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STATISTIKA 

 2014-2015 m. m. Lietuvos profesinėse mokyklose mokėsi 46 376  mokiniai; 

Pagrindinėje darbovietėje dirbo 3556 pedagogai. 

 2013 m. pirminio profesinio mokymo įstaigose pirmąją kvalifikaciją įgijo 15 290, 

2014 m.- 14754, 2015m.- 15280 asmenų. 

 Nuo 2013 m. faktinis priėmimas į profesines mokyklas viršija planą (2015 m.- 

priimta 21898, planas- 19202). 

 Daugėja stojančiųjų į profesines mokymosi įstaigas su aukštuoju išsilavinimu 

(2013 m.- 319, 2014 m. - 1 534, 2015 m. - 1927).. 



PASIEKIMAI  

Sektoriniai praktinio mokymo centrai. 

Modulinės profesinio mokymo programos (60),  jų išbandymas, 5 

lygis. 

Pameistrystės diegimas (projektinė patirtis, CEDEFOP tyrimas). 

 Išaugęs socialinių partnerių, darbdavių vaidmuo PM procesuose. 

 Įdiegtos kokybės valdymo sistemos. 

Pasiektas profesinio mokymo gebėjimų ugdymo „tarptautiškumas“. 

  Profesinio orientavimo prieinamumas.. 

 

 



Eurostato duomenimis, Europos Sąjungoje apie 

50 proc. mokinių mokosi pagal profesinio 

mokymo programas.  

 

Lietuvoje tokių yra tik 28 proc.  
 



SIŪLYMAI PM PATRAUKLUMUI DIDINTI: 
 

 Mokymo programų perimamumas (mokymo užskaitymas toliau tęsiant 

studijas AM). 

 

 Priėmimo į AM tvarka (pvz. ne daugiau kaip į 3 vietas). 

 

 (Ne)reitingavimas bendrojo ugdymo mokyklų pagal įstojimą į aukštąsias 

mokyklas. 

 

 Žemiausio balo kartelė gimnazistui (pvz.: ne mažiau 7 balai).. 

 

 



SIŪLYMAI DĖL PROFESINIO ORIENTAVIMO: 

 Nepriklausomas nuo vidurinio mokymo institucijos (krepšelio principu). 

 

 Neformalus ugdymo būreliai profesiniam veiklinimui (ne tik sportui), testavimas pagal pašaukimą. 

 

 Kryptingai dirbti su įtaką darančiais veiksniais (tėvai, draugai, socialiniai tinklai, internetas). 

 

 Tobulinti www.aikos.smm.lt, kad būtų patraukli ir mokiniams. 

 

 Daugiau teigiamo viešumo PM (įkvepiantys pavyzdžiai žiniasklaidoje, Vyriausybės, ministerijų vadovų 
dėmesys). 

 

 Pasiekti ir įtraukti niekur nedirbantį, nesimokantį jaunimą.. 

 

http://www.aikos.smm.lt/


DĖL SEKTORINIŲ PRAKTINIO MOKYMO CENTRŲ 

EFEKTYVAUS PANAUDOJIMO: 

 Komercinių paslaugų teikimas (Valstybės turto disponavimo įstatymas – turtas tik mokymui). 

 

 Programų (ne)dubliavimas. 

 

 Krepšelis (pvz.: iš technologijų pamokų). 

 

 Teisės aktuose numatytas nacionalinis mobilumas.. 



PROGRAMOS PIRMU ETAPU FINANSUOTI PROJEKTAI 

Eil. Nr. Projekto vykdytojas Projekto partneriai Projektas 

1 Kauno statybininkų rengimo centras 
Ukmergės technologijų ir 

verslo mokykla 

Medienos technologijų ir baldų gamybos inovacijų praktinio 

mokymo centro įkūrimas Kauno statybininkų rengimo centre 

2 
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo 

centras  
- 

Inžinerinės pramonės sektorinio praktinio mokymo centro 

kūrimas 

3 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras - 
Kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų sektorinis praktinio 

mokymo centras 

4 Šiaulių profesinio rengimo centras - 
Didmeninės ir mažmeninės prekybos sektorinio praktinio 

mokymo centro įkūrimas Šiaulių profesinio rengimo centre 

5 Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla - 
Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos tekstilės 

produkcijos gamybos sektorinis praktinio mokymo centras 

6 
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo 

paslaugų mokykla 

Vilniaus technologijų ir 

dizaino kolegija 

Geležinkelio transporto specialistų rengimo sektorinio 

praktinio mokymo centro sukūrimas 

7 Klaipėdos turizmo mokykla - 
Klaipėdos turizmo mokyklos viešbučių ir restoranų bei 

prekybos sektorinio praktinio mokymo centras 

8 
Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo 

mokykla 
- 

Žemės ūkio sektorinio praktinio mokymo centro kūrimas VšĮ 

Alantos technologijos ir verslo mokykloje 



PROGRAMOS ANTRAS ETAPAS 

9 Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla - 
projektas, tobulinantis didmeninės ir mažmeninės 

prekybos sektoriaus praktinio mokymo bazę 
  

10 
Viešoji įstaiga Utenos darbo rinkos mokymo 

centras 
- 

projektas, tobulinantis didmeninės ir mažmeninės 

prekybos sektoriaus praktinio mokymo bazę 
  

11 Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla - 
projektas, tobulinantis didmeninės ir mažmeninės 

prekybos sektoriaus praktinio mokymo bazę 
  

12 
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio 

mokymo centras 
- 

projektas, tobulinantis energetikos sektoriaus 

praktinio mokymo bazę 
  

13 
Visagino technologijos ir verslo profesinio 

mokymo centras 
- 

projektas, tobulinantis energetikos sektoriaus 

praktinio mokymo bazę 
  

14 
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo 

centras 
- 

projektas, tobulinantis energetikos sektoriaus 

praktinio mokymo bazę 
  

15 Alytaus profesinio rengimo centras - 
projektas, tobulinantis inžinerinės pramonės 

sektoriaus praktinio mokymo bazę 
  

16 
Viešoji įstaiga Klaipėdos darbo rinkos mokymo 

centras 

Viešoji įstaiga Klaipėdos laivų 

statybos ir remonto mokykla 

projektas, tobulinantis inžinerinės pramonės 

sektoriaus praktinio mokymo bazę 
  

17 
Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras 
- 

projektas, tobulinantis kitos komunalinės, socialinės 

ir asmeninio aptarnavimo veiklos sektoriaus 

praktinio mokymo bazę  

  

18 

Ugniagesių gelbėtojų mokykla prie 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento 

- 

projektas, tobulinantis kitos komunalinės, socialinės 

ir asmeninio aptarnavimo veiklos sektoriaus 

praktinio mokymo bazę 

  

19 Kauno maisto pramonės mokykla - 
projektas, tobulinantis maisto produktų, gėrimų ir 

tabako gamybos sektoriaus praktinio mokymo bazę 
  

20 Utenos regioninis profesinio mokymo centras - 
projektas, tobulinantis maisto produktų, gėrimų ir 

tabako gamybos sektoriaus praktinio mokymo bazę 
  

21 
Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo 

darbuotojų profesinio rengimo centras 

Viešoji įstaiga Kauno darbo rinkos 

mokymo centras  

projektas, tobulinantis statybos sektoriaus praktinio 

mokymo bazę 
  



22 Šiaulių profesinio rengimo centras - projektas, tobulinantis statybos sektoriaus praktinio mokymo bazę 

23 Viešoji įstaiga Alytaus darbo rinkos mokymo centras Alytaus profesinio rengimo centras projektas, tobulinantis statybos sektoriaus praktinio mokymo bazę 

24 Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras - projektas, tobulinantis statybos sektoriaus praktinio mokymo bazę 

25 Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras 
projektas, tobulinantis statybos (visų rūšių suvirinimo mokymo infrastruktūrai 

plėtoti) sektoriaus praktinio mokymo bazę 

26 Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras 
Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos 

mokymo centras 

projektas, tobulinantis statybos (statybos ir apdailos darbų mokymo 

infrastruktūrai plėtoti) sektoriaus praktinio mokymo bazę 

27 Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras - projektas, tobulinantis statybos sektoriaus praktinio mokymo bazę 

28 Bukiškių žemės ūkio mokykla  
Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos 

mokymo centras 

projektas, tobulinantis transporto, sandėliavimo ir ryšių sektoriaus praktinio 

mokymo bazę 

29 Marijampolės profesinio rengimo centras - 
projektas, tobulinantis transporto, sandėliavimo ir ryšių sektoriaus praktinio 

mokymo bazę 

30 Viešoji įstaiga Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras - 
projektas, tobulinantis transporto, sandėliavimo ir ryšių sektoriaus praktinio 

mokymo bazę 

31 Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras 
projektas, tobulinantis transporto, sandėliavimo ir ryšių sektoriaus praktinio 

mokymo bazę 

32 Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras - 
projektas, tobulinantis transporto, sandėliavimo ir ryšių sektoriaus praktinio 

mokymo bazę 

33 Kauno statybininkų rengimo centras - 
projektas, tobulinantis variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto 

sektoriaus praktinio mokymo bazę 

34 Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla - 
projektas, tobulinantis variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto 

sektoriaus praktinio mokymo bazę 

35 Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla - 
projektas, tobulinantis variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto 

sektoriaus praktinio mokymo bazę 

36 Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras - 
projektas, tobulinantis viešbučių ir restoranų sektoriaus praktinio mokymo 

bazę 

37 Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla 
projektas, tobulinantis viešbučių ir restoranų sektoriaus praktinio mokymo 

bazę 

38 Kauno maisto pramonės mokykla Kauno prekybos ir verslo mokykla 
projektas, tobulinantis viešbučių ir restoranų sektoriaus praktinio mokymo 

bazę 

39 Joniškio žemės ūkio mokykla - 
projektas, tobulinantis žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės sektoriaus 

praktinio mokymo bazę 

40 Marijampolės profesinio rengimo centras - 
projektas, tobulinantis žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės sektoriaus 

praktinio mokymo bazę 

41 Šilutės žemės ūkio mokykla - 
projektas, tobulinantis žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės sektoriaus 

praktinio mokymo bazę 

42 Plungės technologijų ir verslo mokykla  - 
projektas, tobulinantis žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės sektoriaus 

praktinio mokymo bazę 



5 KVALIFIKACIJŲ LYGIS = PATYRĘ AMATO MEISTRAI 

Poreikis iš darbdavių (ne  profesinio mokymo įstaigų prioritetas). 

5 lygio programos neturėtų būti masinis reiškinys. 

Pretenduoti su mažiausiai 5 metų darbine patirtimi ir po 4 lygio 

kvalifikacijos. 

Kvalifikacijos įgijimas eksternu.. 



„Teisingas“ PM tinklo optimizavimas 

 

 Lietuvos demografinės perspektyvos  

(1990 m. - 832 424 vaikai, 2014 m.- 444 061 vaikų, 2040 m.- 273 711 

vaikų, šaltinis- Eurostat). 

PM TINKLO PLANAVIMAS IKI 2020 



 

 

DĖKOJU UŽ DĖMESĮ 

 

ausra.giedriene@chamber.lt 

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai 

Profesinio rengimo skyrius 
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