
             
 

Ką reiškia profesinis mokymas? 

Dauguma žmonių turi seną įsivaizdavimą, kad profesinis mokymas - visai neįdomus ir nereikalingas. Tiesą sakant, yra visiškai 
atvirkščiai.  

Profesinis mokymas yra praktinis paruošimas, kuris leidžia įgyti tam tikrą profesiją. Jis yra reikalingas daugumos techninių, 
mechaninių, kai kurių meninių, pedagoginių specialybių atstovams parengti. Profesinį mokymą turi pabaigti stilistais, automobilių 
mechanikais, statybų inžinieriais, dailiųjų amatų specialistais ir t.t. norintys dirbti žmonės. Baigusieji profesinį mokymą išmoksta pritaikyti 
savo žinias kintančioje darbo rinkoje, įgauna visapusiškų darbui pasirinktoje srityje reikalingų įgūdžių.  
 

Ar svarbios profesinės specialybės ir kodėl? 
 

Be jų negalėtų dirbti jokie kiti darbuotojai. Žinoma, be architekto sunku būtų pastatyti namą, bet be gero statybų inžinieriaus tas 
namas gali būti prastai pastatytas ir greitai sugriūti. Todėl profesinių specialybių atstovai padeda dirbti kitiems ir atvirkščiai.  

Lietuvoje dabar susiklostė tokia padėtis, kad labai sparčiai daugėja aukštąsias mokyklas baigusių studentų, bet labai trūksta 
praktinių įgūdžių turinčių specialistų. Todėl kartais ši situacija primena ratą profesorių, kurie puikiai diskutuoja apie ekologines 
problemas, tačiau nežino, ką daryti prakiurus vamzdžiui.  

 
Koks yra profesinis mokymas ir kokią gausiu kvalifikaciją? 

 
Profesinis mokymas yra skirstomas į keturis lygius, keturias pakopas. Profesinį mokymą gali rinktis įgijęs pagrindinį ar vidurinį 

išsilavinimą. Pirmų trijų pakopų mokymas yra paprastesnis, jam nereikia baigti vidurinės mokyklos. Tačiau ir darbų pasirinkimas po pirmų 
trijų pakopų profesinio mokymo bus labai ribotas. Įgijęs vidurinį išsilavinimą gali rinktis ketvirtos pakopos profesinį mokymą. Jį baigęs 
įgysi profesinę kvalifikaciją, kuri leis dirbti srities darbus.  
 

Profesinis mokymas, skirtingai nei aukštojo mokslo studijos, kurios trunka 4 metus, paprastai trunka 2-3 metus.  
 
 

 
 

Kvalifikacija 



 
Baigus profesinį mokymą suteikiama profesinė kvalifikacija. Kvalifikaciją liudijančio diplomo priede nurodoma, kokį darbą gali dirbti 

ją turintis žmogus, ir paaiškinama, kokias jis turi žinias ir profesinius įgūdžius. 
 

Profesinių mokyklų ir profesinio rengimo centrų sąrašą bei visą stojimui naudingą informaciją rasite: 
 

- www.smm.aikos.lt 
- www.euroguidance.lt 
- www.profesijupasaulis.lt 
- www.kurstudijuoti.lt 
- www.ldrmt.lt 
- www.ldb.lt 

  
Stojimo procesas: ką ir kada daryti? 

 
Profesinėse mokyklose suteikiama galimybė studijuoti sulaukus 14 metų. Prašymai mokytis priimami nuo pavasario 

(dažniausiai nuo kovo 1 dienos). 
Bendrojo lavinimo mokyklų abiturientai profesinį išsilavinimą gali įgyti po 1-1,5 metų trukmės studijų, norintieji vidurinį išsilavinimą gauti 
profesinėse mokyklose – mokosi trejus metus. 

Stojant į profesines mokyklas reikalingi dokumentai: prašymas (pildomas dokumentų priėmimo vietoje),  asmens dokumentas, 
įgytą išsilavinimą liudijančio dokumento originalas, sveikatos pažymėjimas (086/a forma), dvi nuotraukos (3x4). 
 
° baigusieji adaptuotą pagrindinio ugdymo programą pateikia pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą bei pažymą apie 10 klasės 
bendrojo lavinimo dalyko(ų) programos(ų) adaptavimą bei mokymosi pasiekimus (ko išmoko).  

 
 

http://www.smm.aikos.lt/
http://www.euroguidance.lt/
http://www.profesijupasaulis.lt/
http://www.kurstudijuoti.lt/
http://www.ldrmt.lt/
http://www.ldb.lt/


 
ARTIMIAUSIOS PROFESINĖS MOKYKLOS: 

Mokymo įstaigos pavadinimas Adresas Mokyklos telefonas Internetinė svetainė 
Profesinės mokyklos Panevėžio mieste: 

Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės 
technologinė mokykla 

Aldonos g. 4, Panevėžys 8-45-587080 http://www.margarita.lt/ 

Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo 
mokykla 

Klaipėdos g. 146, Panevėžys 8-45-526373 http://www.pppvm.lt/ 

Panevėžio profesinio rengimo centras 
 

Staniūnų g. 68, 
Panevėžys 

8-45-587138 http://http//www.panprc.lt 

Lietuvos reabilitacinis profesinio 
rengimo centras 
 

Gedimino g. 81, Radviliškis 8-422-53957 http://www.lrprc.projektas.lt/ 

Kėdainių profesinio rengimo centras Šėtos g. 105, Kėdainiai 8-347-68302 http://www.prc.kedainiai.lm.lt/ 
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės 
ūkio mokykla 
 

Konstantinavos k., Kazliškio sen., 
Rokiškis 

8-458-68078 http://www.tvzum.rokiskis.lm.lt 

Kupiškio technologijos ir verslo 
mokykla 
 

Jaunimog.8, Kupiškis  8-459-35080 http://www.ktvm.kupiskis.lm.lt/ 

Biržų politechnikos mokykla Skratiškių g. 6,Biržai 8-450-32134 http://www.politechnika.ten.lt./ 
Anykščių technologijos mokykla Ažupiečių k., Anykščių sen.,Anykščiai. 8-381-59404 http://www.anyksciutm.lt/ 
Šeduvos technologijų ir verslo mokykla Jaunimo g. 12, Raudondvario k., 

Radviliškio r. 
8-422-44410 http://www.stvm.lm.lt/ 

Šiaulių profesinio rengimo centras Gardino g. 4,Šiauliai 8-41-552589 http://www.sprc.lt/ 
Vabalninko žemės ūkio mokykla S. Nėries g. 8, Vabalninkas 8-450-54332 http://www.vzum.birzai.lm.lt/ 

 
 

 
 
 
 
 



 

                                             PROFESINĖS MOKYKLOS LIETUVOJE 

Panevėžio apskritis   
Biržų politechnikos mokykla http://www.polit.lt/ Biržai 
Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla http://www.ikarpis.joniskelis.lm.lt/ Pasvalio r., Narteikiai 
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla  http://www.ktvm.kupiskis.lm.lt/ Kupiškis 
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras http://www.paneveziodrmc.lt Panevėžys 
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla http://www.margarita.lt/ Panevėžys 
Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla  http://www.pppvm.lt Panevėžys 
Panevėžio profesinio rengimo centras  www.panprc.lt/  Panevėžys 
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla http://www.tvzum.rokiskis.lm.lt/ Rokiškio r. 
Vabalninko žemės ūkio mokykla  http://www.vzum.birzai.lm.lt/ Biržų r., Vabalninkas 
 

 
Alytaus apskritis   
Alytaus dailiųjų amatų mokykla  http://www.amatai.lt Alytus 
Alytaus darbo rinkos mokymo centras http://www.alytausdrmc.lt/ Alytus 
Alytaus profesinio rengimo centras  http://www.aprc.lt Alytus 
Daugų technologijos ir verslo mokykla  http://www.dtvm.tai.lt Daugai 
Druskininkų amatų mokykla  http://www.dam.lt/ Druskininkai 
Simno žemės ūkio mokykla http://www.simnozum.lt/ Alytaus r., Simnas 
Varėnos technologijos ir verslo mokykla http://www.tvm.varena.lm.lt/ Varėna 
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla http://www.veisiejutvm.lt/ Lazdijų r., Kailiniai  

 
Kauno apskritis   
Balbieriškio Mykolo Jeronimo Krupavičiaus žemės ūkio mokykla  
http://www.rekvizitai.lt/imone/balbieriskio_mykolo_jeronimo_krupaviciaus_zemes_ukio_mokykla/ Prienų r., Balbieriškis Jonavos politechnikos 
mokykla  http://www.jpm.lt/ Jonava 
Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla http://www.zum.kaisiadorys.lm.lt/ Kaišiadorys 
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla  http://www.verslas.kaunas.lm.lt Kaunas 
Kauno Dainavos darbo rinkos mokymo centro  http://www.dainavosdrmc.lt/ Kaunas 
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Kauno maisto pramonės mokykla  http://www.kmpm.lm.lt/ Kaunas 
Kauno mechanikos mokykla  http://www.kamemo.lm.lt Kaunas 
Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras  http://www.ktpvm.lt Kaunas, Palanga 
Kauno prekybos ir verslo mokykla  http://pilis.kpvm.lt Kaunas 
Kauno ryšininkų mokykla  http://www.krm.lm.lt/ Kaunas 
Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras http://www.ksm.lt/ Kaunas 
Kauno statybininkų rengimo centras  http://www.src.kaunas.lm.lt Kaunas 
Kauno taikomosios dailės mokykla  http://www.tdm.kaunas.lm.lt Kaunas 
Kėdainių profesinio rengimo centras http://www.prc.kedainiai.lm.lt/ Kėdainiai 
Raseinių technologijos ir verslo mokykla  http://www.rtvm.lt/ Raseiniai 
Vilkijos žemės ūkio mokykla  http://www.vilkijosm.aiva.lt Kauno r., Vilkija 

 

Klaipėdos apskritis   
Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, Palangos skyrius  http://www.ktpvm.lt Kaunas, Palanga 
Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras http://klaipedosdrmc.lt/lt Klaipėda 
Klaipėdos laivininkų mokykla  http://www.laivininkumokykla.lt Klaipėda 
Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla  http://www.laivusrm.ten.lt Klaipėda 
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla  http://www.klpvm.lt Klaipėda 
Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla  http://www.kspvm.lm.lt Klaipėda 
Klaipėdos statybininkų mokykla  http://statmokykla.mokslo.info/ Klaipėda 
Klaipėdos turizmo mokykla  http://www.ktm.lt Klaipėda 
Kretingos technologijos ir verslo mokykla  http://www.ktvm.ku.lt Kretingos r., Kretingsodis 
Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla http://www.profesinis.lt/ Skuodas 
Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla  http://www.stpm.silute.lm.lt Šilutė 
Šilutės žemės ūkio mokykla http://www.szum.lt/ Šilutės r., Pagryniai 
Marijampolės apskritis   
Marijampolės profesinio rengimo centras  http://www.lrprc.su.lt/lt/index.html Marijampolė, Vilkaviškis, Kudirkos Naumiestis 
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Šiaulių apskritis   
Gruzdžių žemės ūkio mokykla  http://www.gzum.gruzdziai.lm.lt Šiaulių r., Gruzdžiai 
Joniškio žemės ūkio mokykla  http://www.jzum.lt Joniškis 
Kelmės profesinio rengimo centras http://www.kprc.lt/ Kelmė, Tytuvėnai 
Kuršėnų politechnikos mokykla  http://politechnika.w3.lt Šiaulių r., Kuršėnai 
Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras http://www.lrprc.projektas.lt Radviliškis 
Šeduvos technologijų ir verslo mokykla  http://www.stvm.lm.lt Radviliškio r., Raudondvaris 
Šiaulių profesinio rengimo centras  http://www.sprc.lt Šiauliai 
Žeimelio žemės ūkio mokykla  http://www.zzum.lt Pakruojo r., Žeimelis 
Tauragės apskritis   
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla  http://smalininkai.w3.lt/ Jurbarko r., Smalininkai 
Tauragės profesinio rengimo centras  http://www.prc.taurage.lm.lt Tauragė, Pajūris Šilalės r. 

 

Telšių apskritis   
Mažeikių politechnikos mokykla  http://www.mprc.lt Mažeikiai 
Plungės technologijų ir verslo mokykla http://www.plungestvm.lt/ Plungė 
Telšių regioninis profesinio mokymo centras http://telsiurpmc.lt/ Telšių r., Varniai 
UAB „Telšių praktika“ dailiųjų amatų mokykla  http://www.telsiu-praktika.lt Telšiai 

 
Utenos apskritis   
Anykščių technologijos mokykla  http://www.anyksciutm.puslapiai.lt/ Anykščiai 
Alantos technologijos ir verslo mokykla http://www.alantostvm.lt/ Molėtų r., Naujasodis 
Utenos regioninis profesinio mokymo centras  http://www.utenosrpmc.lt Utena 
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras  http://www.vpm.lt Visaginas, Ignalina 
Zarasų žemės ūkio mokykla  http://www.zum.zarasai.lm.lt Zarasų r., Dimitriškės 

 
Vilniaus apskritis   
Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla http://www.zum.dieveniskes.lm.lt/ Dieveniškės 
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Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“  http://www.sodziausmeistrai.lt/ Trakų r., Rūdiškės 
Aukštadvario žemės ūkio mokykla http://www.azum.aukstadvaris.lm.lt Trakų r., Aukštadvaris 
Bukiškių žemės ūkio mokykla  http://www.bukmokykla.ot.lt Vilniaus r., Bukiškės 
Elektrėnų profesinio mokymo centras  http://www.epmc.lt/ Elektrėnai 
Lietuvos policijos mokykla http://www.policija.lt/mokykla/ Trakai, Klaipėda 
Mokykla „Art of Beauty“ http://aob.lt/ Vilnius 
Švenčionių profesinio rengimo centras  http://www.sprc.ten.lt Švenčionių r., Cirkliškis 
Ugniagesių gelbėtojų mokykla http://www.vpgt.lt/~ugm/ Vilnius 
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla  http://www.ukvm.lt Ukmergė 
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla  http://www.vsam.lt Vilnius 
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla http://www.vgtvpm.lt/ Vilnius 
Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla  http://www.vkpm.w3.lt/ Vilnius 
Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinis profesinio mokymo centras  http://www.kpmc.vilnius.lm.lt/ Vilnius 
Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras  http://www.pvdprc.lt Vilnius 
Vilniaus statybininkų rengimo centras  http://www.vsrc.lt Vilnius 
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras  http://www.profmokymocentras.vilnius.lm.lt Vilnius 
Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla http://www.vtpvm.lt/ Vilnius 
Visagino pasieniečių mokykla  http://www.pasienietis.lt Vilniaus r., Medininkai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parengė (remiantis internetinių svetainių pateikta informacija: www.profesijupasaulis.lt, www.kurstudijuoti.lt, www.ldb.lt, www.studijos.lt) 
Panevėžio rajono pedagoginės psichologinės tarnybos  socialinė pedagogė Edita Kazlauskienė 
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