
Lietuvoje atidaromi sektoriniai praktinio mokymo centrai 

Nuo 2014 m. pradžios oficialia atidaryti 9 sektoriniai praktinio mokymo centrai – modernia, 

naujausia technologine įranga aprūpintos mokomosios dirbtuvės, praktinio darbo vietos, 

laboratorijos, skirtos vienam ar keliems Lietuvos ūkio sektoriams. Sektoriniai praktinio mokymo 

centrai steigiami profesinio mokymo įstaigose. Šiuo metu jau veikia 12 tokių centrų, numatyta, kad 

iš viso veiks  41 sektorinis praktinio mokymo centras. Sektorinių praktinio mokymo centrų 

paslaugos  bus prieinamos ne tik įvairių profesinio mokymo įstaigų, bet ir bendrojo lavinimo 

mokyklų mokiniams, kolegijų ir universitetų studentams, įmonių, įstaigų darbuotojams ar kitiems 

asmenims. 

   2014 metais Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykloje ir Panevėžio prekybos ir paslaugų 

verslo mokykloje atidaryti didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriaus praktinio mokymo 

centrai. Šiuose centruose sudarytos sąlygos besimokantiems išmokti dirbti su visa prekybos ir 

paslaugų sferose naudojama šiuolaikine įranga, įrengtos mokomosios parduotuvės, elektroninė 

prekybos sistema. 

 Viešbučių ir restoranų sektoriaus praktinio mokymo centrai pradėjo veikti Kauno maisto 

pramonės ir prekybos verslo mokymo centre ir Panevėžio darbo rinkos mokymo centre. Kauno 

senamiestyje esančiame mokomajame viešbutyje restorane, įrengti septyni nauji viešbučių 

kambariai, aptarnaujančio personalo patalpos, mokomasis restoranas ir jo virtuvė, konferencijų salė, 

teorijos mokymo kabinetai. Panevėžyje įdiegta moderni praktinio mokymo bazė: virtuvė su 

šiuolaikiška įranga, mokomasis baras-restoranas, nupirkta valymo įranga, įrengta  mokomoji 

valymo klasė, mokomoji skalbykla bei džiovykla.  

 Kaune taip pat  įkurti mėsos, duonos kepimo ir konditerijos bei kirpimo, grožio ir susijusių 

paslaugų sektoriniai praktinio mokymo centrai. Mėsos, duonos kepimo ir konditerijos praktinio 

mokymo centre (Kauno maisto pramonės ir prekybos verslo mokymo centras) įrengtos modernios 

konditerijos bei mėsos mokomųjų laboratorijų patalpos, puoselėjant liaudies tradicijas, įrengtos 

mokomosios laboratorijos duonos ir pyrago gaminių gamybai: unikali šakočių kepimo įranga, 

pastatyta didžiausia Lietuvoje malkomis kūrenama krosnis, kurioje mokoma kepti tradicinę duoną ir 

pyragus pagal senolių receptus ir kt.   

 Grožio ir susijusių paslaugų praktinis mokymo centre „Modus“, veikiančiame Karaliaus 

Mindaugo profesinio mokymo centre, kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų sektoriaus specialistai 

bus rengiami pagal 8 mokymo programų modulius: kirpimo, kosmetikos, siuvimo, išvaizdos 

dizaino, drabužių priežiūros, aplinkos dizaino, dailiųjų amatų, klientų aptarnavimo. Centre įkurti 

kirpimo, kosmetikos, manikiūro, pedikiūro, kūno masažo, SPA, makiažo ir permanentinio makiažo, 



kirpimo, siuvimo ir dailiųjų amatų kabinetai, kompiuterizuota mokymo klasė, išvaizdos stiliaus 

studija, foto ir floristikos studijos, patalpos kirpimo ir kosmetikos egzaminų centrui. 

 2 Panevėžio profesinio mokymo įstaigų (Panevėžio darbo rinkos mokymo centro bei 

Panevėžio profesinio rengimo centro) iniciatyva atidarytas transporto sektoriaus praktinio mokymo 

centras. Šis praktinio mokymo centras įkurtas daugiau nei 6 hektarų teritorijoje, apie pusę jos užima 

praktinio  vairavimo mokymo aikštelės, 2 slidžios dirbtinės trasos, speciali nuokalnė, nuolat 

drėkinama vandeniu ir sukurianti šlapio ledo imitaciją; vandens kliūtys (fontanai) iki 2 m aukščio; 

traktorininkų mokymo bazė,  mokomoji logistikos bazė ir kt.  

 Žemės ūkio sektoriui skirtas praktinio mokymo centras veikia Alantoje. Šis sektorinis centras 

atitinka šiuolaikinius modernius žemdirbystės ir  ekologiško ūkininkavimo standartus. Centre 

įkurtas mokomasis avių ir telyčių ūkis, rekonstruota daržovių saugykla su  modernia vėdinimo-

ventiliavimo sistema, naujai įrengtos kalvystės ir suvirinimo, šaltkalvystės, mechaninio metalo 

apdirbimo patalpos, pastatyta nauja biokatilinė, naudojanti žemės ūkio gamybos atliekas, naujas 

grūdų sandėlis (bokštai), sumontuota grūdų valymo įranga, grūdų džiovykla ir 4 sandėliavimo 

bokštai su aktyvia ventiliavimo sistema ir kt. 

 Vakarų Lietuvoje, Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykloje atidarytas tekstilės 

produkcijos gamybos sektorinis praktinio mokymo centras. Centre galės mokytis tekstilės srities 

specialistai: siuvėjai, sukirpėjai-konstruktoriai modeliuotojai. Centre sumontuota moderniausia 

įranga: naujos siuvimo mašinos ploniems ir storiems audiniams, odai, kailiams, kompiuterizuota 

sukirpimo įranga „Gerber”, modeliavimo programinė įranga CLO 3D, vienos galvutės siuvinėjimo 

automatas „Barudan”,  modernus kišenių siuvimo automatas „Durkopp Adler”, „Veit” firmos 

drėgminio-šiluminio apdorojimo įranga, oro-garo manekenas, presas ir dubliavimo įrenginys bei 

apdailos darbams skirtas sublimavimo įrenginys.  
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