
 

 

 

Vilniaus mokyklų mokiniams 

__________________________________________________________________________ 

 

Mieli mokiniai, 
 

Nuo šių metų atsirado puiki galimybė mokantis savo mokykloje tuo pat metu nuo 2020 m. rugsėjo mėn. 

mokytis ir profesinio mokymo programos modulį pasirinktoje Vilniaus profesinio mokymo įstaigoje!  

 

Pateikiame atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus: 

 

1. Kas tai yra profesinio mokymo programos modulis? 

 

Profesinio mokymo programos modulis – modulinės profesinio mokymo programos dalis, skirta tam 

tikrai kompetencijai išugdyti, o jį baigus išduodamas valstybės pripažintas dokumentas – Jūsų įgytos 

kompetencijos pažymėjimas (kodas 3105). Toks pažymėjimas jau suteikia teisę įsidarbinti pagal turimą 

kompetenciją! 

 

2. Kas galės mokytis profesinio mokymo programos modulį?  
 

Modulį galės mokytis III–IV gimnazijos (11-12 klasių) mokiniai, kurie mokosi bendrojo ugdymo 

mokykloje. 

 

3. Kodėl man naudinga mokytis profesinio mokymo programos modulio? 
 

Tai galimybė susikurti sau pridedamąją vertę – valstybės lėšomis įgyti profesinę kompetenciją, kuri galės 

būti naudinga studijoms aukštojoje mokykloje, mokantis profesinio mokymo įstaigoje, renkantis darbą, 

formuojant savo kompetencijas, kvalifikaciją. 

 

4. Kokių modulių galėsiu mokytis 2020 m.? 
 

Vilniaus profesinio mokymo įstaigos 2020 m. siūlo 20 modulių* iš 7 švietimo sričių – inžinerijos, 

paslaugų asmenims, menų, informacinių technologijų, architektūros ir statybos, žemės ūkio, gamybos ir 

perdirbimo.  

*Modulių sąrašas ir juos įgyvendinančios mokyklos pateiktos priede. 

 

5. Ką daryti, jei nuspręsčiau mokytis modulio? 
 

Nusprendus mokytis tam tikro modulio programą, reikia stoti į jį per Lietuvos aukštųjų mokyklų 

asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti sistemą LAMA BPO.  

 

6. Kaip ir kada stoti per sistemą LAMA BPO? 
 

Turint pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, kurį išduoda bendrojo ugdymo mokykla, registruojamasi 

ir prašymas mokytis teikiamas LAMA BPO sistemoje adresu:  https://profesinis.lamabpo.lt/ 
 

Tai daryti galima jau nuo gegužės 20 d., tačiau jei pagrindinio ugdymo pažymėjimo dar neturite, sistema 

tai „matydama“ nesiūlys Jums kol kas jokių modulių... Tad reikia sulaukti, kada pažymėjimas 

mokykloje Jums bus suformuotas/išduotas. 

 

Stoti galima Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu nustatytais terminais: 

- pagrindinio vasaros priėmimo metu – iki rugpjūčio 7 d., 

- jei bus laisvų vietų - papildomai rugpjūčio 17–26 d. 

 

https://profesinis.lamabpo.lt/


 

 

 

7. Kas teikia prašymą sistemoje LAMA BPO? 
 

Prašymą pateikti LAMA BPO sistemoje adresu https://profesinis.lamabpo.lt/  galite pats, tačiau jį 

užpildyti galima ir atvykus į profesinio mokymo įstaigą kartu su modulį vykdančios profesinio mokymo 

įstaigos konsultantu** 

**mokyklų kontaktai pateikti modulių sąraše priede. 

 

8. Ar dėl modulio mokymosi labai nepadidės mano savaitinis pamokų skaičius? 
 

Pasirinkus modulį, galima nesimokyti technologijų ir menų dalykų. Priklausomai nuo modulio apimties, 

per savaitę mokymosi krūvis padidės tik 3, 4 ar 5 val., o mokymosi laiką derins abi mokyklos - bendrojo 

ugdymo mokykla, kurioje mokysitės toliau III–IV gimnazijos (11–12) klasėse, ir modulį įgyvendinanti 

profesinio mokymo įstaiga. 

 

9. Ar už pasirinktą profesinio mokymo programos modulį reikės mokėti? 
 

Už mokymąsi mokėti nereikės: modulio mokymąsi finansuoja valstybė (teikiant prašymą LAMA BPO 

pasirenkama „valstybės finansuojama vieta“), o mokymuisi reikiamomis priemonėmis, darbo įrankiais, 

medžiagomis aprūpins mokykla. 

 

10. Kur ir kuriuo laiku vyks pamokos? 
 

Pamokos vyks modulį įgyvendinančioje profesinio mokymo įstaigoje praktinio mokymo dirbtuvėse, 

sektoriniuose praktinio mokymo centruose, pagal nustatytą tvarkaraštį, kuris bus suderintas su Jumis ir 

bendrojo ugdymo mokykla. 

 

11. Kiek laiko truks mokymasis? 
 

Modulio mokymosi trukmė nustatyta kiekvienam moduliui atskirai. Priklausomai nuo modulio apimties 

(ar tai 5, 10, 15 ar 20 kreditų apimties modulis) mokslai gali vykti vienus metus ar dvejus metus, kol 

mokomasi bendrojo ugdymo mokykloje III–IV gimnazijos (11–12) klasėse. 

 

12. Jei suprasiu, kad man nepatinka mokytis pasirinkto profesinio mokymo programos modulio, ar 

galėsiu jo nebesimokyti? 
 

Sprendimą dėl mokymosi priima pats mokinys. Nusprendęs nebesimokyti pasirinkto modulio, turėsite 

parašyti prašymą dėl mokymo sutarties nutraukimo profesinio mokymo įstaigai.  

 

13. Ką galėsiu daryti toliau baigęs modulį? 
 

Baigus modulį ir gavus kompetencijos pažymėjimą, galima: 

- įsidarbinti pagal įgytą kompetenciją, 

- toliau stoti ir užbaigti visą profesinio mokymo programą, kuriai priklauso baigtas modulis, ir 

gauti profesinio mokymo diplomą, 

tačiau modulio baigimas neįpareigoja toliau rinktis tą specialybę, kurios modulį būsite baigęs. 

Sprendimą, kur toliau mokytis - aukštojoje mokykloje, profesinėje mokykloje, kolegijoje - pats priimsite 

savarankiškai. 

 

Jei kiltų daugiau klausimų – mielai į juos atsakytume! 

Kreiptis bet kurios žemiau nurodytos mokyklos elektroniniu paštu ar telefonu. 

 

https://profesinis.lamabpo.lt/


2020 M. PROFESINIO MOKYMO MODULIŲ SĄRAŠAS 

Mokymo įstaigos, kuri vykdo 

priėmimą, duomenys (pavadinimas, 

adresas, kuriuo bus vykdomas modulis, 

kontaktai pasiteiravimui) 

Modulio, į kurį 

vykdomas 

priėmimas, 

pavadinimas ir 

kodas 

Modulio 

apimtis 

kreditais 

Asmens pasirengimo 

mokytis modulyje 

reikalavimai 

Klasės, 

kuriose bus 

vykdomas 

modulis 

Švietimo 

sritis 

Modulio priklausomybė 

programai 

(modulinės profesinio mokymo 

programos  pavadinimas ir kodas) 

Galimas 

mokosi 

valandų sk. 

per sav. 

Vilniaus technologijų 

mokymo centras, 
Kalvarijų g. 159, Vilnius, 865668784, 

vtmc@vtmc.lt  

Šaltkalviškos 

operacijos, 
307150006 

15 

Pagrindinis 

išsilavinimas ir 
mokymasis vidurinio 

ugdymo programoje 

11-12 kl. 

(III-IV 
gimnazijos) 

Inžinerija 

ir inžinerinės 
profesijos 

Šaltkalvio modulinė profesinio 
mokymo programa, P32071502 

4 val. 

I-II mokymosi 
metai 

Vilniaus automechanikos ir verslo 

mokykla, Geležinio Vilko g. 16, 

Vilnius, 8 5 261 8524, vavm@vavm.lt  

Metalo 

technologiniai 

darbai, 3071623 

10 

Pagrindinis 

išsilavinimas ir 

mokymasis vidurinio 

ugdymo programoje 

11-12 kl. 

(III-IV 

gimnazijos) 

Inžinerija 

ir inžinerinės 

profesijos 

Automobilių mechaniko 

modulinė profesinio mokymo 

programa, M43071604  

3 val. 

I-II mokymosi 

metai 

Vilniaus automechanikos ir verslo 

mokykla, Sektorinis praktinio mokymo 

centras, Mokyklos g. 21, Bukiškio k., 

Vilniaus r., 8 5 240 3644, 

vavmcentras@gmail.com  

Metalinių paviršių 

paruošimas 

dažymui ir 

dažymas, 4071660 

5 

Pagrindinis 

išsilavinimas ir 

mokymasis vidurinio 

ugdymo programoje 

11-12 kl. 

(III-IV 

gimnazijos) 

Inžinerija 

ir inžinerinės 

profesijos 

Automobilių kėbulo 

remontininko modulinė 

profesinio mokymo programa, 

M43071602  

3 val. 

I mokymosi 

metai  

Vilniaus automechanikos ir verslo 

mokykla, Sektorinis praktinio mokymo 

centras, Mokyklos g. 21, Bukiškio k., 
Vilniaus r., 8 5 240 3644, 

vavmcentras@gmail.com  

Automobilių 

kėbulo dažymas, 
4071629 

10 

Pagrindinis 

išsilavinimas ir 

mokymasis vidurinio 
ugdymo programoje 

11-12 kl. 

(III-IV 
gimnazijos) 

Inžinerija 

ir inžinerinės 
profesijos 

Automobilių kėbulo 

remontininko modulinė 

profesinio mokymo programa, 
M43071602  

3 val. 

I-II mokymosi 
metai  

Vilniaus automechanikos ir verslo 

mokykla, Geležinio Vilko g. 16, 

Vilnius, 8 5 261 8524, vavm@vavm.lt  

Pasiruošimas 

siuvimo procesams, 

307230004 

10 

Pagrindinis 

išsilavinimas ir 

mokymasis vidurinio 

ugdymo programoje 

11-12 kl. 

(III-IV 

gimnazijos) 

Gamyba ir 

perdirbimas 

Siuvėjo modulinė profesinio 

mokymo programa, P42072303 

3 val. 

I-II mokymosi 

metai  

Vilniaus automechanikos ir verslo 

mokykla, Bukiškių skyrius, Mokyklos 

g. 1, Bukiškio k., Vilniaus r., 8 5 240 

3523, rastinebs@vavm.lt  

TR1 kategorijos 

traktorių 

vairavimas, 

3071622 

5 

Pagrindinis 

išsilavinimas ir 

mokymasis vidurinio 

ugdymo programoje 

11-12 kl. 

(III-IV 

gimnazijos) 

Žemės ūkis 

Žemės ūkio gamybos verslo 

darbuotojo modulinė profesinio 

mokymo programa, M43081103  

3 val. 

I mokymosi 

metai 

Vilniaus paslaugų verslo profesinio 

mokymo centras, Didlaukio g. 84, 

Vilnius, 8 5 2779357 

Moterų plaukų 

kirpimas ir 

dažymas, 

310120005 

15 

Pagrindinis 

išsilavinimas ir 

mokymasis vidurinio 

ugdymo programoje 

11-12 kl. 

(III-IV 

gimnazijos) 

Paslaugos 

asmenims 

Kirpėjo modulinė profesinio 

mokymo programa, P32101202 

5 val. 

I-II mokymosi 

metai 

Vilniaus paslaugų verslo profesinio 

mokymo centras, Didlaukio g. 84, 

Vilnius,  8 5 2779357 

Makiažo atlikimas,  

310120001       
20 

Pagrindinis 
išsilavinimas ir 

mokymasis vidurinio 

ugdymo programoje 

11-12 kl. 

(III-IV 

gimnazijos) 

Paslaugos 

asmenims 

Vizažisto modulinė profesinio 

mokymo programa P32101201 

7 val. 

I mokymosi 
metai ir 

6 val. 

I-II mokymosi 

metai 

mailto:vtmc@vtmc.lt
mailto:vavm@vavm.lt
mailto:vavmcentras@gmail.com
mailto:vavmcentras@gmail.com
mailto:vavm@vavm.lt
mailto:rastinebs@vavm.lt


Mokymo įstaigos, kuri vykdo 

priėmimą, duomenys (pavadinimas, 

adresas, kuriuo bus vykdomas modulis, 

kontaktai pasiteiravimui) 

Modulio, į kurį 

vykdomas 

priėmimas, 

pavadinimas ir 

kodas 

Modulio 

apimtis 

kreditais 

Asmens pasirengimo 

mokytis modulyje 

reikalavimai 

Klasės, 

kuriose bus 

vykdomas 

modulis 

Švietimo 

sritis 

Modulio priklausomybė 

programai 

(modulinės profesinio mokymo 

programos  pavadinimas ir kodas) 

Galimas 

mokosi 

valandų sk. 

per sav. 

Vilniaus paslaugų verslo profesinio 
mokymo centras, Didlaukio g. 84, 

Vilnius, 8 5 2779357 

Augalų pažinimas 

ir paruošimas 

komponuoti, 

3021405 

5 

Pagrindinis 

išsilavinimas ir 
mokymasis vidurinio 

ugdymo programoje 

11-12 kl. 
(III-IV 

gimnazijos) 

Menai 
Floristo modulinė profesinio 

mokymo programa M43021401 

3 val. 
I mokymosi 

metai 

Vilniaus paslaugų verslo profesinio 

mokymo centras, Didlaukio g. 84, 

Vilnius,  8 5 2779357 

Skaitmeninės 

fotografijos 

technikos 

valdymas, 4021113  

5 

Pagrindinis 

išsilavinimas ir 

mokymasis vidurinio 

ugdymo programoje 

11-12 kl. 

(III-IV 

gimnazijos) 

Menai 
Fotografo modulinė profesinio 

mokymo programa M43021101 

3 val. 

I mokymosi 

metai 

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės 

ūkio mokykla, Parko g. 2, Baltosios 

Vokės k., Vilniaus raj., 8(5)2352223, 

info@vtvzum.lt  

Metalo 

technologiniai 

darbai, 3071623 

10 Pagrindinis 

išsilavinimas ir 

mokymasis vidurinio 

ugdymo programoje 

11-12 kl. 

(III-IV 

gimnazijos) 

Inžinerija 

ir inžinerinės 

profesijos 

Automobilių mechaniko 

modulinė profesinio mokymo 

programa, M43071604 

3 val. 

I-II mokymosi 

metai 

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės 

ūkio mokykla, Parko g. 2, Baltosios 

Vokės k., Vilniaus raj., 8(5)2352223, 

info@vtvzum.lt  

Automobilių ir 

traktorių 

važiuoklių techninė 

priežiūra ir 

remontas, 4071637  

10 

Pagrindinis 

išsilavinimas ir 

mokymasis vidurinio 

ugdymo programoje 

11-12 kl. 

(III-IV 

gimnazijos) 

Inžinerija 

ir inžinerinės 

profesijos 

Technikos priežiūros verslo 

darbuotojo modulinė profesinio 

mokymo programa, M43071603  

3 val. 

I-II mokymosi 

metai 

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės 

ūkio mokykla, Parko g. 2, Baltosios 

Vokės k., Vilniaus raj., 8(5)2352223, 

info@vtvzum.lt  

Želdynų įrengimas 

ir priežiūra, 

4081126 10 

Pagrindinis 

išsilavinimas ir 

mokymasis vidurinio 

ugdymo programoje 

11-12 kl. 

(III-IV 

gimnazijos) 

Žemės ūkis Dekoratyvinio želdinimo ir 

aplinkos tvarkymo verslo 

darbuotojo modulinė profesinio 

mokymo programa, M43081102  

3 val. 

I-II mokymosi 

metai 

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės 

ūkio mokykla, Parko g. 2, Baltosios 

Vokės k., Vilniaus raj., 8(5)2352223, 

info@vtvzum.lt  

Ūkininkavimo 

pradmenys, 

3081111 
5 

Pagrindinis 

išsilavinimas ir 

mokymasis vidurinio 

ugdymo programoje 

11-12 kl. 

(III-IV 

gimnazijos) 

Žemės ūkis Žemės ūkio gamybos verslo 

darbuotojo modulinė profesinio 

mokymo programa, M43081103  

3 val. 

I mokymosi 

metai 

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės 

ūkio mokykla, Parko g. 2, Baltosios 
Vokės k., Vilniaus raj., 8(5)2352223, 

info@vtvzum.lt  

Informacijos 

valdymas, 4101501 
5 

Pagrindinis 

išsilavinimas ir 
mokymasis vidurinio 

ugdymo programoje 

11-12 kl. 

(III-IV 
gimnazijos) 

Paslaugos 

asmenims 

Kaimo turizmo organizatoriaus 

modulinė profesinio mokymo 
programa, M43101501 

3 val. 

I mokymosi 
metai 

Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų 

rengimo centras, Viršuliškių skyrius, 

Laisvės pr.53, Vilnius , tel.  (8- 5) 
2423581 mob. +37061472898, 

karjera@vsrc.lt    

Bendrosios veiklos 

statybos objekte 

vykdymas 

(apdailininko), 

307320034 

10 

Pagrindinis 

išsilavinimas ir 
mokymasis vidurinio 

ugdymo programoje 

11-12 kl. 

(III-IV 
gimnazijos) 

Architektūra 
ir statyba 

Apdailininko modulinė profesinio 

mokymo programa, 
v.k.P32073213    

3 val. 

I-II mokymosi 
metai 

mailto:info@vtvzum.lt
mailto:info@vtvzum.lt
mailto:info@vtvzum.lt
mailto:info@vtvzum.lt
mailto:info@vtvzum.lt
mailto:karjera@vsrc.lt


Mokymo įstaigos, kuri vykdo 

priėmimą, duomenys (pavadinimas, 

adresas, kuriuo bus vykdomas modulis, 

kontaktai pasiteiravimui) 

Modulio, į kurį 

vykdomas 

priėmimas, 

pavadinimas ir 

kodas 

Modulio 

apimtis 

kreditais 

Asmens pasirengimo 

mokytis modulyje 

reikalavimai 

Klasės, 

kuriose bus 

vykdomas 

modulis 

Švietimo 

sritis 

Modulio priklausomybė 

programai 

(modulinės profesinio mokymo 

programos  pavadinimas ir kodas) 

Galimas 

mokosi 

valandų sk. 

per sav. 

Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų 

rengimo centras, Viršuliškių skyrius, 
Laisvės pr.53, Vilnius , tel.  (8- 5) 

2423581 mob. +37061472898, 

karjera@vsrc.lt 

Brėžinių skaitymas 

ir braižymas, 

3061101  

10 

Pagrindinis 
išsilavinimas ir 

mokymasis vidurinio 

ugdymo programoje 

11-12 kl. 
(III-IV 

gimnazijos) 

Informacijos 
ir ryšio 

technologijos 

Kompiuterinio projektavimo 
operatoriaus modulinė profesinio 

mokymo , v.k. M32061101 

3 val. 
I-II mokymosi 

metai 

Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų 

rengimo centras, Viršuliškių skyrius, 

Laisvės pr.53, Vilnius , tel.  (8- 5) 

2423581 mob. +37061472898, 

karjera@vsrc.lt  

Nesudėtingų 

dvimačių objektų 

braižymas, 

3061201 

5 

Pagrindinis 

išsilavinimas ir 

mokymasis vidurinio 

ugdymo programoje 

11-12 kl. 

(III-IV 

gimnazijos) 

Informacijos 

ir ryšio 

technologijos 

Kompiuterinio projektavimo 

operatoriaus modulinė profesinio 

mokymo , v.k. M32061101 

3 val. 

I  mokymosi 

metai 

Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų 

rengimo centras, Fabijoniškių  skyrius, 

Ateities g. 28, Vilnius, tel. (8-5) 

2712300 mob. +37061472899, 

karjera@vsrc.lt   

Bendrosios veiklos 

statybos objekte 

vykdymas 

(dažytojo-

tinkuotojo 

padėjėjo), 

207320007  

10 

Pradinis išsilavinimas 

ir mokymasis 

pagrindinio ugdymo 

programoje  

9-10               

(I-II 

gimnazijos  

klasė) 

Architektūra 

ir statyba 

Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo 

modulinė profesinio mokymo 

programa, v.k. P21073205 

3 val. 

I-II mokymosi 

metai 

Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų 

rengimo centras, Fabijoniškių  skyrius, 

Ateities g. 28, Vilnius, tel. (8-5) 

2712300 mob. +37061472899, 

karjera@vsrc.lt   

Bendrosios veiklos 

statybos objekte 

vykdymas 

(apdailininko), 

307320034 

10 

Pagrindinis 

išsilavinimas ir 

mokymasis vidurinio 

ugdymo programoje 

11-12 kl. 

(III-IV 

gimnazijos) 

Architektūra 

ir statyba 

Apdailininko modulinė profesinio 

mokymo programa, 

v.k.P32073213    

3 val. 

I-II mokymosi 

metai 

Vilniaus Profesinio mokymo centras 
"Žirmūnai", Žirmūnų g. 143 Vilnius, (8 

5) 277 6712, mob. +370 664 23143, 

el.p. info@mczirmunai.lt 

Pasiruošimas 

aptarnauti svečius, 

3101327 

10 

Pagrindinis 
išsilavinimas ir 

mokymasis vidurinio 

ugdymo programoje 

11-12 kl. 

(III-IV 

gimnazijos) 

Paslaugos 

asmenims 

Padavėjo ir barmeno modulinė 

profesinio mokymo programa, 

kodas P42101302 

3 val. 

I-II mokymosi 

metai 

Vilniaus Profesinio mokymo centras 

"Žirmūnai", Žirmūnų g. 143 Vilnius, (8 

5) 277 6712, mob. +370 664 23143, 

el.p. info@mczirmunai.lt 

Tvarkos virtuvėje 

palaikymas, 

3101309 

5 

Pagrindinis 

išsilavinimas ir 

mokymasis vidurinio 

ugdymo programoje 

11-12 kl. 

(III-IV 

gimnazijos) 

Paslaugos 

asmenims 

Virėjo modulinė profesinio 

mokymo programa, kodas 

P42101303 

3 val. 

I mokymosi 

metai 

Vilniaus Profesinio mokymo centras 

"Žirmūnai", Žirmūnų g. 143 Vilnius, (8 

5) 277 6712, mob. +370 664 23143, 

el.p. info@mczirmunai.lt 

Darbo vietos 

paruošimas, 

3101323 

5 

Pagrindinis 

išsilavinimas ir 

mokymasis vidurinio 

ugdymo programoje 

11-12 kl. 

(III-IV 

gimnazijos) 

Paslaugos 

asmenims 

Konditerio modulinė profesinio 

mokymo programa, kodas 

P42101301 

3 val. 

I  mokymosi 

metai 
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