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1. BPIS PASKIRTIS
Prašymai mokytis teikiami internetu, Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). BPIS
tikslas – informacinių technologijų priemonėmis rinkti, kaupti, apdoroti ir teikti duomenis bei
informaciją, reikalingą centralizuotai vykdomai stojančiųjų atrankai ir priėmimui į Lietuvos
aukštąsias mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro,
aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų nustatytus reikalavimus.
2. STOJANČIOJO ŽINGSNIAI TEIKIANT PRAŠYMĄ BPIS
Išsamiau prašymo teikimo žingsnius galite peržiūrėti čia: https://profesinis.lamabpo.lt/ profesinis
mokymas/2021-m/priemimo-zingsniai-2/.
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3. STOJANČIŲJŲ REGISTRACIJA BPIS
Sukurti savo stojančiojo paskyrą BPIS galite LAMA BPO tinklalapyje (www.lamabpo.lt) arba
paieškos laukelyje įvedę https://profesinis.lamabpo.lt/ paspaudę mygtuką ''Teikti profesinio
mokymo prašymą".
Galima pasitelkti “Pagalba / D.U.K.“ spausti “Kur pildyti prašymą?”.
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Registruotis galima tik vieną kartą (pateiktas el. paštas susiejamas su vartotojo asmens kodu).
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4. STOJANČIŲJŲ PRISIJUNGIMAS PRIE BPIS
Atlikus registraciją spauskite mygtuką ''Prisijungti". Pamiršus slaptažodį panaudokite jo
priminimo funkciją “Užmiršote slaptažodį..?”

5. STOJANČIŲJŲ DUOMENŲ PATEIKIMAS BPIS
Skiltyje “Pradžia” yra pateikta bendrojo priėmimo pagrindinio ir papildomo etapų laiko juosta su
nurodytais terminais. Taip pat, šioje skiltyje galima peržiūrėti iš BPIS siųstus laiškus.
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Registracijos metu klaidingai įvedus asmens duomenis, spausti aktyvią nuorodą ir pateikti
užpildytą prašymą su asmens dokumento kopija. Apie peržiūrėtą prašymą būsite informuoti
elektroniniu paštu.
Tik pateikus identifikacijos, kontaktinius duomenis bei deklaravus įgytą išsilavinimą, skiltyje
“Pageidavimai” galima rinktis siekiamas profesinio mokymo programas / modulius.
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6. IŠSILAVINIMO PATEIKIMAS BESIMOKANČIŲJŲ BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGOJE
Siekiantys pasirinkti profesinio mokymo programos modulį, skiltyje IŠSILAVINIMAS /
KVALIFIKACIJA turi pažymėti, kad pasiliks mokytis bendrojo ugdymo įstaigoje ir nurodyti, kurioje
klasėje mokysis nuo rugsėjo 1 d.
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Siekiantys pasirinkti profesinio mokymo programą, skiltyje IŠSILAVINIMAS / KVALIFIKACIJA
turi nurodyti, kad teikia prašymą į profesinio mokymo programas ir netęs mokymosi bendrojo
ugdymo įstaigoje.
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7. KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMAS
Skiltyje KITA INFORMACIJA, paspaudus “Pridėti” deklaruojamos pasirinktai programai
reikalaujamos medicininės pažymos.
Visus nurodytą papildomą informaciją patvirtinančius dokumentus turite pateikti profesinio
mokymo įstaigai, sudarant mokymo sutartį. To nepadarius, kvietimas mokytis anuliuojamas ir
mokymo sutartis nesudaroma.

8.
BESIMOKANČIŲJŲ
BENDROJO
UGDYMO
PROGRAMOS / MODULIO PASIRINKIMAS

ĮSTAIGOJE

PAGEIDAUJAMOS

Skiltyje PAGEIDAVIMAI iš pateikto profesinio mokymo programų / modulių sąrašo pasirinkti
siekiamą mokytis programą / modulį. Pageidaujamos programos / modulio paiešką galima
paspartinti, pasirinkus papildomus paieškos kriterijus (pvz., žodis pavadinime, mokymo vieta,
profesinio mokymo įstaigos pavadinimas). Jeigu sąraše nėra pageidaujamos programos /
modulio, vadinasi su deklaruotu įgytu išsilavinimu negalite į juos pretenduoti.
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Teikiant profesinio mokymo prašymą BPIS, asmenims, besimokantiems bendrojo ugdymo
įstaigoje ar profesinio mokymo įstaigos 9-10 klasėse (tik pagal bendrojo ugdymo programą),
pageidavimuose galima įrašyti profesinio mokymo programas arba tik atskirus profesinio
mokymo programos modulius.
Įtraukus siekiamą mokytis PM programos modulį į sąrašą, nurodoma suteikiama kompetencija.

Įtraukus siekiamą mokytis PM programą į sąrašą, nurodoma suteikiama kvalifikacija.
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9. UŽPILDYTO PRAŠYMO BŪSENOS PERŽIŪRA
Bendrajame priėmime dalyvauja tik tie stojantieji, kurių prašymas tenkina formaliuosius
reikalavimus, t.y. užpildė reikalaujamą informaciją, pridėjo visus reikalingus dokumentus, PMĮ
patvirtinto tinkamumą pasirinktai programai / moduliui ir įtraukė bent vieną pageidavimą į savo
prašymą.
Užpildytas prašymas saugomas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS).

10. MOKYMO SUTARČIŲ SUDARYMAS
Kvietimą mokytis siunčiamas el. paštu ir pateikimas BPIS. Mokymo sutartis sudaroma profesinio
mokymo įstaigoje arba elektroniniu būdu. Sudarant sutartį elektroniniu būdu Jums tereikia turėti
vieną iš savo asmens tapatybės nustatymo priemonių –banko sąskaitą savo vardu arba
kvalifikuotą / mobilų parašą.

Jeigu turite klausimų, rašykite / skambinkite LAMA BPO konsultantams (8-37) 280 400
El. paštas: profesinis@lamabpo.lt
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