
 

Zodiako ženklas ir profesija – tikėti ar netikėti?                                                                                                      Avinas 03 21 - 04 21 

Avinams norisi rizikos bei įvertinimo. Šio zodiako ženklo atstovų devizas – viskas turi būti atlikta bei gauta tuoj pat. Jie 
negali sėdėti sudėjęs rankų, nekenčia monotonijos, patinka vadovauti. Tai intelekto ženklas, jie būna puikūs aktoriai, 
žurnalistai. Neigiama charakterio savybė ta, kad kartais pradėtiems genialiems darbams užbaigti pritrūksta kantrybės. 

Avino zodiako ženklui bendrai tinkančios profesijos – karininkas, gydytojas, chirurgas. 

Atitinka šias specialybes: įstaigų vadyba, informacinių sistemų inžinerija, inovatyvioji gamybos inžinerija, aviacijos 
mechanikos inžinerija. 

DĖMESIO! Čia pateikta pramoginio turinio informacija. Tai nėra rekomendacijos, o tik labiau bendri orientaciniai bruožai, kurie gali padėti labiau susivokti 
profesinėje srityje. Nesivadovaukite informacija „aklai“, priimti sprendimą turite patys. Šaltinis: www.permainos.lt . 

 

 

Zodiako ženklas ir profesija – tikėti ar netikėti?                                                                                                        Jautis 03 21 - 04 21 

Jaučiai puikiai jausis darbuodamiesi tose srityse, kur galės kūrybiškai pasireikšti ir sulauks materialaus atlygio. Jie kantrūs ir 
metodiški, gerai susitvarko su skaičiavimo reikalaujančiu darbu. Yra imlūs, konservatyvūs ir nemėgstantys naujovių, retai 
keičia savo pasirinktą veiklą gyvenime. 

Jaučiai puikiai gali jaustis dirbdami maitinimo įstaigų darbuotojais, matininkais, ekonomistais, finansininkais, tarp šio 
ženklo atstovų daug aktorių bei muzikantų. 

Atitinka šias specialybes: verslo informacinės sistemos, nekilnojamojo turto vadyba, verslo vadyba, ekonomikos inžinerija, 
multimedija ir kompiuterinis dizainas 

DĖMESIO! Čia pateikta pramoginio turinio informacija. Tai nėra rekomendacijos, o tik labiau bendri orientaciniai bruožai, kurie gali padėti labiau susivokti 
profesinėje srityje. Nesivadovaukite informacija „aklai“, priimti sprendimą turite patys. Šaltinis: www.permainos.lt . 

 

 

Zodiako ženklas ir profesija – tikėti ar netikėti?                                                                                                     Dvyniai 05 21 - 06 22 

Dvynių ženklas yra kupinas energijos. Jie smalsūs, nemėgsta rutinos, daromi sprendimai momentalūs. Jiems tinka veikla, 
reikalaujanti intelekto ir greitos reakcijos. Dvyniai yra iškalbūs, dažnai sugalvoja naujus darbo metodus, todėl jiems vertėtų 
pamėginti laimę vadybos, turizmo, pardavimų srityse, viešųjų ryšių atstovų darbą. Didelė sėkmė gali laukti pasirinkus 
žurnalisto darbą. 

Atitinka šias specialybes: multimedija ir kompiuterinis dizainas, spaudos inžinerija, nekilnojamojo turto vadyba, įstaigų 
vadyba. 

DĖMESIO! Čia pateikta pramoginio turinio informacija. Tai nėra rekomendacijos, o tik labiau bendri orientaciniai bruožai, kurie gali padėti labiau susivokti 
profesinėje srityje. Nesivadovaukite informacija „aklai“, priimti sprendimą turite patys. Šaltinis: www.permainos.lt . 

 

 

Zodiako ženklas ir profesija – tikėti ar netikėti?                                                                                                        Vėžys 06 22 - 07 22 

Vėžio zodiako ženklo atstovai moka suprasti ir paguosti žmogų, yra kruopštūs, pareigingi, darbštūs, mėgsta grožį, todėl 
jiems gali sektis pasirinkus teisininko, socialinio darbuotojo, psichologo, pedagogo, interjero dizaino ir dekoratoriaus 
profesijas. Vėžys – nuotaikos žmogus, tad turėtų dirbti darbą, kuris tikrai patinka. 

Atitinka šias specialybes: nekilnojamojo turto vadyba, įstaigų vadyba. 

DĖMESIO! Čia pateikta pramoginio turinio informacija. Tai nėra rekomendacijos, o tik labiau bendri orientaciniai bruožai, kurie gali padėti labiau susivokti 
profesinėje srityje. Nesivadovaukite informacija „aklai“, priimti sprendimą turite patys. Šaltinis: www.permainos.lt . 

 

 

Zodiako ženklas ir profesija – tikėti ar netikėti?                                                                                                        Liūtas 07 22 - 08 23 

Liūtai, atrodo, yra gimę, kad valdytų. Jiems reikalinga scena ir plojimai, nesitenkina „užkulisine“ veikla ir dirba negailėdami 
jėgų. Turi kūrybinį požiūrį į visas gyvenimo problemas. Liūtai – puikūs organizatoriai, gali rinktis profesionalaus aktoriaus 
profesiją ar tapti talentingais pedagogais. Šio ženklo žmonės būna puikūs įmonių vadovai. 

Atitinka šias specialybes: įstaigų vadyba, multimedija ir kompiuterinis dizainas. 

DĖMESIO! Čia pateikta pramoginio turinio informacija. Tai nėra rekomendacijos, o tik labiau bendri orientaciniai bruožai, kurie gali padėti labiau susivokti 
profesinėje srityje. Nesivadovaukite informacija „aklai“, priimti sprendimą turite patys. Šaltinis: www.permainos.lt . 

 

 

Zodiako ženklas ir profesija – tikėti ar netikėti?                                                                                                   Mergelė 08 23 - 09 23 

Šio ženklo atstovai dažnai būna pedantiški ir kruopštūs, turi analitinį požiūrį, kritinį, tikslų, blaivų mąstymą, nebijo „juodo“ 
darbo. Daro mažai klaidų ir už viską jaučia atsakomybę. Mergelės atstovai gali būti puikūs buhalteriai, rūbų dizaineriai, 
redaktoriai, gydytojai ir odontologai. 

Atitinka šias savybes: inžinerinė informatika, bioinžinerija, inžinerinė informatika, mechanikos inžinerija. 

DĖMESIO! Čia pateikta pramoginio turinio informacija. Tai nėra rekomendacijos, o tik labiau bendri orientaciniai bruožai, kurie gali padėti labiau susivokti 
profesinėje srityje. Nesivadovaukite informacija „aklai“, priimti sprendimą turite patys. Šaltinis: www.permainos.lt . 
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Zodiako ženklas ir profesija – tikėti ar netikėti?                                                                                               Svarstyklės 09 23–10 23 

Šio zodiako ženklo atstovai yra diplomatiški, siekia taikos ir harmonijos, yra patrauklūs, lengvai bendrauja. Jiems tiktų 
advokato, teisėjo, diplomato, rašytojo profesijos. Svarstyklių ženklo žmonėms labai svarbu grožis, todėl tarp jų nemažai 
menininkų. 

Atitinka šias specialybes: architektūra, multimedija ir kompiuterinis dizainas. 

DĖMESIO! Čia pateikta pramoginio turinio informacija. Tai nėra rekomendacijos, o tik labiau bendri orientaciniai bruožai, kurie gali padėti labiau susivokti 
profesinėje srityje. Nesivadovaukite informacija „aklai“, priimti sprendimą turite patys. Šaltinis: www.permainos.lt . 

 

 

Zodiako ženklas ir profesija – tikėti ar netikėti?                                                                                              Skorpionas 10 23 - 11 23 

Šio zodiako ženklo atstovai pasižymi intuicija, aukštu intelektu, analitiniu mąstymu. Patinka darbas, reikalaujantis daug 
jėgų, sugebėjimų ir vaizduotės. Tai vyriškumo, valios ženklas. Būna darbštūs, atkaklūs bei turi gerą atmintį. Tinka karininko, 
fiziko, onkologo, psichologo profesijos. Jie puikūs vadovai. Daug šio ženklo atstovų yra tarp politikų. 

Atitinka šias specialybes: gaisrinė sauga, aviacijos mechanikos inžinerija, skrydžių valdymas, elektronikos inžinerija, 
transporto ir specialieji statiniai, biomechanika. 

DĖMESIO! Čia pateikta pramoginio turinio informacija. Tai nėra rekomendacijos, o tik labiau bendri orientaciniai bruožai, kurie gali padėti labiau susivokti 
profesinėje srityje. Nesivadovaukite informacija „aklai“, priimti sprendimą turite patys. Šaltinis: www.permainos.lt . 

 

 

Zodiako ženklas ir profesija – tikėti ar netikėti?                                                                                                       Šaulys 11 23 - 12 22 

Šaulių zodiako ženklo atstovai trykšta energija ir noru keliauti, visą gautą informaciją puikiai perteikia aplinkiniams, nuolat 
siekia gauti kuo daugiau žinių, mėgsta gyvūnus. Jie būna puikūs sportininkai, turizmo vadybininkai, filosofijos, teologijos 
mokytojai, veterinarai. 

Atitinka šias specialybes: pastatų energetika, orlaivių pilotavimas, transporto inžinerija, transporto inžinerinė ekonomika ir 
vadyba. 

DĖMESIO! Čia pateikta pramoginio turinio informacija. Tai nėra rekomendacijos, o tik labiau bendri orientaciniai bruožai, kurie gali padėti labiau susivokti 
profesinėje srityje. Nesivadovaukite informacija „aklai“, priimti sprendimą turite patys. Šaltinis: www.permainos.lt . 

 

 

Zodiako ženklas ir profesija – tikėti ar netikėti?                                                                                                  Ožiaragis 12 22 - 01 21 

Šio zodiako ženklo atstovai – Organizuoti ir logiškai mąstantys, viską darantys iš pagrindų. Jie smulkmeniški, nedaro 
kompromisų, bet kokia kaina siekia savo tikslų. Jiems puikiai tinka finansininko, auditoriaus, ekonomisto, statybų 
inžinieriaus, mechaniko, architekto, inžinieriaus profesijos. Tarp šio ženklo atstovų sutinkama daug įvairių lygių vadovų. 

Atitinka šias specialybes: aplinkos inžinerija, miestų inžinerija, kelių ir geležinkelių inžinerija, technomatematika, statybos 
technologijos ir valdymas. 

DĖMESIO! Čia pateikta pramoginio turinio informacija. Tai nėra rekomendacijos, o tik labiau bendri orientaciniai bruožai, kurie gali padėti labiau susivokti 
profesinėje srityje. Nesivadovaukite informacija „aklai“, priimti sprendimą turite patys. Šaltinis: www.permainos.lt . 

 

 

Zodiako ženklas ir profesija – tikėti ar netikėti?                                                                                                 Vandenis 01 21 - 02 20 

Šio zodiako ženklo atstovams įgimtas originalus mąstymas, humaniškumas, aukštas intelektas, nuojauta. Vandeniai turi 
gerą skonį, jiems patartina vengti rutinos bei monotoniško darbo. Vandeniams tinkančios profesijos – astronomija, aviacija, 
fotografija. 

Atitinka šias specialybes: orlaivių pilotavimas, skrydžių valdymas, multimedija ir kompiuterinis dizainas, kūrybinės 
industrijos. 

DĖMESIO! Čia pateikta pramoginio turinio informacija. Tai nėra rekomendacijos, o tik labiau bendri orientaciniai bruožai, kurie gali padėti labiau susivokti 
profesinėje srityje. Nesivadovaukite informacija „aklai“, priimti sprendimą turite patys. Šaltinis: www.permainos.lt . 

 

 

Zodiako ženklas ir profesija – tikėti ar netikėti?                                                                                                        Žuvys 02 20 - 03 21 

Tai ženklas, kurio atstovai turi puikią intuiciją, jautrią pasaulėjautą, gerai prisitaiko prie aplinkos, yra kruopštūs, pareigingi. 
Jie gali būti jūreiviai, chemikai, farmacininkai, aktoriai, muzikantai, gydytojai. 

Atitinka šias specialybes: bioinžinerija, biomechanika, kūrybinės industrijos. 

DĖMESIO! Čia pateikta pramoginio turinio informacija. Tai nėra rekomendacijos, o tik labiau bendri orientaciniai bruožai, kurie gali padėti labiau susivokti 
profesinėje srityje. Nesivadovaukite informacija „aklai“, priimti sprendimą turite patys. Šaltinis: www.permainos.lt . 
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