
Asmenims, 
neįgijusiems pagrindinio 
išsilavinimo

Asmenims,
įgijusiems pagrindinį išsilavinimą

Asmenims, 
įgijusiems vidurinį išsilavinimą

Profesinę kvali�kaciją 
(mokymosi trukmė 1 2 metai)–

Profesinę kvali�kaciją 
(mokymosi trukmė 2 metai)

Profesinę kvali�kaciją 
(mokymosi trukmė: 1; 1,5; 2 metai)Profesinę kvali�kaciją ir pagrindinį 

išsilavinimą (mokymosi trukmė 3 
metai)

Profesinę kvali�kaciją ir vidurinį 
išsilavinimą 
(mokymosi trukmė 3 metai)

Stojantieji į 
profesinio mokymo 

įstaigas gali rinktis įvairias 
profesinio mokymo 

programas ir įgyti šių 
sričių profesijas:

Architektūros 
ir statybos

Gamybos ir 
perdirbimo

Inžinerijos,
kompiuterijos

Socialinių 
paslaugų, 
sveikatos
priežiūros

Transporto
paslaugų, verslo 
administravimo

Žemės ūkio,
miškininkystės ir

žuvininkystės

Paslaugų 
asmenims

Meno

KVIEČIAME MOKYTIS VALSTYBINĖSE IR  NEVALSTYBINĖSE PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE. 76 3

Siūlome beveik 400 įvairių profesinio mokymo programų. 
Jas gali rinktis asmenys, tiek turintys pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą, 
tiek jo neturintys. Tie, kurie neturi išsilavinimo, jį gali įgyti kartu su 
profesinio mokymo programa. 

    Į profesinio mokymo įstaigas priimami asmenys, ne jaunesni kaip 
    14 metų.

Stojamųjų egzaminų  profesinio mokymo įstaig  nėra.     į as
Mokinių priėmimo į programas klausimus sprendžia profesinio     

    mokymo įstaigos Mokinių priėmimo komisija. Daugiau galimybių 
    pasirinkti norimą mokymo programą turi tie mokiniai, kurių  
     geresnimokymosi pasiekimai  ir kurie anksčiau pateikia prašymus 
    su reikiamais dokumentais.

Mokymas valstybinėse profesinio mokymo įstaigose yra �nan    - 
    suojamas valstybės lėšomis.

Visiems mokiniams mokama stipendija, o gerai besimokantieji ją     
    gauna didesnę. 

Pagal tarptautinių mainų projektus mokiniai išvyksta atlikti prak    -
    -tikos į užsienio šalis, dalyvauja olimpiadose, profesinio meistriš
    kumo konkursuose. 

Daugelis profesinio mokymo įstaigų suteikia mokiniams galimybę     
    gyventi bendrabutyje.

Mokiniai profesinio mokymo įstaigoje gali patenkinti skirtingus     
    saviraiškos poreikius – organizuoti ar dalyvauti pilietinėse bei 
    kultūrinėse veiklose ir renginiuose, techninės kūrybos 
    konkursuose, sportuoti.

Visiems profesinio mokymo įstaigų mokiniams skiriamos rudens,     
    šv. Kalėdų, šv. Velykų ir vasaros atostogos.

Mokiniai, kurie mokosi pagal ameistrystės mokymosi formą,     p
    iš karto įdarbinami.

PRIKLAUSOMAI NUO TURIMO IŠSILAVINIMO, PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE GALIMA ĮGYTI

Visa informacija apie profesinio mokymo įstaigų mokymo 
programas, atvirų durų dienas, stojimo ir mokymosi sąlygas – 
Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos 
(AIKOS) tinklalapyje www.aikos.smm.lt.

Profesinio mokymo įstaigose už Europos Sąjungos ir Lietuvos 
lėšas įrengti ir šiuolaikiška įranga ir technika aprūpinti 42 sek–
toriniai praktinio mokymo centrai. Tokie centrai teikia 
efektyvų praktinį profesinį mokymą asmenims, norintiems 
įgyti profesinę kvali�kaciją arba ją tobulinti. 

2016 M. PRIĖMIMAS Į PROFESINIO 
MOKYMO ĮSTAIGAS 

PROFESINIO MOKYMO
ĮSTAIGOS
ALANTOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA
http://www.alantostvm.lt
Atvirų durų dienos: kovo 23–27 d.
Žemės ūkio sektorinis praktinio mokymo centras

ALYTAUS DAILIŲJŲ AMATŲ MOKYKLA
http://www.amatai.lt
Atvirų durų dienos: kovo 23–24 d. 

ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS
http://www.aprc.lt
Atvirų durų diena: balandžio 7 d.
Inžinerinės pramonės sektoriaus praktinio mokymo centras,
Statybos sektoriaus praktinio mokymo centras

ANYKŠČIŲ TECHNOLOGIJOS MOKYKLA
http://www.anyksciutm.lt 
Atvirų durų diena: balandžio 8 d.

AUKŠTADVARIO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA
http://www.azum.aukstadvaris.lm.lt
Atvirų durų dienos: balandžio 4–8 d.

BIRŽŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYMO CENTRAS
http://www.btvmc.lt 
Atvirų durų dienos: balandžio 4–8 d.

DAUGŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA
http://www.dtvm.lt
Atvirų durų dienos: kovo 23–24 d.

DIEVENIŠKIŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA
http://www.dieveniskiutvm.lt   
Atvirų durų dienos: balandžio 14–16 d.

DRUSKININKŲ AMATŲ MOKYKLA
http://www.dam.lt
Atvirų durų dienos: kovo 17–18 d.

ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRAS
http://www.epmc.lt
Atvirų durų diena: balandžio 30 d.
Energetikos sektoriaus praktinio mokymo centras

JONAVOS POLITECHNIKOS MOKYKLA
http://www.jpm.lt
Atvirų durų diena: balandžio 14 d.

JONIŠKĖLIO IGNO KARPIO ŽEMĖS ŪKIO 
IR PASLAUGŲ MOKYKLA
http://www.ikarpis.joniskelis.lm.lt 
Atvirų durų dienos: kovo 17–18 d.

 

 

JONIŠKIO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA 
http://www.jzum.lt
Atvirų durų dienos: kovo 15–17 d.
Žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės sektoriaus praktinio 
mokymo centras
 
KAIŠIADORIŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA
http://www.zum.kaisiadorys.lm.lt
Atvirų durų dienos: kovo 21–25 d.

KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS 
http://www.kaupa.lt
Atvirų durų dienos: balandžio 29–30 d.
Kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų sektorinis praktinio 
mokymo centras

KAUNO BUITINIŲ PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLA
http://www.verslas.kaunas.lm.lt
Atvirų durų dienos: kovo 22–24 d.

KAUNO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYKLA
http://www.kitm.lt
Atvirų durų dienos: kovo 19–20 d.

KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS MOKYMO CENTRAS 
http://www.mpcentras.lt 
Atvirų durų diena: kovo 18 d. 
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gamybos sektoriaus praktinio 
mokymo centras,
Viešbučių ir restoranų sektoriaus praktinio mokymo centras

KAUNO MECHANIKOS MOKYKLA
http://www.kamemo.lm.lt 
Atvirų durų dienos: kovo 19–20 d.

KAUNO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR STATYBOS VERSLO 
DARBUOTOJŲ  PROFESINIO RENGIMO CENTRAS 
http://www.profcentras.lt
Atvirų durų dienos: kovo 1 – balandžio 4 d.
Statybos sektoriaus praktinio mokymo centras

KAUNO STATYBININKŲ RENGIMO CENTRAS 
http://www.src.kaunas.lm.lt
Atvirų durų diena: kovo 19 d.
Medienos technologijų ir baldų gamybos inovacijų praktinio 
mokymo centras,
Variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto 
sektoriaus praktinio mokymo centras
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KURŠĖNŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA
http://politechnika.w3.lt/    
Atvirų durų dienos: kovo 19–20 d.

MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS
http://www.mprc.lt
Atvirų durų dienos: kovo 23–27 d.
Transporto, sandėliavimo ir ryšių sektoriaus 
praktinio mokymo centras,
Žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės sektoriaus 
praktinio mokymo centras

MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA
http://www.pm.mazeikiai.lm.lt
Atvirų durų dienos: balandžio 13–14 d.

PANEVĖŽIO DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS
http://www.paneveziodrmc.lt
Atvirų durų diena: balandžio 8 d.
Transporto, sandėliavimo ir ryšių sektoriaus 
praktinio mokymo centras,
Viešbučių ir restoranų sektoriaus 
praktinio mokymo centras

PANEVĖŽIO MARGARITOS RIMKEVIČAITĖS 
TECHNOLOGINĖ MOKYKLA                       
http://www.margarita.lt/
Atvirų durų dienos: kovo 14–18 d.

PANEVĖŽIO PREKYBOS IR PASLAUGŲ VERSLO MOKYKLA
http://www.pppvm.lt
Atvirų durų dienos: kovo 19–20 d. Didmeninės 
ir mažmeninės prekybos sektoriaus praktinio 
mokymo centras

PANEVĖŽIO PROFESINIO RENGIMO CENTRAS
http://www.panprc.lt 
Atvirų durų diena: kovo 3 d.
Statybos sektoriaus praktinio mokymo centras

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA
http://www.plungestvm.lt
Atvirų durų diena: balandžio 15 d.
Žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės sektoriaus 
praktinio mokymo centras

RADVILIŠKIO TECHNOLOGIJŲ 
IR VERSLO MOKYMO CENTRAS
http://www.rtvmc.lt.lt          
Atvirų durų dienos: kovo 21–24 d.

RASEINIŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA
http://www.rtvm.lt
Atvirų durų diena: balandžio 15 d.

KAUNO TAIKOMOSIOS DAILĖS MOKYKLA
http://www.tdm.kaunas.lm.lt 
Atvirų durų dienos: balandžio 9–10 d.

KELMĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS
http://www.kprc.lt 
Atvirų durų dienos: balandžio 4–8 d. 

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS
http://www.prc.kedainiai.lm.lt
Atvirų durų diena: balandžio 7 d.

KLAIPĖDOS LAIVININKŲ MOKYKLA
http://www.laivininkumokykla.lt
Atvirų durų dienos: vasario 25 d. ir balandžio 14 d.

KLAIPĖDOS LAIVŲ STATYBOS IR REMONTO MOKYKLA
http://www.klsrm.lt 
Atvirų durų dienos: balandžio 1–30 d.

KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLA
http://www.klpvm.lt
Atvirų durų dienos: kovo 4 d., balandžio 6 d., gegužės 6 d.
Variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto 
sektoriaus praktinio mokymo centras

KLAIPĖDOS PROFESINIO MOKYMO 
IR REABILITACIJOS CENTRAS
http://www.klaipedospmrc.lt
Atvirų durų dienos: kovo 17–18 d. 
Inžinerinės pramonės sektoriaus praktinio mokymo centras,
Transporto, sandėliavimo ir ryšių sektoriaus 
praktinio mokymo centras

KLAIPĖDOS SIUVIMO IR PASLAUGŲ VERSLO MOKYKLA
http://www.kspvm.lm.lt
Atvirų durų dienos: vasario 8–12 d., kovo 21–25 d.
Tekstilės produkcijos gamybos sektorinis praktinio 
mokymo centras

KLAIPĖDOS STATYBININKŲ MOKYKLA
http://www.statmokykla.lt 
Atvirų durų dienos: kovo 19–20 d.

KLAIPĖDOS TURIZMO MOKYKLA
http://ktm.lt 
Atvirų durų dienos: vasario 23–27 d.
Viešbučių ir restoranų bei prekybos sektorinis 
praktinio mokymo centras

KRETINGOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA
http://www.ktvm.kretinga.lm.lt
Atvirų durų dienos: balandžio 28–29 d.

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA
http://www.ktvm.kupiskis.lm.lt 
Atvirų durų diena: balandžio 7 d.

 

ROKIŠKIO TECHNOLOGIJOS, VERSLO 
IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA
http://www.tvzum.rokiskis.lm.lt
Atvirų durų dienos: balandžio 4–8 d.

SIMNO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA
http://www.simnozum.lt 
Atvirų durų dienos: kovo 24 d. ir balandžio 14–15 d.

SKUODO KAIMO VERSLŲ, AMATŲ IR PASLAUGŲ MOKYKLA
http://www.profesinis.lt
Atvirų durų diena: balandžio 9 d.

SMALININKŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA
http://www.stvm.lt/                    
Atvirų durų dienos: balandžio 4–8d.

ŠIAULIŲ DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS
http://www.mokymocentras.lt 
Atvirų durų dienos: liepos 19 d., rugsėjo 20 d.
Transporto, sandėliavimo ir ryšių sektoriaus 
praktinio mokymo centras

ŠIAULIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS
http://www.sprc.lt
Atvirų durų dienos: kovo 7–10 d. 
Didmeninės ir mažmeninės prekybos sektorinis 
praktinio mokymo centras
Statybos sektoriaus praktinio mokymo centras

ŠILUTĖS TURIZMO IR PASLAUGŲ VERSLO MOKYKLA
http://www.stpm.silute.lm.lt
Atvirų durų dienos: balandžio 4–8 d.

ŠILUTĖS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA
http://www.szum.lt 
Atvirų durų dienos: kovo 16–18 d. 
Žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės sektoriaus 
praktinio mokymo centras

ŠVENČIONIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS
http://www.sprc.w3.lt/
Atvirų durų dienos: balandžio 11–15 d.

TAURAGĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS
http://www.prc.taurage.lm.lt   
Atvirų durų dienos: balandžio 4–8 d.

TELŠIŲ REGIONINIS PROFESINIO MOKYMO CENTRAS
http://www.telsiurpmc.lt 
Atvirų durų dienos: vasario 24–25 d. Statybos 
sektoriaus praktinio mokymo centras

UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA
http://www.ukvm.lt 
Atvirų durų dienos: vasario 18–19 d.

 

 

UTENOS REGIONINIS PROFESINIO MOKYMO CENTRAS
http://www.utenosrpmc.lt 
Atvirų durų dienos: balandžio 21–22 d.
Didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriaus 
praktinio mokymo centras,
Maisto produktų, gėrimų ir tabako gamybos sektoriaus
praktinio mokymo centras

VARĖNOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA
http://www.tvm.varena.lm.lt
Atvirų durų dienos: balandžio 24–25 d.

VEISIEJŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA
http://www.veisiejutvm.lt
Atvirų durų dienos: kovo 31 d., balandžio 2 d.

VILKIJOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA
http://www.vilkijoszum.lt
Atvirų durų dienos: balandžio 14–16 d.

VILNIAUS AUTOMECHANIKOS IR VERSLO MOKYKLA
http://www.vavm.lt 
Atvirų durų dienos: kovo 15–18 d.
Variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto 
sektoriaus praktinio mokymo centras

VILNIAUS GELEŽINKELIO TRANSPORTO 
IR VERSLO PASLAUGŲ MOKYKLA
http://www.vgtvpm.lt
Atvirų durų dienos: kovo 29–30 d.
Geležinkelio transporto specialistų rengimo
 sektorinis praktinio mokymo centras

VILNIAUS JERUZALĖS DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS
http://www.vjdrmc.lt
Atvirų durų dienos: gegužės 12 d., rugsėjo 15 d.
Statybos (suvirinimo) sektoriaus praktinio mokymo centras

VILNIAUS KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ MOKYKLA
http://www.vkpm.w3.lt
Atvirų durų dienos: kovo 21–25 d.

VILNIAUS PASLAUGŲ VERSLO DARBUOTOJŲ 
PROFESINIO RENGIMO CENTRAS
http://www.pvdprc.lt.
Atvirų durų dienos: kovo 14–18 d.
Komunalinės, socialinės ir asmeninio aptarnavimo 
veiklos sektoriaus praktinio mokymo centras

VILNIAUS STATYBININKŲ RENGIMO CENTRAS 
http://www.vsrc.lt
Atvirų durų dienos: balandžio 13–14 d.
Statybos (statybos ir apdailos darbų) sektoriaus 
praktinio mokymo centras
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VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO 
IR REABILITACIJOS CENTRAS    
http://www.vtmrc.lt
Atvirų durų dienos: balandžio 11–15 d.

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO 
PROFESINIO MOKYMO CENTRAS
http://www.vtvpmc.lt
Atvirų durų dienos: kovo 15–17 d.
Inžinerinės pramonės sektorinis praktinio mokymo centras,
Energetikos sektoriaus praktinio mokymo centras

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA
http://www.vtvzum.lt
Atvirų durų dienos: balandžio 7–8 d.

VILNIAUS TURIZMO IR PREKYBOS VERSLO MOKYKLA
http://www.vtpvm.lt 
Atvirų durų dienos: balandžio 5–6 d.
Didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriaus 
praktinio mokymo centras

 

VILNIAUS ŽIRMŪNŲ DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS
http://www.vzdrmc.lt
Atvirų durų dienos: kovo 15, 17 d., balandžio 6, 22 d.
Viešbučių ir restoranų sektoriaus praktinio mokymo centras

VISAGINO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO PROFESINIO 
MOKYMO CENTRAS
http://www.vpm.lt 
Atvirų durų dienos: balandžio 19–21 d.
Energetikos sektoriaus praktinio mokymo centras

ZARASŲ ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA
http://www.zum.zarasai.lm.lt  
Atvirų durų diena: balandžio 20 d.

ŽEIMELIO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA
http://www.zzum.lt
Atvirų durų diena: balandžio 14 d.

 

 

VILNIAUS KOLEGIJA
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETAS
http://spf.viko.lt 

VILNIAUS VERKIŲ MOKYKLA – DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
http://www.verkiuspecialioji.vilnius.lm.lt 
 

VIEŠOJI ĮSTAIGA AMATŲ MOKYKLA  „SODŽIAUS MEISTRAI“
http://www.sodziausmeistrai.lt
Atvirų durų diena: balandžio 13 d. 

VŠĮ  „SVEIKATOS IR GROŽIO AKADEMIJA“
http://www.sgakademija.lt 
Atvirų durų dienos: kovo 7–8 d. 

VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS 
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS 
REIKALŲ MINISTERIJOS 
PASIENIEČIŲ MOKYKLA
http://www.pasienietis.lt
Atvirų durų diena: gegužės 6 d.

NEVALSTYBINĖS PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOS

VŠĮ MOKYKLA  „ART OF BEAUTY“
http://www.mokyklaaob.lt 
Atvirų durų dienos: kovo 14–15 d.

STATUTINĖS PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOS

LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLA
http://lpm.policija.lt
Atvirų durų diena: kovo 3 d. 

UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ MOKYKLA
http://www.ugm.lt
Atvirų durų diena: balandžio 28 d.

 

KITOS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS, VYKDANČIOS PIRMINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS

KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJA
PROFESINIO MOKYMO SKYRIUS
http://www.kmaik.lt 

2016 M. PRIĖMIMAS 
Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS 

KVIEČIAME MOKYTIS  universitetuose ir kolegijose22 23 

BENDRASIS PRIĖMIMAS

Pagrindinės priėmimo procedūros vykdomos internetu. Bendrąjį priėmimą į aukštąsias mokyklas organizuoja LAMA BPO 
(Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti) – www.lamabpo.lt.
2016 metais bendrajame priėmime dalyvauja 43 aukštosios mokyklos.

KAIP SKAIČIUOJAMAS KONKURSINIS BALAS

Stojančiųjų į aukštąsias mokyklas konkursinis balas apskaičiuojamas pagal keturių mokomųjų dalykų rezultatus. 
Skirtingų dalykų įvertinimai turės skirtingą svorį.

Stojantiesiems į menų studijas ir meno pedagogiką vietoj vieno brandos egzamino reikia laikyti stojamąjį egzaminą, 
stojantiesiems į sporto ir sporto pedagogikos studijas vieną egzaminą keičia sporto pasiekimų įvertinimas. 
Stojantiesiems į pedagogines studijas privalomas motyvacijos įvertinimas.

Kai kurių nacionalinių ir tarptautinių olimpiadų laureatams, taip pat stojantiems į kolegijas profesinių mokyklų absolventams, 
baigusiems mokyklą su pagyrimu arba turintiems vienerių metų darbo stažą, bus pridedami papildomi balai.
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http://www.vtvpmc.lt
http://www.vtvzum.lt
http://www.vtpvm.lt
http://www.vzdrmc.lt
http://www.vpm.lt
http://www.zum.zarasai.lm.lt
http://www.zzum.lt
http://www.lpm.policija.lt
http://www.ugm.lt
http://www.pasienietis.lt
http://www.mokyklaaob.lt
http://www.sodziausmeistrai.lt
http://www.sgakademija.lt
http://www.spf.viko.lt
http://www.verkiuspecialioji.vilnius.lm.lt
http://www.lamabpo.lt
http://www.vtmrc.lt
http://www.kmaik.lt

