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Nuostatos apie profesinę mokyklą 

• Mokosi tik „blogiukai“ 

• Mažos profesinės perspektyvos 

• Mokiniai nepakankamai parengiami 

brandos egzaminams 

• Nejauki, netvarkinga mokymosi aplinka 

• Mokiniai neturi galimybės tęsti mokslų 

aukštosiose mokyklose 

• „Blogai mokysiesi - eisi į profkę!“ 



 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     

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 



 
 
  
 

Priėmimas į profesinio mokymo įstaigas 
vykdomas centralizuotai. 

Jį vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų 
asociacija – LAMA BPO  

http://profesinis.lamabpo.lt/ 
Bendrasis priėmimas į profesinio mokymo 
įstaigas prasideda nuo gegužės 20 d. 
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Įsidarbinimo 
galimybių 

barometras 
2020 

https://uzt.lt/darbo-rinka/isidarbininimo-galimybiu-
barometras/ 
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NAUJA. Priėmimas mokytis pagal 

pirminio profesinio mokymo programas 

ar jų modulį 

• 9 ir I gimnazijos klasės mokinys galės 

pasirinkti II–III kvalifikacijos lygio mažiausią 5 

mokymosi kreditų apimties modulį arba 

didžiausią – 10 mokymosi kreditų apimties – 

dvejiems mokymosi metams, 

• III gimnazijos klasės mokinys galės pasirinkti 

II–IV kvalifikacijos lygio mažiausią 10 ir 

didžiausią – 20 mokymosi kreditų apimties 

modulį dvejiems mokymosi metams. 



Mokinys baigęs atskirą modulį: 

• Gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį 
pažymėjimą. 

• Įgytos kompetencijos jam leis užsiimti 
atitinkama veikla. 

• Mokantis toliau pagal to paties kvalifikacijos 
lygio ir tos pačios kvalifikacijos programą 
įgytos kompetencijos bus įskaitomos, 
sutrumpės mokymosi laikas.  

• Įgytos kompetencijos gali būti užskaitomos 
mokantis ir pagal aukštesnio kvalifikacijos 
lygio to paties švietimo sektoriaus programą.   





VAVM 

Tai moderni, 

šiuolaikinė, turinti 

puikią techninę 

praktinio mokymo 

bazę mokykla. 

 

Mokykloje mokosi  

virš 800 mokinių, 

atvykusių iš visos 

Lietuvos. 



MOKYKLOJE VYKDOMOS 

PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS 

įgijusiems pagrindinį išsilavinimą 

 Automobilių mechaniko 

 Automobilių elektros įrenginių 

remontininko 

 

Mokymosi trukmė 3 metai 

 



MOKYKLOJE VYKDOMOS PROFESINIO 

MOKYMO PROGRAMOS 
įgijusiems vidurinį išsilavinimą 

 Automobilių mechaniko 

 Automobilių elektros įrenginių 

remontininko 

 Automobilių kėbulo remontininko  

 Siuvėjo 
 

 

Mokymosi trukmė 2 metai 

 



Automobilių mechaniko 

profesiniai gebėjimai 

• patikrinti automobilio 

techninę būklę 

• atlikti automobilio 

kasdienę ir periodinę 

techninę priežiūrą  

• atlikti ardymo ir 

surinkimo darbus 

• diagnozuoti 

automobilio mazgų ir 

sistemų gedimus ir 

juos pašalinti ir kt. 



Automobilių elektros įrenginių 

remontininko profesiniai gebėjimai 

• atlikti automobilio 

kasdienę ir periodinę 

techninę priežiūrą 

• nustatyti elektrinių ir 

elektroninių prietaisų 

gedimus ir juos pašalinti 

• atlikti ardymo ir 

surinkimo darbus ir kt. 

 



Automobilių kėbulo remontininko 

profesiniai gebėjimai 

• remontuoti automobilio 

kėbulą 

• keisti automobilio 

kėbulo detales 

• atlikti šaltkalvio 

darbus, ardyti ir 

surinkti automobilius 

• paruošti automobilio 

kėbulą dažymui ir 

atlikti smulkius 

dažymo darbus ir kt. 

 



Siuvėjo profesinio mokymo 

programa 

• Mokymosi trukmė – 2 metai arba 1 metai 

• Įgiję siuvėjo kvalifikaciją, geba priimti užsakymą, 

suderinti drabužio modelį su užsakovu.  

• Sukerpa drabužį, numato drabužio siuvimo 

technologiją ir darbo eigą.  

• Paruošia drabužį pirmajam primatavimui, 

pritaiko drabužį užsakovo figūrai.  

• Atlieka meninį drabužių dekoravimą. 



MOKYKLOJE VYKDOMOS PROFESINIO MOKYMO 

PROGRAMOS 
įgijusiems daugiau nei vidurinį išsilavinimą 

 Automobilių mechaniko 

 Automobilių elektros įrenginių 
remontininko 

 Automobilių kėbulo remontininko  

 Siuvėjo 

• Siuvėjo – konstruktoriaus 

• Motorinių transporto priemonių 
kroviniams vežti vairuotojo 

 Mokslas trunka  iki 1 m. 





Mūsų privalumai  

• Mokslas nemokamas 

• Mokama stipendija 

• Mokykloje yra valgykla 

• Mokykla turi bendrabutį 

• „B, C, CE“ kategorijų vairavimo 
mokymas, 95 kodas 

• Mokiniai turi galimybę vykti į 
stažuotes užsienyje 

• Mokiniai gali dalyvauti įvairiose 
neformalaus švietimo grupių veiklose 



Profesinis informavimas ir 

konsultavimas 

• Virtualios profesinio informavimo konsultavimo 

pamokos. 

• Pažintinio profesinio veiklinimo užsiėmimai 8 -12 

klasių mokiniams.  

 Mokiniai gali susipažinti su mokykla, moderniu 

sektoriniu praktinio mokymo centru bei praktiškai 

išbanyti profesiją. 

• Mokyklos profesijos mokytojų vizitai  į bendrojo 

ugdymo mokyklas. Organizuojamos pažintinės 

veiklinimo pamokos, teikiamos konsultacijos apie 

mokymosi ir karjeros galimybes. 

 

 





Ilona Venčkauskaitė 

Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos 

Gimnazijos skyriaus vedėja 

 

+ 370 610 21349 

gimnazijosskyrius@vavm.lt 

www.vavm.lt. 
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Čia gera mokytis  

 

www.vavm.lt 


