
 
 

 
SPECIALIŲJŲ UGDYMO (SI) POREIKIŲ MOKINIŲ PROFESINIS UGDYMAS 

 
 

 
 

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.  

 
Stojimo procesas: ką ir kada daryti? 

 
 Profesinėse mokyklose suteikiama galimybė studijuoti sulaukus 14 metų.  

 
 Prašymai mokytis priimami jau nuo kovo 1dienos. 

 
 Stojant į profesines mokyklas reikia pateikti šiuos dokumentus: 

1. mokyklos baigimo pažymėjimą, arba jį atstojantį dokumentą, 
2. pedagoginės psichologinės tarnybos išvadą, 
3. sveikatos pažymėjimą 086-a formos, 
4. sveikatos pažymėjimą dėl kūno kultūros grupės, 
5. paso kopiją, 
6. 4 nuotraukas 3x4, 
7. jei našlaitis – našlaičio statusą įrodančius dokumentus, 
8. pažymą dėl gyvenamosios vietos, 
9. pažymą apie šeimos sudėtį. 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI) POREIKIŲ MOKINIŲ PROFESINIS UGDYMAS PANEVĖŽIO 

MIESTE: 
 
 

PANEVĖŽIO PROFESINIO RENGIMO CENTRAS: 
 

KKVVIIEEČČIIAA  MMOOKKYYTTIISS    GGIIMMNNAAZZIIJJOOSS  SSKKYYRRIIUUJJEE  PPAAGGAALL  33  MMEETTŲŲ  PPRROOFFEESSIINNIIOO  MMOOKKYYMMOO  PPRROOGGRRAAMMĄĄ  KKAARRTTUU  
SSUU  AADDAAPPTTUUOOTTAA  VVIIDDUURRIINNIIOO  UUGGDDYYMMOO  PPRROOGGRRAAMMAA  

 Turinčius pagrindinį išsilavinimą pagal profesinio mokymo ir vidurinio ugdymo programas: 
- apdailininku (statybininku), 
- kirpėju, 
- higieninės kosmetikos kosmetiku, 
- automobilių mechaniku, 
- pastatų inžinerinės įrangos montuotoju, 
- agroserviso darbuotoju, 
- aplinkotvarkos darbuotoju.  

Mokymosi trukmė – 3 metai. Įgyjama profesinė kvalifikacija ir vidurinis išsilavinimas. 
 

SSIIŪŪLLOO  ĮĮGGYYTTII  PPRROOFFEESSIINNĘĘ  KKVVAALLIIFFIIKKAACCIIJJĄĄ::  

 Neturintiems pagrindinio išsilavinimo, bet ne jaunesniems kaip 14 metų: 
- staliaus 

Mokymosi trukmė – 2 metai. Įgyjama profesinė kvalifikacija. 
 

 Turintiems vidurinį išsilavinimą: 



- technikos priežiūros verslo darbuotojo, 
- automobilių mechaniko, 
- automobilių elektromechaniko, 
- kirpėjo, 
- higieninės kosmetikos kosmetiko. 

 Mokymosi trukmė – 2 metai. Įgyjama profesinė kvalifikacija. 
- aplinkotvarkos darbuotojo, 
- agroserviso darbuotojo, 
- apdailininko (statybininko), 
- staliaus. 

Mokymosi trukmė – 1 metai. Įgyjama profesinė kvalifikacija. 
 
PRAŠYMAI PRIIMAMI NUO KOVO 1 DIENOS (Staniūnų g.68,vystymo skyriuje) 
DOKUMENTAI PRIIMAMI NUO BIRŽELIO 13 D. 
Informacija tel.: 8 45 431036, el.p.: isv.skyrius@pprc.panevezys.lm.lt 
Mus rasite adresu: Staniūnų g.68, Panevėžys 
www.panprc.lt 

 
PANEVĖŽIO PREKYBOS IR PASLAUGŲ VERSLO MOKYKLA: 

 

SSIIŪŪLLOO  ĮĮGGYYTTII  PPRROOFFEESSIINNĘĘ  KKVVAALLIIFFIIKKAACCIIJJĄĄ::  

 Turinčius pagrindinį išsilavinimą pagal profesinio mokymo ir vidurinio ugdymo programas: 
                        -  viešbučio darbuotojo,  
                            -  floristo,  
                            - virėjo.  
        Mokymosi trukmė – 3 metai. Įgyjama profesinė kvalifikacija ir vidurinis išsilavinimas. 
 
Dokumentai priimami nuo gegužės 20 d. iki rugsėjo 1 d. (Klaipėdos g. 146) 
Informacija tel.: 8-45-526373, el.p. http://www.pppvm.lt 
 
 Pateikta informacija gali keistis 
 Čia išvardintos profesinių mokyklų specialybės, tik rekomenduojamos specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems mokiniams  

 
 

mailto:isv.skyrius@pprc.panevezys.lm.lt
http://www.panprc.lt/
http://www.pppvm.lt/


 
 
 
 
 

 
NEĮGALIŲJŲ ASMENŲ PROFESINIS MOKYMAS 

 
Nežymiai sutrikusio intelekto ir kitų specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems mokiniams profesinis mokymas 

(neturintiems pagrindinio išsilavinimo - mokymosi trukmė - 3 metai; turintiems pagrindinį išsilavinimą - mokymosi trukmė - 2 
metai) 

 
Mokymo įstaigos pavadinimas Mokymo (kursų trukmė) Suteikiama profesinė kvalifikacija, kursai 

Gelgaudiškio specialioji internatinė mokykla 
Parko 7, Gelgaudiškis, Šakių raj.  
Tel./faksas: 8-345-55365,  
El. paštas: gsim@marijampole.aps.lt 

3 metai - Aplinkotvarkos darbininkas 

Kauno statybininkų mokyklos reabilitacinis profesinio 
rengimo skyrius 
Lazdūnų g.79, Kaunas 
Tel.(8 37) 733997 
El.p. http://www.ksm.lt/ 

3 metai - virėjas 
- apdailininkas (statybininkas), 
- avalynės taisytojas 
- lengvųjų drabužių siuvėjas, 
- stalius, 
- pynėjas iš vytelių 

Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras 
Gedimino g. 81, LT-82168, Radviliškis 
Tel.: (8 422) 53957 
El.p. http://www.lrprc.projektas.lt 

3 metai - apdailininkas (statybininkas), 
- kaimo verslų darbininkas (želdinių       
tvarkytojas), 
- lengvųjų drabužių siuvėjas, 
- stalius, 
- šaltkalvis, 
- viešbučio darbuotojas, 
- virėjas 

Šilutės žemės ūkio mokyklos Žemaičių Naumiesčio skyrius
S.Dariaus ir S.Girėno g.31, Žemaičių Naumestis, Šilutės raj. 
Tel.(8441)59618 
El.p. http://zum.silute.mit.lt/ 

3 metai - apdailininkas 
- virėjas 
 

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo 
centras 

3 metai - floristo padėjėjas 
- siuvinių gamintojas 

mailto:gsim@marijampole.aps.lt
mailto:gsim@marijampole.aps.lt


Didlaukio g.84, Vilnius 
Tel. (85) 2779357 
El.p. http://www.pvdprc.lt/ 
 
 
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 
 

http://www.profesijupasaulis.lt/
http://www.kurstudijuoti.lt/
http://www.ldb.lt/
http://www.studijos.lt/
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