ukvm.lt


Baigiau vidurinę mokyklą prieš kelis
metus. Ar galiu mokytis jūsų mokykloje?

 

Taip galite. Nėra jokių apribojimų mokytis mūsų mokykloje,
nepriklausomai ar mokyklą baigėte šiais metais ar prieš
keliolika metų.

 

Jau esu baigęs profesinę mokyklą arba
aukštąją mokyklą. Ar galiu studijuoti jūsų

mokykloje?
 

Jeigu Jūs esate baigęs aukštąją mokyklą, galite mokytis
profesinėje mokykloje. Jeigu esate baigęs profesinę mokyklą,
antrą kartą mokytis galite mūsų siūlomose tęstinio mokymo
profesinės programose.

 



Esu 18 metų. Ar pildant dokumentus
reikalingi tėvai/globėjai/rūpintojai?

 

Sulaukus 18 metų mokinys su mokykla mokymo sutartį
pasirašo savarankiškai.

 

Visais rūpimais priėmimo klausimais jūs
galite kreiptis el. Paštu: priemimas@ukvm.lt
ir https://www.facebook.com/ukvm.lt

Ukmergės technologijų ir verslo 
mokyklos kontaktai:
Adresas: Kauno g. 108, LT-20115 Ukmergė
Tel./faks.: 8 340 53543
El. paštas: ukvm@ukvm.lt
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