
„Kodėl verta rinktis profesinę 
mokyklą? Ką turi žinoti tėvai“

Ilona Venčkauskaitė
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų 

mokyklos 

gimnazijos skyriaus vedėja



Nuostatos apie profesinę mokyklą

• "Blogai mokysiesi - eisi į profkę!„

• Mokosi tik „blogiukai“

• Mokiniai nepakankamai parengiami brandos 
egzaminams

• Nejauki, netvarkinga mokymosi aplinka

• Mokiniai neturi galimybės tęsti mokslų 
aukštosiose mokyklose

• Mažos profesinės perspektyvos



Priimamų mokytis pagal profesinio mokymo 
programas mokinių skaičiai 2012-2015 m.
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PROGRAMOS:  Pirminio profesinio mokymo programos – pirmai kvalifikacijai įgyti

Tęstinio – kitai kvalifikacijai įgyti arba turimai tobulinti

Pirminio

profesinio mokymo

PROGRAMOS*

Neturintiems pagrindinio 

išsilavinimo (turintiems 

mokymosi pasiekimų

pažymėjimą)

Turintiems pagrindinį 

išsilavinimą

Turintiems vidurinį 

išsilavinimą

Programos, skirtos specialiųjų poreikių asmenims

+ Pagrindinio ugdymo programa + Vidurinio ugdymo programa



http://mukis.lt/mod/priemimo_planas/

Paieška
Išvalyti paiešką
Savivaldybė
Mokymo įstaigos pavadinimas
Mokymo programos pavadinimas
Mokymo programų valstybiniai kodai
Mokymo programos pagal įgytą išsilavinimą

Ieškoti

http://mukis.lt/mod/priemimo_planas/
http://mukis.lt/mod/priemimo_planas/


Kokie darbuotojai reikalingi darbo rinkai?

http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Pusl
apiai/isidarbinimo_galimybiu_barometras.aspx

http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Puslapiai/isidarbinimo_galimybiu_barometras.aspx


Naujausios programos:

IT sektorius: Java programuotojo, 
Žiniatinklio aplikacijų programuotojo, 
Multimedijos paslaugų teikėjo Mobiliosios 
elektronikos taisytojo, Kompiuterių tinklų 
derintojo.
Žemės ūkio sektorius: Žuvininkystės verslo 
darbuotojo.
Transporto sektorius: Orlaivių remontininko



Populiariausios programos 
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Automobilių mechaniko mokymo programa

Apdailininko (statybininko) mokymo programa

Virėjo mokymo programa

Kompiuterio panaudojimo srities programos

Suvirintojo mokymo programa

Technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo
programa

Kirpėjo mokymo programa

Higieninės kosmetikos kosmetiko mokymo
programa

Padavėjo ir barmeno mokymo programa



VILNIAUS 

GELEŽINKELIO 

TRANSPORTO IR 

VERSLO PASLAUGŲ 

MOKYKLA



VGTVPM

Tai moderni, 

šiuolaikinė, turinti 

puikią techninę 

praktinio mokymo 

bazę mokykla.

Mokykloje mokosi  

virš 500 mokinių, 

atvykusių iš visos 

Lietuvos.



Mokinių priėmimas į VGTVPM
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2016 m. stojančiųjų informavimo 
priemonių pasirinkimas
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Asmeniniai ryšiai (tėvai, giminaičiai,

draugai, pažįstami, buvę mokiniai)

Karjeros koordinatoriai

 teikia informaciją

VGTVPM mokytojų vizitai

Jūsų mokykloje

Atvirų durų dienos

Žurnalas „Kur stoti?“ 

Paroda "Studijos 2015"

Spaudiniai

(lankstinukai, informaciniai lapeliai)

Reklama miesto transporte



Mokyklos struktūra

• GIMNAZIJOS SKYRIUS

(įgyjamas pagrindinis ir vidurinis išsilavinimas)

• TRANSPORTO PASLAUGŲ SKYRIUS

(geležinkelio transporto, logistikos specialybės)

• VERSLO PASLAUGŲ SKYRIUS 
(informacinių technologijų specialybės)



Gimnazijos skyrius

Priimame mokytis:

– baigusius 8 klases į gimnazijos I  klasę

(9 kl.) pagal pagrindinio ugdymo programą. 

– baigusius 9 klases į gimnazijos II klasę

(10 kl.) pagal pagrindinio ugdymo 
programą. 

– baigusius 10 klasių į III gimnazijos 
klasę pagal vidurinio ugdymo programą 
ir mokantis pasirinktą specialybę.



BAIGĘ 10 KLASIŲ, GALI MOKYTIS 

ŠIŲ SPECIALYBIŲ:

• Kompiuterių tinklų derintojo

• Kompiuterinės įrangos derintojo 

• Multimedijos paslaugų teikėjo

• Logisto ekspeditoriaus

• Lokomotyvo mašinisto

• Suvirintojo

Mokslas trunka 3 metus



BAIGĘ 12 KLASIŲ GALI MOKYTIS 

ŠIŲ SPECIALYBIŲ:

• Žiniatinklio programuotojo ( 1 m.)

• Kompiuterių tinklų derintojo ( 1 m.) 

• Multimedijos paslaugų teikėjo (1 m.) 

• Logisto ekspeditoriaus (1,5 m.)

• Traukinio mašinisto (1 m.) 

• Suvirintojo (1 m.)



Kompiuterinių tinklų derintojo 

specialybė

• Programos tikslas –
parengti kvalifikuotą 
kompiuterių tinklo 
derintoją, išmanantį 
darbą kompiuterių 
tinkle ir gebanti dirbti 
įmonėse, kuriuose 
įdiegta techninė bei 
programinė įranga, 
sukurtas kompiuterių 
tinklas. 



Multimedijos paslaugų 

teikėjo specialybė

Mokymo kursas apima 
dvimatę ir trimatę 
kompiuterinę grafiką, 
animaciją, vaizdo ir garso 
produktų kūrimą, vaizdo 
ir garso medžiagos 
apdorojimą, skaitmeninės 
spaudos technologiją, 
vizualizaciją ir simuliaciją 
bei žiniatinklio svetainių 
projektavimą ir kūrimą su 
interaktyviaisiais 
elementais.



Traukinio mašinistas

• Mokosi priimti ir 
atiduoti naudoti 
lokomotyvą depe ir 
kaitos punkte, atlikti 
lokomotyvo parangą, 
atiduoti lokomotyvą 
techninės priežiūros 
ir einamojo remonto 
darbams, Prižiūrėti 
dyzelinį variklį, 
pagalbinius 
įrenginius ir 
ekipažinę dalį. 



Logistas - ekspeditorius
Mokiniai mokosi:

• Tvarkyti sandėlio logistikos
operacijų apskaitą;

• Paruošti krovinius
pervežimui;

• Organizuoti pavojingų ir
greitai gendančių krovinių
transportavimą;

• Atlikti krovinių
tarptautinių pervežimų
teisinį reguliavimą;

• Planuoti vežimo maršrutą
ir jį kontroliuoti

• Organizuoti muitinės
formalumų atlikimą;



Kodėl verta rinktis suvirintojo specialybę?

• Remiantis Lietuvos darbo 

biržos teikiama informacija, 

suvirintojai patenka  į 

didžiausią galimybę 

įsidarbinti turinčių 

specialistų sąrašą. 

• 2016 m. darbo rinkos 

tendencijos, skelbia, kad 

suvirintojai patenka į top 5 

paklausiausių specialybių



Projektas “Išbandyk profesiją”

• Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo
paslaugų mokykla kviečia bendrojo lavinimo
mokyklų 5-12 klasių mokinius dalyvauti
profesinio veiklinimo užsiėmimuose “Išbandyk
profesiją”. Pažintinio vizito metu mokiniai gali 
susipažinti su mokykla bei turi galimybę
praktiškai išbanyti pasirinktą profesiją.



Netradicinių pamokų sąrašas

SUSIKURK SAVO VIZITINĘ KORTELĘ

INOVACIJOS- MATAVIMAS- TECHNIKA

PAPRASTO VAIZDO VIRSMAS TRIMAČIU 

NUOTRAUKA KITAIP

MENINIŲ ILIUSTRACIJŲ KŪRIMAS 

GREITOJO SPAUSDINIMO TECHNOLOGIJA

ASMENINIS TINKLALAPIS- LENGVAI IR SKLANDŽIAI

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖLĖS

TINKLAS KITAIP

KOMPIUTERIO SURINKIMAS PER 30 MIN.

MICROSOFT OFFICE PASLĖPTI „STEBUKLAI“

„KELIONĖ ŠILUMVEŽIU Į GELEŽINKELIŲ PASAULĮ“

SUVIRINIMO ERDVĖS

TEBŪNIE ŠVIESA

PATIKIMI STABDŽIAI - SAUGUS  VAŽIAVIMAS 

INFORMACINIŲ SISTEMŲ TAIKYMAS TRANSPORTE

SANDĖLIŲ LOGISTIKA

PAMOKA - ŽAIDIMAS

„KAIP VAŽIUOTI GELEŽINKELIAIS”

VERSLAS 21 AMŽIUJE



Mūsų privalumai 

• Mokslas nemokamas

• Mokama stipendija

• Mokykloje yra valgykla

• Mokykla turi bendrabutį

• Mokiniai gali dalyvauti įvairiose neformalaus 
švietimo grupių veiklose

• Mokiniai turi galimybę vykti į stažuotes
užsienyje

• Mokykla patogiai pasiekiama iš visų Vilniaus 
miesto rajonų, autobusų ir geležinkelio 
stočių.







Stažuotės užsienyje

• Čekija

• Ispanija (Valencija)

• Ispanija (Tenerifė)

• Vokietija

• Latvija

• D.Britanija 

• Malta





www.vgtvpm.lt


