
Profesinę kvalifikaciją galima įgyti 74 valstybinėse ir  
3 nevalstybinėse profesinio mokymo įstaigose. Jos siūlo 
apie 300 įvairių profesinio mokymo programų.

●	 Į profesinio mokymo įstaigas priimami mokiniai nuo 14 metų.

●	 Profesinio mokymo įstaigoje galima įgyti ir profesinę kvalifikaciją, ir išsilavinimą.

●	 Stojamųjų egzaminų nėra. Pirmenybė – geriau besimokiusiems ir anksčiau 
pateikusiems prašymus asmenims.

●	 Prašymas priimti į profesinio mokymo įstaigą pateikiamas pasirinktos įstaigos 
priėmimo komisijai.

●	 Mokymąsi valstybinėse profesinio mokymo įstaigose finansuoja valstybė.

●	 Visiems mokiniams mokama stipendija. Gerai besimokantiems – didesnė.

●	 Daugelis profesinio mokymo įstaigų suteikia mokiniams galimybę gyventi 
bendrabutyje.

●	 Praktinis mokymas sudaro 60–70 proc. mokymo programos.

●	 Profesinių mokymo įstaigų mokiniai gali atlikti praktiką užsienio šalyse, dalyvauti 
profesinio meistriškumo konkursuose.

●	 Mokiniams skiriamos rudens, šv. Kalėdų, šv. Velykų ir vasaros atostogos.

●	 Mokiniams, profesinę mokymo 
įstaigą baigusiems su pagyrimu, 
jeigu jie stoja į aukštąją mokyklą, 
pridedamas papildomas balas. 

Apie profesinį mokymą  
svarbu žinoti

Asmenims, 
neįgijusiems 
pagrindinio 
išsilavinimo

Asmenims, 
įgijusiems 
pagrindinį 
išsilavinimą

Asmenims, 
įgijusiems 
vidurinį 
išsilavinimą

Asmenims, 
baigusiems 
individualizuotas 
pagrindinio ugdymo, 
socialinių įgūdžių 
programas ir pan.

Profesinę kvalifikaciją 
(vyresniems nei 16 metų).
Mokymosi trukmė  
1–2 metai.

Profesinę 
kvalifikaciją. 
Mokymosi trukmė  
2 metai. Profesinę 

kvalifikaciją. 
Mokymosi 
trukmė 
1–2 metai.

Profesinę kvalifikaciją. 
Mokymosi trukmė 3 metai.

Profesinę kvalifikaciją ir 
pagrindinį išsilavinimą  
(iki 16 metų).
Mokymosi trukmė 3 metai.

Profesinę 
kvalifikaciją ir vidurinį 
išsilavinimą. 
Mokymosi trukmė  
3 metai.

Stojantieji į profesinio mokymo įstaigas gali įgyti architektūros ir statybos, gamybos 
ir perdirbimo, inžinerijos, kompiuterijos, meno, paslaugų asmenims, saugos paslaugų, 
socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros, transporto paslaugų, verslo ir administravimo, 
žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir kitų sričių profesijas.

Profesinio mokymo įstaigų sąrašą galite rasti Švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapyje 
www.smm.lt/profesines-mokyklos.

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.
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