
Profesinio mokymo įstaigos, mokančios pagal 

PM programas skirtas asmenims, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių: 

 

• Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo 

mokykla 

• Alytaus dailiųjų amatų mokykla 

• Alytaus profesinio rengimo centras 

• Biržų technologijų ir verslo mokymo centras 

• Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo 

centras 

• Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo 

darbuotojų profesinio rengimo centras 

• Kėdainių profesinio rengimo centras 

• Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio 

mokymo centras 

• Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir 

verslo mokykla 

• Marijampolės profesinio rengimo centras 

• Mažeikių politechnikos mokykla 

• Panevėžio prekybos ir paslaugų centro 

mokykla 

• Radviliškio technologijų ir verslo mokymo 

centras 

• Smalininkų technologijų ir verslo mokykla 

• Šiaulių profesinio rengimo centras 

• Šilutės žemės ūkio mokykla 

• Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio 

mokymo centras 

• Utenos regioninis profesinio mokymo centras 

• Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras 

• Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos 

centras 

• Vilniaus Verkių specialioji mokykla –

Vykdomos profesinio mokymo programos: 

 

1. Dailiųjų dirbinių pynėjo mokymo programa 

2. Baldžiaus mokymo programa 

3. Apdailininko (statybininko) mokymo 

programa 

4. Avalynės taisytojo mokymo programa 

5. Dailiųjų rankdarbių gamintojo mokymo 

programa 

6. Floristo mokymo programa 

7. Lengvų drabužių siuvėjo mokymo 

programa 

8. Siuvinių gamintojo mokymo programa 

9. Staliaus mokymo programa 

10. Šaltkalvio mokymo programa 

11. Viešbučio darbuotojo mokymo programa 

12. Virėjo mokymo programa 

13. Konditerio mokymo programa 

14. Želdinių tvarkytojo mokymo programa 

 

 

Daugiau informacijos: 

www.aikos.smm.lt 

www.mukis.lt 

 

 

 

 

 

 

 
Parengė Kristina Gelažauskienė,  

Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos 

ugdymo karjerai metodininkė. 

 
 

 

 

 

Kur mokytis profesijos 
specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems 
asmenims? 

 

 
 

 
 

 
 

2017 m. 
 

daugiafunkcis centras  

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaciją apie programų vykdymą tikslintis ugdymo 

įstaigose. 

 

 

 

 

 

 

Mokymo įstaigos 

pavadinimas 

Suteikiama profesinė 

kvalifikacija 

Kretingos 

technologijos ir verslo 

mokykla 

 

Virėjo   

 

Virėjo 

Technikos šaltkalvio 

remontininko 

Klaipėdos paslaugų ir 

verslo mokykla 

 

Apdailininkas 

(statybininkas) 

Klaipėdos Ernesto 

Galvanausko 

profesinio mokymo 

centras 

 

Apdailininko 

(statybininko)  

Pastatų restauratoriaus 

Floristas 

 

Viešbučio darbuotojas 

Želdinių tvarkytojas 

Klaipėdos laivų 

statybos remonto 

mokykla 

 

Laivų sistemų ir 

įrangos montuotojo  

 

Šilutės žemės ūkio 

mokykla 

Virėjo  

Apdailininko 

(statybininko) 

Reikalavimai stojantiesiems 

asmenims 

Mokymo 

trukmė 

Baigę individualizuotą pagrindinio 

ugdymo programą. 

3 m. 

 

Neturintiems pagrindinio išsilavinimo 2 m. 

Neturintiems pagrindinio išsilavinimo 2 m. 

Neturintiems pagrindinio išsilavinimo 

2 m. 

Neturintiems pagrindinio išsilavinimo 
3 m. 

 

Neturintiems pagrindinio išsilavinimo 
3 m. 

 

Neturintiems pagrindinio išsilavinimo 
3 m. 

 

Ne jaunesni kaip 16 metų asmenys, 

neturintys pagrindinio išsilavinimo 
2 m. 

Baigę individualizuotą pagrindinio 

ugdymo programą 

3 m. 

 

Kontaktai 

Sodžiaus g. 1C, Kretingsodžio k., Kretingos r.  

Tel. (8 445) 79 307 

www.ktvm.kretinga.lm.lt 

J. Janonio g. 13, Klaipėda  

Tel. (8-46) 41 24 06 

www.klpvm.lt 

Taikos pr. 67, Klaipėda  

Tel. (8 46) 340132 www.gpmc.lt 

Statybininkų pr. 39, Klaipėda 

Tel. (8 46) 348 006 

klsrm.lt 

Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės r.  Tel. (8-

441) 53360 

http://www.szum.lt 

Profesinis mokymas specialiųjų poreikių 

turintiems asmenims Vakarų Lietuvoje 

Baigę individualizuotą pagrindinio 

ugdymo programą. 

http://www.aikos.smm.lt/aikos/institucijos_registr.htm?m=program&a=displayItem&id=210081104
http://www.aikos.smm.lt/aikos/stoj_prof_prog_einam_c.htm?m=program&a=displayItem&id=210052118
http://www.aikos.smm.lt/aikos/stoj_prof_prog_einam_c.htm?m=program&a=displayItem&id=210052118
http://dc1.maps.lt/maps/quickmap.html#obj=319251%2C6179784&s=5000&xy=%5B319251%2C6179784%5D&bg=vector&title=J.%20Janonio%20g.%2013%2C%2092238%20Klaip%C4%97da&info=Klaip%C4%97dos%20Paslaug%C5%B3%20ir%20Verslo%20Mokykla&lrs=vector%2Corthophoto%2Chybrid%2Cads&iw=1&lang=lt
callto:+37046412406

	 Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras

