
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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