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Šiame leidinyje norime Tau pristatyti Panevėžio ir Utenos profesinio mokymo įstaigas. Jei
ketini įgyti darbo rinkoje paklausią specialybę ir sėkmingai įsidarbinti ar sukurti savo verslą, – susipažink su čia siūlomomis profesinio mokymo programomis.
Visos mokyklos turi kuo didžiuotis – įgyvendinami projektai, padedantys kurti modernią ir jaukią mokymosi aplinką. Nuolat vyksta mokinių ir mokytojų stažuotės užsienyje.
Mokiniai laimi profesinio meistriškumo kursus ar nuskina laurus atsakingose sporto varžybose. Baigę mokyklas absolventai sėkmingai įsidarbina, sukuria verslą ar tęsia mokslus
aukštosiose mokyklose. Mokyklos yra subūrusios kūrybingus mokytojus, kurie visada
pasiruošę Tau padėti perprasti profesijos paslaptis ir tapti puikiu, paklausiu darbo rinkoje
specialistu.
Čia besimokantieji sako, kad profesinėje mokykloje jie ne tik mokosi bei praktikuojasi,
bet ir kartu gerai leidžia laiką! Visos pristatomos mokyklos puoselėja originalias renginių
tradicijas, organizuoja įdomius laisvalaikio būrelius.
Leidinyje rasi ir išsamesnius specialybių aprašymus, kurie bus naudingi renkantis profesiją.
O darbdavių ir jau baigusių profesines mokyklas absolventų patarimai padės apsispręsti,
kad studijuoti profesinėje mokykloje – tikrai verta!

Apie mokyklą

Kodėl verta mokytis šioje
mokykloje?

Mokyklos istorijos pradžią skaičiuojame nuo 1940 m., kada

Sėkmingai dalyvaujame tarptautiniuose projektuose, mūsų
mokiniams atsiveria galimybė atlikti praktiką, stažuotis Vokietijoje, Turkijoje, Danijoje, Latvijoje, Anglijoje, Škotijoje, Italijoje
ir kitose šalyse.

senuosiuose Alantos dvaro rūmuose veikė Žemesnioji žemės ūkio mokykla. Metams bėgant, mokykla kelis kartus
keitė savo pavadinimą ir statusą. 2002 m. mokykla pavadinta Alantos technologijos ir verslo mokykla. 2010 m. mokykloje, akreditavus vidurinio ugdymo programą, įsteigtas
Gimnazijos skyrius.
2009 m. paminėjome garbingą mokyklos 50-ies metų įkūrimo jubiliejų. Mūsų mokykloje dirba 45 mokytojai, savo sri-
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ties specialistai, nuolat ieškantys naujovių. Mokytojų kolek-
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tyvą kasmet papildo jauni, ambicingi ir nuolat tobulinantys
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savo veiklą specialistai.
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Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla . . . 11
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Praktinis mokymas vyksta renovuotose mokomosiose dirbtuvėse.
Glaudžiai bendradarbiaujame su Utenos, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijomis, Tarptautine teisės ir verslo aukštąja
bei kitomis mokyklomis.
Absolventai, baigę mūsų mokyklą, gali tęsti sutrumpintas studijas aukštosiose mokyklose.
Mokymosi metu mokiniams skiriama stipendija – 98,80 Lt per
mėn. Pagal poreikį mokiniams skiriama pašalpa, skatinami gerai besimokantys, aktyvūs mokiniai.
Mokinius apgyvendiname gerai įrengtuose bendrabučiuose.
Mokyklos valgykloje galima skaniai ir pigiai pavalgyti.
Įsidarbinimo galimybės
2010 m. įsidarbino 83 mokiniai (iš 139 baigusių), 2011 m. įsidarbino 66 mokiniai (iš 110 baigusių), 2012 m. įsidarbino 95
mokiniai (iš 145 baigusių), kiti tęsė mokymąsi ar pan.

Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla . . . 16
Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla . . . 18
Panevėžio profesinio rengimo centras . . . 20
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla . . . 23
Utenos regioninis profesinio mokymo centras . . . 26
Zarasų žemės ūkio mokykla . . . 28
Specialybių sąrašas . . . 31
Mes jau pasirinkome . . . 34
Darbdaviai rekomenduoja . . . 35
Kryžiažodis . . . 36
Leidinys parengtas įgyvendinant projektą „Profesinio mokymo tobulinimas atsižvelgiant į darbo rinkos
poreikius“ (LLIV – 265).
Projektą �nansuoja Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa pagal 2007–2013 m. Europos
teritorinio bendradarbiavimo tikslą.
Už šio leidinio turinį atsako VšĮ Panevėžio verslo konsultacinis centras ir jis neatspindi Europos Sąjungos
pozicijos.
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VšĮ ALANTOS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO
MOKYKLA
Technikumo g. 2, Naujasodžio k., Alantos sen.
LT-33315 Molėtų r.
Tel.: 8 383 58 500, 58 337
Faks. (383) 53 700
alantostvm@is.lt
alzum@is.lt
www.alantostvm.lt

Mokymo programos

Mokykloje mes ne tik
mokomės!

Nebaigusius 10 klasių ir turinčius 14 m. kviečiame mokytis:

Turinčius vidurinį išsilavinimą kviečiame mokytis:

Staliaus

Apskaitininko ir kasininko (mokslas trunka 1 metus)

Ekologinio ūkio darbininko

Padavėjo ir barmeno (mokslas trunka 1,5 metų)

Per trejus mokymosi metus mokiniai įgis ir pagrindinį
išsilavinimą

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo (mokslas trunka 2
metus)

Baigusius 10 klasių kviečiame mokytis:

Žirgininkystės verslo darbuotojo (mokslas trunka 2 metus)

Žemės ūkio gamybos verslo darbininko (baigusieji šią
programą papildomai įgis TR1, TR2 kategorijos traktorininko
pažymėjimą)

Technikos priežiūros verslo darbuotojo (technikos
priežiūros verslo organizavimo; alternatyvios energijos
šaltinių gavybos įrenginių aptarnavimo specializacijos)
(mokslas trunka 2 metus).

Į gimnazijos skyrių, kartu su profesiniu mokymu, baigusius
10 klasių kviečiame mokytis:
Virėjo
Padavėjo ir barmeno
Automobilių mechaniko, įgyjant vairuotojo B kategoriją
Apdailininko (statybininko)

Apsaugos darbuotojo (mokslas trunka 2 metus)
Tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus (mokslas
trunka 2 metus)

Mokykloje veikia jojimo, savigynos, sporto, stalystės, dailės,
automobilizmo, Informacinių kompiuterinių technologijų
taikymo būreliai.
Mūsų mokiniai laisvalaikį leidžia sporto, treniruoklių salėse,
sporto aikštyne.
Mokykloje kasmet vyksta tradicinės šventės: pirmakursių
krikštynos; sportinės varžybos tarp mokinių ir mokytojų;
varžytuvės tarp mokinių, mokytojų ir gamybininkų
„Super 6-ukas“; Nominacijų vakaras ir kt.
Mokykloje dažnai lankosi įvairūs svečiai, organizuojami
seminarai, įvairūs kursai, kuriuose dalyvauja mūsų mokyklos
mokiniai.

Sėkmės istorija
Deivydas Praspaliauskas – buvęs Alantos

technologijos ir verslo mokyklos virėjo ir barmeno
specialybės mokinys, nugalėjęs virėjų konkurse
„Geriausias Lietuvos virėjas 2010“, tarptautinių konkursų
dalyvis ir prizininkas. Šis jaunas žmogus jau spėjo įgyti
kulinarinį išsilavinimą, padirbėti užsienyje su patyrusiais
ir žinomais virėjais, o grįžęs į Lietuvą ir savo restoraną
atidaryti. Anot virtuvės šefo, jei žmogus dirba savo
mėgstamoje srityje, turi norėti būti pats geriausias.
Deivydas karjeros laiptais kilo sparčiai, kaskart buvo
priimamas į vis geresnį restoraną, kol suprato, kad
kilti nebegali. „Buvo du pasirinkimai – arba kurti savo
restoraną, arba dirbti labai geram žmogui.“ Nors šiais
laikais turėti savo maitinimo įstaigą yra didžiulė rizika,
bet Deivydas pasiryžo ir sostinėje įkūrė restoraną
„Lauro lapas“. Tuo labai džiaugiasi visa mokyklos
bendruomenė ir linki Deivydui sėkmės ateityje.

Mokykloje vykdomas suaugusiųjų neakivaizdinis
mokymas pagal vidurinio ugdymo programą (11 ir 12
klasės). Užsiėmimai vyksta šeštadieniais

Technikos priežiūros verslo darbuotojo (technikos
priežiūros verslo organizavimo; alternatyvios energijos
šaltinių gavybos įrenginių aptarnavimo specializacijos)
Žirgininkystės verslo darbuotojo
Kaimo verslų darbuotojo (alternatyvių energijos gavybos
įrenginių aptarnavimo, poilsio kaime organizavimo
specializacijos)
Visų programų mokymo trukmė 3 metai.
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ANYKŠČIŲ TECHNOLOGIJOS
MOKYKLA
Ažupiečių g. 2
LT-29148 Anykščiai
Tel.: 8-381 59404, 59480
infoc@zum.anyksciai.mit.lt
www.anyksciutm.lt

ANYKŠČIŲ
TECHNOLOGIJOS
MOKYKLA
Apie mokyklą

Kodėl verta mokytis
šioje mokykloje?

Mokymo programos

Mūsų mokykla – profesinio rengimo institucija, kurioje su-

Mokykla yra Anykščių miesto teritorijoje (1 km nuo autobusų
stoties), o atvykstantiems kompensuojame važinėjimo į mokyklą išlaidas.

Tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus
Mokymosi trukmė: 2 metai.
Bazinis išsilavinimas: vidurinis arba baigta vidurinio ugdymo
programa.
Mokymosi trukmė: 3 metai (įgyjamas vidurinis išsilavinimas).
Bazinis išsilavinimas: pagrindinis.

teikiamas profesinis ir vidurinis išsilavinimas, vyksta tęstinis
mokymas bei konsultavimas.

čias darbo rinkos poreikius, suteikia kokybišką profesinę

Mokiniams sudarome sąlygas įgyti:
• vairuotojo kvali�kaciją;
• traktorių ir savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojo (traktorininko) kategorijas.

kvalifikaciją, kuri yra viena iš pagrindinių kriterijų, vertinant

Pažangūs studentai gauna stipendijas.

kvalifikuotą darbininką. Sėkmingai baigusiems profesinio ir

Visi mūsų mokiniai aprūpinami bendrabučiu, mokykloje veikia valgykla.

Mokykla vykdo profesinio rengimo programas, atitinkan-

vidurinio ugdymo programas išduodame profesinio mokymo kvalifikacijos pažymėjimus ir brandos atestatus.
Mokykloje bendruomenės narių pastangomis kuriame
draugišką, šiltą, geranorišką ir saugią aplinką.

Įsidarbinimo galimybės
Pagal 2013 m. Lietuvos darbo biržos parengtą įsidarbinimo
galimybių barometrą, mūsų mokykloje rengiamos specialybės yra tarp paklausiausių darbo rinkoje, todėl mūsų mokiniai
turi dideles įsidarbinimo galimybes.

Mokykloje mes ne tik
mokomės!
Mokyklos mokiniai turi galimybę laisvalaikį leisti šalia
mokyklos esančiame plaukimo baseine, pirtyje, treniruoklių
salėje. Savo mokiniams siūlome didžiulį neformalaus ugdymo
veiklų pasirinkimą. Vyksta kultūriniai-pažintiniai renginiai
(organizuojamos šventės ir žymių datų paminėjimai); veikia
mokyklos laikraščio „Ažupietis“ leidėjų, dailiųjų amatų,
informatikų, šaulių ir sporto būreliai.
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Technikos priežiūros verslo darbuotojo
(specializacija: automobilių techninė priežiūra ir
remontas)
Mokymosi trukmė: 3 metai (įgyjamas vidurinis išsilavinimas).
Bazinis išsilavinimas: pagrindinis.
Virėjo
Mokymosi trukmė: 3 metai (įgyjamas vidurinis išsilavinimas).
Bazinis išsilavinimas: pagrindinis.
Staliaus
Mokymosi trukmė: 3 metai (įgyjamas vidurinis išsilavinimas).
Bazinis išsilavinimas: pagrindinis.
Viešbučio darbuotojo
Mokymosi trukmė: 1,5 metų.
Bazinis išsilavinimas: vidurinis arba baigta vidurinio ugdymo
programa.
Mokymosi trukmė: 3 metai (įgyjamas vidurinis išsilavinimas).
Bazinis išsilavinimas: pagrindinis.
Sekretoriaus
Mokymosi trukmė: 2 metai.
Bazinis išsilavinimas: vidurinis arba baigta vidurinio ugdymo
programa.

Sėkmės istorija
Vilius Jonkus (Skuodo r., Mosėdis):
„Nuo mažų dienų svajojau, kad užaugęs būsiu tolimųjų reisų vairuotoju. Supratau, kad Anykščių technologijos mokykla siūlo man
tinkamiausią variantą. Tad pabaigęs vidurinę 2009 m. įstojau į šią
mokyklą mokytis tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus
specialybės.
Mokytis man patiko. Puikios gyvenimo sąlygos bendrabutyje,
gera mokyklos materialinė bazė, tinkamai sutvarkyta vairavimo
mokymų aikštelė. Visada žavėjausi dėstytojų dalykine kompetencija ir stengiausi įdėmiai jų klausytis. Ypač esu dėkingas instruktoriui už suteiktus vairavimo įgūdžius ir praktinius patarimus, kurie
vėliau ne kartą pravertė.
Baigęs mokyklą gavau tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus diplomą. Taip pat įgijau Europoje reikalaujamą EU 95 kodą
(be kurio negalėčiau dirbti samdomo darbo) ir vairavimo kategorijų C, CE liudijimą, todėl vėliau galėjau VĮ ,,Regitra“ išlaikyti atitinkamų kategorijų teises. Vėliau lankiau ADR kursus ir išlaikiau
egzaminus, kad galėčiau gabenti pavojingus krovinius.
Pradėjęs ieškoti darbo, susidūriau su darbdavių nepasitikėjimu
jaunais žmonėmis, neturinčiais patirties. Dabar jau antrus metus
vairuoju vilkiką MAN ir važinėju maršrutais Anglija–Vokietija. Tai
gana atsakingas darbas jaunam vairuotojui, tačiau su kiekvienu
kilometru ir su kiekvienu reisu mano patirtis didėja. Šiame darbe
svarbiausios savybės: atsakingumas ir tikslumas, nes esi atsakingas už krovinį, už sunkvežimį, už kitus eismo dalyvius kelyje... Tačiau, kai darbas patinka, jis tampa gyvenimo būdu.
Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad mokiausi Anykščių technologijos
mokykloje”.
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BIRŽŲ TECHNOLOGIJŲ
IR VERSLO MOKYMO
CENTRAS
Apie mokyklą

Mokymo programos

Mūsų mokykloje teikiamas profesinis mokymas, pagrindinis

Mūsų centre mokiniams, baigusiems 12 klasių, siūlome 1–2
metų trukmės mokymosi programas. Mokiniams baigusiems
10 klasių, siūlome 3 metų trukmės mokymosi programas,
kartu įgyjant ir vidurinį išsilavinimą. Populiariausios mūsų
mokymo programos:

ugdymas, bendrasis vidurinis mokymas, suaugusiųjų profesinis mokymas. Mūsų centre, akreditavus vidurinio ugdymo
programą, įsteigtas gimnazijos skyrius, mokomos 9-12 klasės (arba I, II, III, IV gimnazijos klasės).
Mūsų vizija – modernus sektorinis praktinio mokymo centras. Rengiami plačios kompetencijos specialistai, gebantys

Apdailininko (statybininko)
Automobilių mechaniko
Floristo
Virėjo

savarankiškai integruotis į Lietuvos, Europos Sąjungos ir

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo

kitų šalių darbo rinkas.

Socialinio darbuotojo padėjėjo (Vabalninko skyriuje)

Mūsų misija – tenkinti Biržų ir kaimyninių rajonų jaunimo

Pramonės įmonių prekybos konsultanto (Vabalninko
skyriuje)

švietimo poreikius, tėvų ir darbdavių pageidavimus, siekti
aukštos profesinio mokymo kokybės.
Biržų technologijų ir verslo mokymo centre dirba 25 vyr.
mokytojai, 6 mokytojai metodininkai.

Logisto ekspeditoriaus (Vabalninko skyriuje)
Technikos priežiūros verslo darbuotojo (Vabalninko
skyriuje)

Kodėl verta mokytis
šioje mokykloje?
Mokykla sėkmingai įgyvendino Europos Sąjungos remiamus
projektus, kurių dėka mūsų mokymo aplinka tapo moderni ir
patogi:
Europos socialinio fondo projektas „Biržų technologijų ir
verslo mokymo centro mokomojo korpuso energetikos ūkio
renovacija“,
Europos regioninės plėtros fondo projektas „Biržų technologijų ir verslo mokymo centro infrastruktūros atnaujinimas“.
Mokykla sėkmingai dalyvauja tarptautiniuose projektuose,
todėl mūsų mokiniams atsiveria galimybė atlikti praktiką, stažuotis Europos Sąjungos šalyse pagal Leonardo da Vinči programos mobilumo projektus.
Mokykla bendradarbiauja su Ispanijos kompanija ,,Animafest
Experience“, turi galimybę pasiūlyti mokiniams atlikti praktiką
šios šalies aukštos klasės viešbučių virtuvėse, baruose ir registratūrose.
Septynerius metus vyksta mokinių sveikatinimo projektas
„Galvojant apie ateitį“.
Kartu su Biržų kredito unija vykdome projektą „Verslumas
– jaunimui!“

Parama mokiniams mokymosi metu:
• Stipendija (56–99 Lt per mėn.)
• Kita socialinė parama (99–198 Lt 1 kartą per pusmetį)
• Nemokamas važinėjimas į namus (Biržų r.)
Mūsų mokiniai:
• Apgyvendinami bendrabutyje
• Pigiai ir skaniai valgo mokyklos valgykloje
• Laisvalaikį leidžia sporto salėje, stadione, sporto aikštyne
• Turi galimybę mokytis B kategorijos vairuotojų kursuose
• Mokosi puikiai įrengtose mokomosiose dirbtuvėse, mokomajame ūkyje
• Atlieka gamybinę praktiką užsienyje
Įsidarbinimo galimybės
Mokykloje mokiniai kartu su specialybe įgyja ir vidurinį išsilavinimą. Mokymo turinys siejamas su darbo rinkos poreikiu,
bendradarbiaujant su rajono ir šalies darbdaviais. Patirtis
rodo, kad mokiniai darbą randa jau gamybinės praktikos
metu. Mokiniai dirba prekybos, maisto ruošimo įmonėse,
autoservisuose, statybos organizacijose, pagal specialybę įsidarbina ir užsienyje.

Mūsų mokyklos mokytojų komanda dalyvauja respublikinėse metodinėse gerosios patirties sklaidos konferencijose.
Kasmet grupė mokinių vyksta į inovatyvių mokyklų rengiamą Jaunojo verslininko konkursą.
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BIRŽŲ TECHNOLOGIJŲ IR
VERSLO MOKYMO CENTRAS
Skratiškių g. 6,
LT-41156, Biržai
Tel. 8 450 321 34
info@btvmc.lt

BIRŽŲ TECHNOLOGIJŲ IR
VERSLO MOKYMO CENTRAS
VABALNINKO SKYRIUS
S. Nėries g. 8,
LT-41318, Vabalninkas, Biržų r.
Tel.: 8 450 54332, 8 450 54671
vabalninkoskyrius@btvmc.lt
www.btvmc.lt

Mūsų sėkmės istorijos
2008 m. mokyklos mokinė Indra Kuginytė atliko misiją
Afganistano Goro provincijoje.
2008 m. kompiuterio ir organizacinės technikos specialybės
absolventė Aušra Tumasaitė apdovanota Lietuvos
Respublikos ministro pirmininko G. Kirkilo vardine padėka.
Šiuo metu mergina dirba UAB „Biržų duona“ pardavimų
vadybininke.

JONIŠKĖLIO IGNO
KARPIO ŽEMĖS
ŪKIO IR PASLAUGŲ
MOKYKLA

Mokykloje mes ne tik
mokomės!

Apie mokyklą

Mokymo programos

Mokyklos merginų šachmatininkių komanda – Irma Šimaitė ir
Eglė Bankauskaitė – 2012 metų Lietuvos profesinio mokymo
įstaigų mokinių sporto žaidynių šachmatų �nalinėse varžybose
laimėjo pirmą vietą ir iškovojo aukso medalius!

Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla

Nebaigusiems pagrindinio ugdymo programos:

įkurta 1810 m. Valstiečių vaikai šioje mokykloje mokėsi

Žemės ūkio gamybos verslo darbininko (3 m.)

augalininkystės, daržininkystės, sodininkystės, kaimo staty-

Turintiems pagrindinį išsilavinimą:

bos pagrindų. Ir toliau tęsiame senąsias tradicijas – pagrin-

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (3 m.)

dinį dėmesį skiriame žemės ūkio profesijoms. 2012/2013

Technikos priežiūros verslo darbuotojo (3 m.)

m. m. mokykloje mokosi 369 mokiniai; iš jų – 60 procentų

Floristo (3 m.)

Profesinio mokymo įstaigų mokinių regiono virvės traukime
iškovojome 1-ąją vietą, svarsčių kilnojimo varžybose užėmėme
2-ąją vietą.
Mokykloje veikia krepšinio, futbolo, automobilininkų,
�oristikos, technikos mėgėjų, meninės saviraiškos,
„Melodijos“, šokių, judesio raiškos, technologijų (linas, vilna,
šiaudai) ir draugų būreliai.
Organizuojame tradiciniais tapusius renginius: Konstitucijos
dienos paminėjimą, Heloviną, Pirmakursių krikštynas,
tolerancijos dieną, AIDS dieną, adventines popietes, kalėdinį
karnavalą, Sausio 13-osios, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios
paminėjimus, Veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ“, atvirų durų
savaitę, profesijos dieną, akciją „Darom“, Pasaulinę dienę be
tabako.

žemdirbiškų specialybių.
Mūsų misija – rengti darbininkus Lietuvos Respublikos ūkio
reikmėms. Padėti suprasti mokymosi visą gyvenimą svarbą
ir skatinti siekti naujų kompetencijų ir kvalifikacijų.

Sekretoriaus (3 m.)
Automobilių remontininko (3 m.)
Apdailininko (statybininko) (3 m.)
Turintiems vidurinį išsilavinimą:
Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo (3 m.)
Apskaitininko ir kasininko (1 m.)
Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo (2 m.)
Floristo (2 m.)
Automobilių mechaniko (2 m.)
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JONIŠKĖLIO IGNO KARPIO
ŽEMĖS ŪKIO IR PASLAUGŲ MOKYKLA
Narteikių k., Joniškėlio sen., LT-39295 Pasvalio r.
Tel. 8-451 38731
mokykla@ikarpis.joniskelis.lm.lt
www.ikarpis.joniskelis.lm.lt

Mūsų sėkmės istorija
Pakruojo rajono Klovainių seniūnijos jaunasis ūkininkas
Mantas Varna – buvęs mūsų mokyklos mokinys, įgijęs žemės
ūkio gamybos verslo darbuotojo specialybę. Už profesinį
meistriškumą, sumanų ūkininkavimą Pakruojo savivaldybė
2012 m. jam įteikė „Jaunųjų žvaigždučių“ prizą. Profesijos
laurus Mantas skynė ir mokydamasis mūsų mokykloje.
Darbštus, kūrybingas, energingas vaikinas tapo respublikinio
profesinio meistriškumo konkurso „Žemės vaikai – 2006“
laureatu. Tais pačiais metais jis sėkmingai dalyvavo
artojų varžybose, pelnė mokyklai prizus. Studijuodamas
agronomiją Aleksandro Stulginskio universitete, Mantas
dažnai užsukdavo į mūsų mokyklą pasikonsultuoti,
pasiaiškinti su buvusiais profesijos mokytojais.
O dabar apie Mantą kalba spauda, televizija: ūkininkauja,
dirba 116 ha žemės, įsigijęs puikios žemės ūkio technikos,
kuriai remontuoti nereikia svetimų pagalbos. Laurai ir
toliau skinami. Pernai vaikinas tapo respublikinio rudeninio
arimo konkurso laureatu – jo suartas laukas pripažintas
gražiausiu Lietuvoje. Mantas buvo nepralenkiamas „Ūkininko
patarėjo“ organizuotose traktorių manevravimo varžybose.
O kiek padėkos raštų, asmeninių dovanų už profesinį
meistriškumą, labai gerą arimą, sumanų ūkininkavimą – jau
nebesuskaičiuosi!

KUPIŠKIO
TECHNOLOGIJOS IR
VERSLO MOKYKLA
Kodėl verta mokytis
šioje mokykloje?

Apie mokyklą

Mokykla sėkmingai dalyvauja tarptautiniuose projektuose,
mūsų mokiniams atsiveria galimybė atlikti praktiką, stažuotis
Austrijoje ir Vokietijoje. 2012 m. stažuotę atliko 40 mokinių.

Esame nuolat tobulėjanti mokykla, turinti modernią infras-

Pažangiems mokiniams mokama 98,80 Lt stipendija. Mokiniai
iš socialiai remtinų šeimų gauna nemokamą maitinimą ir
bendrabutį, galima gauti pašalpą iki 197,60 Lt.
Įsidarbinimo galimybės
2012 m. net 86 procentai mokyklos absolventų įsidarbino
pagal įgytą specialybę! O dar nebaigusių mūsų absolventų
ieško įvairios įstaigos, ūkininkai, norėdami juos įsidarbinti.
Mokykla 2010–2012 m. įgyvendino Europos socialinio fondo
projektą „Profesinio mokymo kokybės gerinimas Panevėžio
regiono profesinio mokymo įstaigose“. Jį įgyvendinus
pagerėjo mokymosi sąlygos, prisitaikant prie darbo rinkos
pokyčių paruošiami reikiamos kvali�kacijos darbuotojai.

ugdymo II dalies ir akredituotą vidurinio ugdymo bei pro-

Staliaus
Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo

integruotis į besikeičiančią visuomenę ir dinamišką Lietuvos

Apdailininko (statybininko)

bei ES darbo rinką.

Virėjo

Mokykla įkurta 1990 metais. Šiandien mūsų įstaigoje dirba

Padavėjo ir barmeno

44 kvalifikuoti mokytojai – jauni, kūrybingi, mėgstantys ak-

Viešbučio darbuotojo

tyvų sportinį ir kultūrinį gyvenimą, uždegantys savo veikla

Kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus

ir idėjomis mokinius, kartu su jais dalyvaujantys įvairiose

mokosi daugiau nei 400 mokinių.

Mokykloje mes ne tik
mokomės!

Turintiems pagrindinį išsilavinimą (baigusiems 10 klasių,
mokslas trunka 3 metus, įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir
profesinė kvali�kacija):

fesinio mokymo programas, paruošianti specialistą, gebantį

akcijose, projektuose bei programose. Šiandien pas mus

Mokykloje veikia 10 neformalaus švietimo būrelių: meninės
kūrybos, mados studija, pramoginių porinių šokių, šokio
kompozicijos, stalo teniso, jaunųjų šaulių organizacija, traktorių
valdymo tobulinimo, krepšinio, tinklinio, europiečių klubas.
Laisvu laiku mokiniams siūlome naudotis mokyklos skaitykla,
žaisti stalo tenisą. Mokykla turi sporto rūmus ir stadioną,
kuriame laisvalaikiu mokiniai žaidžia krepšinį, futbolą, tinklinį,
užsiima sunkiąja atletika.
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truktūrą, teikianti kokybišką išsilavinimą pagal pagrindinio

Mokymo programos

Suvirintojo
Apskaitininko ir kasininko
Turintiems vidurinį išsilavinimą (baigusiems 12 klasių, mokslas
trunka 1-2 metus, įgyjama profesinė kvali�kacija):
Apskaitininko ir kasininko
Apdailininko (statybininko)
Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo
Socialinio darbuotojo padėjėjo
Taip pat priimame mokinius, baigusius 8 klases, į 1 gimnazijos
klasę mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.
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KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR
VERSLO MOKYKLA
Jaunimo g. 8, LT-40128 Kupiškis
Tel.: 8-459 35366, 35080, 35355
mokdalis@ktvm.kupiskis.lm.lt
www.ktvm.kupiskis.lm.lt

Mokykloje mes ne tik
mokomės!

Kodėl verta mokytis
šioje mokykloje?
Čia sukurta moderni infrastruktūra apdailininkų, statybininkų,
stalių, virėjų, padavėjų ir barmenų, prekybos darbuotojų, žemės ūkio specialistų mokymo programoms vykdyti.
Mitybos ir turizmo, tekstilės ir aprangos technologijų, dailės
ir muzikos, biologijos ir �zikos kabinetuose bei laboratorijose
mokiniai dirba su šiuolaikiškomis mokymo priemonėmis.
Sėkmingai dalyvaujame projektinėje veikloje, respublikiniuose
ir regioniniuose konkursuose, mokiniai stažuojasi Vokietijoje,
Maltoje, Graikijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Italijoje ir kitose šalyse.
Bendradarbiaujame su Utenos ir Panevėžio kolegijomis, Vilniaus Gedimino technikos, Šiaulių, Aleksandro Stulginskio
universitetais, Tarptautine teisės ir verslo aukštąja ir kitomis
mokyklomis.
Mokyklos mini zoosode auginame egzotinius gyvūnus ir
paukščius. Veikia netradicinės gyvulininkystės ir paukščių auginimo būrelis, mini zoosodą nuolat lanko ekskursijos.
Pažangiems mokiniams skiriamos stipendijos iki 98,80 Lt per
mėn.
Pagal poreikį mokiniams skiriama pašalpa, nemokami pietūs,
nuolat piniginėmis premijomis, ekskursijomis skatinami gerai
besimokantys, aktyvūs mokiniai.

Mūsų mokiniai gyvena gerai įrengtame 200 vietų bendrabutyje dviejų ir trijų vietų kambariuose.
Turime modernią materialinę mokymo bazę, veikia valgykla,
mokomoji parduotuvė ir kavinė bei mokomasis viešbutis.
Įsidarbinimo galimybės
Esame sudarę bendradarbiavimo sutartis su 26 statybos ir
medžio apdirbimo, visuomeninio maitinimo, apgyvendinimo,
prekybos, socialinių ir kt. paslaugų teikimo įmonėmis, kuriose
mokiniai atlieka mokomąsias ir baigiamąsias praktikas bei sėkmingai įsidarbina baigę mokyklą.

Mūsų sėkmės istorija

Mokykloje veikia kultūrizmo, dailės ir dizaino, jaunųjų fotografų, jaunųjų žurnalistų, sportinių šokių būreliai, teatro studija „Forumas”, dramos kolektyvas, mišrus mokinių ansamblis,
kapela, krepšinio klubas „Kupa“.

Laura Augulienė: „Kupiškio techno-

Organizuojame rudens ir pavasario sporto šventes, krepšinio
varžybas Mokyklos taurei laimėti, „Naktinio“ krepšinio, kitas
įvairių sporto šakų varžybas, Europos kalbų savaitę, mokyklos
gimtadienius, absolventų išleistuves ir kt. renginius.

venimo pradžiamokslį, įgijau namų

logijos ir verslo mokykloje mokiausi
du kartus. Pirmą kartą 1993–1996 m.
besimokydama 3 metus išmokau gyekonomės specialybę. Norėdama
tobulėti, dar kartą pasirinkau šią
mokyklą ir 2001 m. baigiau maisto

Jau penkiolika metų iš eilės organizuojame regionines parodasmuges „Rudens gėrybės“, kuriose dalyvauja žemdirbiai, prekybininkai, amatininkai, tautodailininkai, meno kolektyvai iš
visos Aukštaitijos.
Mokyklos mokiniai trejus metus iš eilės yra Respublikinio apdailininkų konkurso prizininkai, respublikinio kaimo vaikų ir
jaunimo konkurso „Po tėviškės dangum“, respublikinio konkurso „Lietuvos kulinarinio ir etninio paveldo išsaugojimas ir
puoselėjimas“ laureatai.
Mokykla – Geriausiai tvarkomų mokyklų aplinkos apžiūros
konkurso 2012 metų nugalėtoja.

ruošimo darbuotojo su pardavėjo
specializacija mokymo programą.
2007–2010 metais Utenos kolegijoje
studijavau buhalterinę apskaitą, įgijau aukštąjį išsilavinimą.
Kupiškio TVM – mokykla, kurioje žmonės dirbdami atiduoda
visas savo žinias ir žmogiškumą, kurio gyvenime labai reikia.
Todėl nuoširdžiai dėkoju dėstytojams, darbuotojams už suteiktas žinias. Nuoširdžiai dėkoju grupės vadovei, mokytojai
metodininkei Eleonorai Kapočienei už atsidavimą savo auklėtiniams.
Manau, kad mokykla davė daugiau nei išsilavinimą – aš joje
įgijau pasitikėjimo ir ryžto eiti gyvenimo keliu, čia išėjau verslo
pradžiamokslį, kuris leido imtis verslo. Šiandien esu individualios įmonės savininkė, sėkmingai vedu savo verslą pirmyn jau
aštunti metai. Pradžia buvo sunki, bet įgytas šioje mokykloje
pasitikėjimas savimi niekada neleido nuleisti rankų.“
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PANEVĖŽIO
MARGARITOS RIMKEVIČAITĖS
TECHNOLOGINĖ MOKYKLA
Mokymo programos

Apie mokyklą

Kodėl verta mokytis
šioje mokykloje?

Mokykloje mes ne tik
mokomės!

Įgijusius pagrindinį išsilavinimą (baigusius 10 klasių)
kviečiame mokytis šių specialybių:

Mūsų mokykla pasirengusi padėti mokiniui pasiruošti profesinei veiklai, nuolatiniam savęs tobulinimui ir savarankiš-

Dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo

kam gyvenimui, kuris būtų grindžiamas meile Dievui, Žmo-

Mokykla bendradarbiauja su mokyklomis Olandijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Latvijoje, Lenkijoje. Vyksta mokytojų stažuotės, mokiniai turi galimybę išvykti į užsienio šalis atlikti gamybinės praktikos, vykdomi kultūriniai mainai.

Savo mokiniams siūlome lankyti įvairius užsiėmimus: krepšinio, atletinės gimnastikos, dainavimo (integruota meninė raiška), instrumentinio muzikavimo (integruota meninė raiška),
laikraščio leidybos, laikraščio maketavimo, tolerancijos ugdymo, dailės (integruota meninė raiška), rankdarbių (integruota
meninė raiška), projektų rengimo, forumo teatro, diskusijų
(debatų), organizavimo, turizmo.

Virėjo
Smulkiojo verslo paslaugų teikėjo
Apskaitininko ir kasininko
Kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus

gui, Darbui, Tėvynei, Šeimai.
Mokyklos išskirtinumas – mokinių ugdymas krikščioniškos
moralės dvasia.

Aplinkos apsaugos darbuotojo

Mokyklą kuruoja Švenčiausiosios Nekaltosios Mergelės

Elektroninės prekybos agento

Marijos seserų kongregacija bei Panevėžio vyskupas Jonas

Įgyjamas vidurinis išsilavinimas (gimnazijos skyriuje) ir
profesinė kvali�kacija. Baigus 4 gimnazijos klases (12 klasių),
įteikiamas brandos atestatas, o dar po metų – kvali�kacijos
pažymėjimas.
Mokymosi trukmė – 3 metai.

Kauneckas.

Mokykla aktyviai dalyvauja vasaros užimtumo, tautinio ir pilietinio ugdymo, žalingų įpročių prevencijos, jaunimo mainų,
profesinių įgūdžių lavinimo, kultūriniuose, vietos, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose.
Mokykloje dirbantys mokytojai, specialistai, administracija
sudaro visas sąlygas jaunam žmogui pasijusti kūrybingu, atsakingu, visaverčiu visuomenės piliečiu.
Pažangiems mokiniams mokamos stipendijos (stipendijų
dydis priklauso nuo pažymių vidurkio ir siekia nuo 35,10 Lt iki
98,80 Lt).
Esant sunkiai materialinei padėčiai šeimoje, skiriama �nansinė
pagalba.

Įgijusius vidurinį išsilavinimą (baigusius 12 klasių) kviečiame
mokytis šių specialybių:

Gerai besimokantiems mokiniams, užėmusiems prizines vietas olimpiadose, konkursuose, varžybose, skiriami paskatinimai – premijos.

Dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo (mokslas
trunka 1,5 metų)

Mokykla turi 156 vietų bendrabutį. Kambariuose gyvena po
du mokinius.

Siuvėjo (kostiumo dizaino ir aprangos stilistikos
specializacijos) (mokslas trunka 2 metus)

Mokyklos valgykloje galima nebrangiai papietauti.

Baigusius bendrojo lavinimo 8 klases kviečiame tęsti mokymąsi
gimnazijos skyriuje.
Mokomasi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją
dalį. Sudaromos sąlygos pasirinkti modulius pagal polinkius
ir gebėjimus, ugdymo turinys siejamas su gyvenimo praktika,
išbandomos įvairios veiklos sritys. Baigus gimnazijos 2 klases
(10 klasių), suteikiama galimybė, nekeičiant švietimo įstaigos,
tęsti mokymąsi gimnazijos 3 klasėje ir įgyti atitinkamą
profesiją.
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PANEVĖŽIO MARGARITOS RIMKEVIČAITĖS
TECHNOLOGINĖ MOKYKLA
Aldonos g. 4, LT-5300 Panevėžys
Tel. 8-45 587080
sekretoriatas@margarita.lt
www.margarita.lt

Įsidarbinimo galimybės
Apie 30 procentų mokinių, baigę mokyklą, tęsia studijas
aukštosiose mokyklose. Nuo 30 iki 40 procentų mokinių
kiekvienais metais įsilieja į darbo rinką. Lengviausiai pavyksta
įsidarbinti virėjams, kompiuterio ir organizacinės technikos
operatoriams.

Mes didžiuojamės savo išskirtiniais tradiciniais renginiais (kai
kurie iš jų vyksta jau nuo 1991 m.):
• Piligriminė kelionė į Šiluvos atlaidus (bėgame estafetę lydint
autobusui);
• Bendradarbiaujant su Raudonojo Kryžiaus draugija, kasmet vykdoma „Alkio dienos“ akcija. Mokinių taryba renka
pinigines aukas, kurios yra skiriamos socialiai remtinoms
šeimoms;
• Tradicinė labdaringa akcija „Tikėjimas be gerų darbų – negyvas“ (prieš Kalėdas renkame maisto produktus ir aukojame
„Betliejaus“ valgyklai);
• Dainų konkursas, skirtas Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, peraugęs į respublikinį konkursą.
• Kryžiaus kelias Berčiūnuose;
• Istorinė atminties akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta
Tautos Gedulo ir Vilties dienai paminėti (važiuojame į Berčiūnus, degame žvakeles, surinkta istorinė medžiaga apie
darbuotojus ir jų šeimas, buvusius tremtyje);
• Vietinė mokinių vasaros sporto stovykla.
Mokiniai, dalyvaujantys neformaliame ugdyme, pasiekia
didesnių laimėjimų ir formaliajame ugdyme!
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PANEVĖŽIO PREKYBOS IR PASLAUGŲ
VERSLO MOKYKLA
Klaipėdos g. 146
LT-37375 Panevėžys
Tel. 8 45 52 63 73
pppvm@takas.lt
www.pppvm.lt

PANEVĖŽIO PREKYBOS
IR PASLAUGŲ VERSLO
MOKYKLA
Apie mokyklą
Mūsų mokykla vykdo kokybišką ugdymo procesą pagal
bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo programas bei
išsilavinimo standartus, užtikrina, kad mokiniai gautų
reikiamas žinias, įgūdžius, gebėjimus bei kompetencijas.
Mokymo programų turinys nuolat atnaujinamas,
diegiama kokybės valdymo sistema, bendradarbiaujama
su darbdaviais ir kitomis mokymo institucijomis, sukurta

Mokymo programos
Į mokyklą priimami mokiniai, įgiję pagrindinį arba vidurinį
išsilavinimą. Priklausomai nuo turimo išsilavinimo, galima
pasirinkti profesinio mokymo ar profesinio mokymo kartu su
viduriniu ugdymu programas.
Mokiniams, turintiems pagrindinį (10 klasių) išsilavinimą,
siūlome mokytis pagal trejų metų trukmės profesinio
mokymo programas ir kartu su vidurinio ugdymo programa
įsigyti šių specialybių:
Floristo
Padavėjo ir barmeno

profesinio orientavimo ir informavimo sistema, įsteigtas

Pramonės įmonių prekybos konsultanto

profesinio informavimo punktas.

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo

Šiuo metu mokykloje dirba 52 pedagogai. Kvalifikuoti savo

Vizualinės reklamos gamintojo

srities specialistai nuolat ieško naujovių, kad mokslas būtų

Virėjo

įdomus, o įgytos žinios padėtų mūsų mokiniams tvirtai
įžengti į darbo rinką!

Baigusiems vidurinio ugdymo programą siūlome mokytis
pagal šias mokymo programas:
Apskaitininko ir kasininko (1 m.)
Bankinių operacijų tvarkytojo (2 m.)
Floristo (2 m.)
Interjero apipavidalintojo (2 m.)
Konditerio (1 m.)
Padavėjo ir barmeno (1,5 m.)

Kodėl verta mokytis
šioje mokykloje?

Mokykloje mes ne tik
mokomės!

Mūsų mokiniai dalyvauja profesinio meistriškumo konkursuose,
respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose, olimpiadose.

Mokykloje veikia vokalinio-instrumentinio ansamblio, sportinių žaidimų, krepšinio, renginių organizatorių, rankdarbių,
verslo praktinio mokymo �rmos būreliai.
Mes didžiuojamės savo mokiniais! Kiekvienais metais mokykloje labai gerai besimokantys mokiniai, įvairių konkursų, sportinių varžybų, olimpiadų nugalėtojai ar dalyviai, pagerbiami
tradiciniame renginyje „Mūsų geriausieji“.

Mūsų vykdomo profesinio mokymo kokybę padeda gerinti
mokinių ir mokytojų stažuotės užsienyje.
Mūsų mokykla turi gerą mokymo bazę: atnaujintus bendrojo
lavinimo dalykų kabinetus, informacinių technologijų kabinetus, praktinio mokymo biurus, aprūpintus technine ir programine įranga, dirbtuves, mokomąją kavinę, virtuvę, viešbutį,
dvi sporto sales. Mūsų mokiniai turi galimybę dirbti su naujausiomis technologijomis bei priemonėmis, įgyti praktinių įgūdžių, reikalingų ieškant darbo bei pradedant profesinę karjerą.
Bibliotekoje-skaitykloje mokiniai gali ne tik skaityti knygas,
laikraščius, žurnalus, bet ir dirbti kompiuteriu, naršyti internete.

Mūsų sėkmės istorijos

Mokykloje veikia valgykla. Mėgstančius skaniai pavalgyti
maloniai nustebins įvairus patiekalų asortimentas ir žemos
kainos.

Mūsų mokiniai, baigę mokyklą, turi galimybę toliau mokytis
pagal savo specialybę kolegijose, aukštosiose mokyklose. Mokykloje dirba dvi profesijos mokytojos, baigusios mūsų mokyklą.

Mokiniams, atvykusiems iš kitų miestų, rajonų, suteikiamas
bendrabutis.
Gerai besimokantys mokyklos mokiniai gauna stipendijas.
Įsidarbinimo galimybės
Siekdama sudaryti geras praktinio mokymo sąlygas, mokykla
bendradarbiauja su įmonėmis: viešbučiu „Pervaža“, UAB „Vakarinė žara“, UAB „Žaliasis žiogas“, UAB „Norfos mažmena“ ir
kitomis. Mokiniai šiose įmonėse atlieka baigiamąją praktiką, o
baigę mokyklą įsidarbina.

Buvusi mūsų mokinė Irma Gaidytė mokykloje baigė maisto
ruošimo darbuotojo specialybę, vėliau mokslus tęsė KTU
Chemijos technologijos fakultete ir įgijo maisto technologo ir
inžinieriaus specialybę. Šiandien mūsų mokykloje Irma dirba
maisto ruošimo specialybės profesijos mokytoja.
Mokytoja Nona Tamošiūnienė mokykloje baigė �oristo
specialybę, dirbo �oristikos salone ,,Kupolė“ �oriste. Dabar
žinias gilina Panevėžio kolegijoje mokydamasi dailės ir
technologijų pedagogikos specialybės ir dirba mokykloje
�oristo specialybės profesijos mokytoja.

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (2 m.)
Viešbučio darbuotojo (1,5 m.)
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PANEVĖŽIO
PROFESINIO RENGIMO
CENTRAS
Apie mokyklą

Mokymo programos

Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras įkurta

Baigusius 8 ar 9 klases kviečiame tęsti mokslą 9-oje ar 10-oje
klasėje pagal pagrindinio ugdymo programas akredituotame
gimnazijos skyriuje.

Įgijusius vidurinį išsilavinimą (baigusius 12 klasių) kviečiame
mokytis pagal šias mokymo programas:

gų Šiaurės ir Rytų Aukštaitijoje, čia mokosi daugiau nei 1100

Įgijusius pagrindinį išsilavinimą (baigusius 10 klasių) kviečiame mokytis pagal šias mokymo programas:

Automobilių elektromechaniko

mokinių. Mūsų mokykloje galima įgyti pagrindinį, vidurinį ir

Automobilių mechaniko

profesinį išsilavinimą.

Automobilių elektromechaniko

Mes stengiamės mokiniams pateikti naujausias technines ir

Apdailininko (statybininko)

technologines žinias, supažindinti juos su naujausia šiuolaiki-

Higieninės kosmetikos

ne technika, todėl visi mūsų įstaigos darbuotojai nuolat kelia

Kirpėjo

2000 m., sujungus tris Panevėžio miesto profesines mokyklas.
Šiuo metu esame viena didžiausių profesinių mokymo įstai-

kvalifikaciją ir tobulinasi įvairiuose seminaruose Lietuvoje ir
užsienyje.
Siekiame nuolatos atnaujinti savo praktinio mokymo bazę
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Automobilių mechaniko
Higieninės kosmetikos
Kirpėjo
Technikos priežiūros verslo darbuotojo
Kompiuterinės įrangos derintojo
Mokymosi trukmė pagal šias mokymo programas – 2 metai.
Įgyjama profesinė kvali�kacija

Pastatų inžinerinės įrangos montuotojo

Apdailininko (statybininko)

Technikos priežiūros verslo darbuotojo

Aplinkotvarkos darbuotojo

Agroserviso darbuotojo

(mokymosi trukmė pagal šias mokymo programas – 1 metai.
Įgyjama profesinė kvali�kacija)

Aplinkotvarkos darbuotojo

centro projektas. Jo metu bus įrengtos modernios dirbtuvės,

Mūrininko-betonuotojo

kuriose bus galima mokytis statyti namą nuo pamatų iki

Kompiuterinės įrangos derintojo

stogo.

Metalo apdirbimo staklininko

Aktyviai dalyvaujame įvairiuose ES finansuojamuose projek-

Elektrinių buitinių prietaisų remontininko

tuose kaip vykdytojas ar partneris, o įgytą patirtį naudojame

Mokymosi trukmė pagal šias mokymo programas – 3 metai.
Įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir profesinė kvali�kacija.

Mokykloje gausus neformalaus ugdymo būrelių pasirinkimas
(jaunimo klubas, vokalinis ansamblis, krepšinio, tinklinio, svarsčių kilnojimo, lengvosios atletikos, futbolo, graikų-romėnų
imtynių, informatikos, ekonomikos (Junior Achiviement), stalo
teniso, dailės, šiuolaikinių šokių ir t. t.), veikia verslo praktinio
mokymo �rma „Logetra“.
Švenčiame tradicines mokyklos šventes (I kurso grupės paveikslo pristatymo, diplomų ir brandos atestatų įteikimo, Paskutinio skambučio ir t. t.).
Mūsų mokiniai aktyviai leidžia laisvalaikį atnaujintame mokyklos stadione.

Metalo apdirbimo staklininko

Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko

– šiuo metu yra vykdomas statybos sektorinio mokymo

profesinio mokymo kokybei gerinti.

Mokykloje mes ne tik
mokomės!

Neįgijusius pagrindinio išsilavinimo, bet ne jaunesnius kaip 16
metų, kviečiame mokytis pagal šias mokymo programas:
Apdailininko (statybininko)
Staliaus
Mokymosi trukmė pagal šias mokymo programas – 2 metai.
Įgyjama profesinė kvali�kacija
Kviečiame mokytis tuos, kurie mokėsi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą.
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ROKIŠKIO
TECHNOLOGIJOS,
VERSLO IR ŽEMĖS
ŪKIO MOKYKLA

VIEŠOJI ĮSTAIGA PANEVĖŽIO
PROFESINIO RENGIMO CENTRAS
Staniūnų g. 68, LT-36143 Panevėžys
Tel. 8 45 587 138
sadula@pprc.panevezys.lm.lt
www.panprc.lt

Mūsų sėkmės istorijos
Vitalijus Jackus ir Eimantas Janušauskas, UAB „Kredora“
darbuotojai.
Šie vaikinai 2010 m. įgijo automobilių remontininko
profesinę kvali�kaciją. Gamybinę praktiką vaikinai atliko
UAB „Kredora“, o po praktikos jiems buvo pasiūlytas
nuolatinis darbas. Vaikinai pastebėjo, kad dažnai ateinantys
į gamybinę praktiką mokiniai būna nemotyvuoti ir nenori
dirbti, todėl darbdavys jiems ir nepasiūlo pasilikti. Vitalijus
ir Eimantas džiaugėsi, kad mokykloje jie įgijo naudingų
žinių, kurios praverčia dirbant. Įmonė dažnai juos siunčia
į mokymus pasitobulinti, nes darbas susijęs su naujausių
modelių automobilių priežiūra ir remontu.

Kodėl verta mokytis
šioje mokykloje?

Apie mokyklą

Kodėl verta mokytis
šioje mokykloje?

Mokiniams mokama stipendija, kuri priklauso nuo mokymosi
rezultatų. Esant poreikiui mokiniams gali būti skiriama socialinė pašalpa.

Mūsų mokykla įsteigta 1958 m. Šiandien ji – demokratiška,

Suteikiame geras mokymosi sąlygas: ES struktūrinių fondų
lėšomis atnaujinta mokyklos sporto salė, automobilių mechanikų praktinio mokymo bazė.

Mūsų mokiniams suteikiamas bendrabutis.

menėje gyvenančio asmens poreikius, atvira kaitai ir naujo-

Mokykloje veikia akredituotas gimnazijos skyrius.

vėms, puoselėjanti humanistines vertybes, užtikrinanti švie-

Kompensuojamos važinėjimo į mokyklą išlaidos.

timo kokybę profesinė mokykla. Mokykloje organizuojamas

Dirba kvali�kuoti ir profesionalūs mokytojai.
Mokiniams sudaromos sąlygos įgyti vairuotojo kvali�kaciją
bei traktorių ir savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojo (traktorininko) kategorijas.
Pigiai ir skaniai galima pavalgyti mokykloje veikiančiose
dviejose valgyklose.
Mokinių laukia dvi mokyklos bibliotekos.
Mūsų mokiniai sėkmingai dalyvauja meistriškumo konkursuose, respublikinėse parodose ir konkursuose.
Mokykloje sudarytos puikios praktinio mokymosi sąlygos:
veikia modernios automobilių praktinio mokymo auditorijos,
šiuolaikiška stalių mokymo bazė, mechatronikos centras,
rengiami statybos sektorinio praktinio mokymo ir transporto
sektoriaus praktinio mokymo centrai.

moderni, atitinkanti atviroje, modernioje pilietinėje visuo-

profesinis ir tęstinis formalusis ir neformalusis mokymas.
Rengiami specialistai, reikalingi besikeičiančiai darbo rinkai.
Mokykloje dirba kvalifikuoti mokytojai, kurie mokiniams
suteikia teorinių ir praktinių žinių. Įstaigoje mokosi daugiau
kaip 300 mokinių.

Sudarome galimybę stažuotis užsienyje: mokiniai profesinius
įgūdžius tobulina atlikdami praktiką, dalyvaudami mainų
programose pagal Leonardo da Vinči mobilumo programos
projektus.
Mokykloje veikia kokybės vadybos sistema, kuri užtikrina mokinių, mokyklos ir socialinių partnerių bendradarbiavimą.
Visiems besimokantiems sudaromos sąlygos įgyti B kategorijos vairuotojo ir TR1 kategorijos traktorininko pažymėjimus.
Gerai besimokantiems ir pažangiems mokiniams mokama stipendija. Yra galimybė apsigyventi mokyklos bendrabutyje.
Įsidarbinimo galimybės
Mokykla bendradarbiauja su Rokiškio darbo birža, Panevėžio
pramonės, prekybos ir amatų rūmais, Lietuvos žemės ūkio
rūmais, rajono darbdaviais. Mokyklą baigę mokiniai dirba AB
„Rokiškio mašinų gamykla“, UAB „Pandmeta“, AB „Lelija“, UAB
„Aldma“, UAB „Hendvida“, autoservisuose, užsiima individualia
veikla, ūkininkauja.

Mūsų mokiniai tobulina žinias Lietuvos įmonėse, pagal projektus atlieka praktiką užsienyje (Italijoje, Portugalijoje, Airijoje,
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Lenkijoje).
Mokykla glaudžiai bendradarbiauja su Panevėžio miesto kovos menų ir sveikatingumo klubu „Baltasis voras“.
Įsidarbinimo galimybės.
Centras aktyviai bendradarbiauja su Panevėžio regiono įmonėmis ir ūkininkais: AB „Lietkabelis‘, AB „Virgula“, UAB „Schmitz
Cargobul Baltic“, UAB „Orestinos montažas“, UAB „Serpantino
paslaugos“, UAB „Infociklas“, UAB „Atra“, UAB „Autecha“, UAB
„Autulė“, UAB „Alfama“, UAB „Ekonomiškos statybos centras“,
UAB „Skydmedis“, grožio salonais „Vanela“, „Nefertitė“, „Ievos
grožio studija“, „Komplimentas“, „Izidė“, „Julija“, P. Nevulio ūkiu,
ŽŪB „Žibartoniai“, A. Čimolonsko ūkiu, A. Zopelio ūkiu, S. Račkausko ūkiu, Upytės eksperimentiniu ūkiu ir kt.
Mokiniai baigiamąją praktiką atlieka bendrovėse, o po praktikos labai dažnai darbdaviai pasiūlo mokiniams įsidarbinti.
Nemaža dalis centrą baigusių mokinių tęsia mokslus ir gilina
žinias toliau pagal pasirinktą profesiją kolegijose ir universitetuose, kuria savo verslą, ūkininkauja.
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ROKIŠKIO TECHNOLOGIJOS, VERSLO IR
ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA
Melioratorių g. 1A, Kavoliškio k.
LT-42345 Rokiškio r.
Tel. 8 458 68 078
tvzum.rokiskis@is.lt
www.rtvzum.rokiskis.lm.lt

Mokymo programos
Mokykloje vykdomos programos, kurias gali rinktis mokiniai,
turintys pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, taip pat mokiniai,
neįgiję pagrindinio išsilavinimo, tačiau ne jaunesni kaip 16 m.

Mokykloje mes ne tik
mokomės!
Nebaigę 10 klasių, bet ne jaunesni kaip 16 metų, gali rinktis
šias profesijas:
Siuvėjo

Įgijusius pagrindinį išsilavinimą (baigusius 10 klasių)
kviečiame mokytis šių specialybių:

Technikos šaltkalvio-remontininko

Automobilių mechaniko

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo

Apdailininko (statybininko)

Sėkmingai baigus mokyklą išduodamas įgytos profesijos
kvali�kacijos pažymėjimas. Pagrindinio išsilavinimo neįgyja.
Technikos šaltkalviai-remontininkai įgyja TR1 kategorijos
traktorininko pažymėjimą.

Apskaitininko-kasininko
Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo

Organizuojame apdailininko (statybininko), automobilių
mechaniko, sekretoriaus profesinio meistriškumo konkursus,
kuriuose mokiniai varžosi dėl geriausio specialisto vardo.
Kiekvienais mokslo metais organizuojame tradicinius Rugsėjo
1-osios, rudens šventės, Advento, absolventų išleistuvių renginius. Paminimos valstybinės Vasario 16-tosios, Kovo 11-osios
šventės. Mokiniai atstovauja mokyklai rajone, regione ir šalyje
organizuojamuose renginiuose. Kiekvienų mokslo metų pabaigoje vykstame į ekskursiją.

Mūsų sėkmės istorija
Mokykla didžiuodamasi pristato vieną iš savo absolventų
Rimantą Šavelį (g. 1942 m. sausio 10 d. Steponiuose,
Rokiškio r.). Lietuvių literatūros klasikas, prozininkas, kino
scenarijų autorius, visuomenės veikėjas. Mokėsi tuometėje
Pandėlio žemės ūkio mechanizacijos mokykloje, ją baigęs
dirbo traktorininku. Tačiau greta šios specialybės jį viliojo ir
kūryba. 1967 m. R. Šavelis baigė Vilniaus universitetą, 1970 m.
Maskvos aukštuosius kino scenaristų ir režisierių kursus. Nuo
1973 m. - Rašytojų sąjungos narys. Parašė romaną „Tadas
Blinda“, scenarijus kino �lmams „Vilko dantų karoliai“, „Bilietas iki Tadž Mahalo“; kūrinius „Amžinoji šviesa“, „Paparčio
šešėly“, „Pasimatymai su gyvenimu“ ir kt.

Elektros įrenginių montuotojo
Kompiuterinio projektavimo operatoriaus

Baigę 9 klases gali rinktis šias profesijas:

Metalo apdirbimo staklininko

Apdailininko (statybininko)

Mūrininko-betonuotojo

Automobilių kėbulų remontininko

Metalo apdirbimo staklininko

Mokymosi trukmė 3 metai. Sėkmingai baigus mokyklą,
įgyjama kvali�kacija ir pagrindinis išsilavinimas.

Sekretoriaus
Siuvėjo
Suvirintojo
Įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir profesinė kvali�kacija.
Mokymosi trukmė – 3 metai.
Turintys vidurinį išsilavinimą mokykloje gali įgyti šias
specialybes:
Automobilių mechaniko (mokymosi trukmė – 2 metai)
Apdailininko (statybininko) (mokymosi trukmė – 1 metai)
Siuvėjo (mokymosi trukmė – 1 metai)
Sekretoriaus (mokymosi trukmė – 2 metai)
Suvirintojo (mokymosi trukmė – 1,5 metų)
Apskaitininko-kasininko (mokymosi trukmė – 1 metai)
Kompiuterinio projektavimo operatoriaus (mokymosi
trukmė – 2 metai)
Metalo apdirbimo staklininko (mokymosi trukmė – 1 metai)
Sėkmingai išlaikius kvali�kacinius egzaminus, įgyjama
profesinė kvali�kacija.
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Apie mokyklą

Mokymo programos

Kodėl verta mokytis
šioje mokykloje?

Mokykla savo istoriją skaičiuoja nuo 1983 metų rugsėjo 1
dienos. Tada buvo įkurta 58-oji vidurinė profesinė mokykla.
Šiandien mūsų mokykla – Utenos regioninis profesinio
mokymo centras – švietimo institucija, teikianti mokiniams
ir suaugusiesiems profesinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, kvalifikacijos tobulinimą ir perkvalifikavimą, rengianti
aukštos kvalifikacijos įvairių sričių specialistus, gebančius
įsitvirtinti ir konkuruoti kintančioje darbo rinkoje, siekianti
visuotinai pripažintos kokybės, patrauklumo visuomenėje,
ugdanti nuostatas mokymuisi visą gyvenimą ugdymo įstaiga. Mokymo centre mokosi apie 600 mokinių. Mokykloje
organizuojamas profesinis ir tęstinis formalusis ir neformalusis mokymas, teikiama profesinė reabilitacija. Rengiami
specialistai, reikalingi besikeičiančiai darbo rinkai.
Mūsų mokyklos kolektyvas dirba kaip viena komanda. O
kiekvienas kolektyvas tik tada yra neprasta komanda, jeigu,
kaip sakoma, geba susižaisti, kai koja kojon žengia, širdis
širdin gyvena. Komanda visada stipri ir išdidi, kai ją veda
patikimas, tvirtas treneris ir jo pagalbininkai. Mūsų mokymo centre jų ne tiek jau mažai – 54. Kai bus liūdna, pikta ar
jausitės visai neblogai, kai norėsit mokytis arba nelabai, su
Jumis kartu nerimaus, pyks ir džiaugsis, dalinsis patirtimi,
žiniomis jie – bendrojo ugdymo ir profesijos mokytojai. Jeigu reikės, šie žmonės padės bėdoje, gal kartais ir panervins,
kalbės tai, ko nereikia, o gal ir reikia... Jei tik norėsit, guos ir
glaus, išklausys ir patars, juk... Juk Mokytojas tam ir yra, kad
būtų... Reikalingas būtų...

Įgijusius pagrindinį išsilavinimą (baigusius 10 klasių)
kviečiame mokytis šių specialybių:

Mokykla – aktyvi tarptautinių projektų dalyvė. 2010–2012
metais pagal šiuos projektus beveik 200 mokyklos mokinių
atliko praktiką, stažavosi Suomijoje, Vokietijoje, Italijoje, Norvegijoje, Danijoje, Olandijoje, Austrijoje, Ispanijoje ir kitose ES
šalyse. Šių šalių profesinio mokymo įstaigose, viešbučiuose ir
restoranuose, maisto perdirbimo įmonėse mokiniai tobulino
profesines žinias ir praktinius įgūdžius, dalykinio bendravimo
gebėjimus, susipažino su naujomis technologijomis, užmezgė
naujus bendradarbiavimo ir draugystės ryšius su užsienio šalių moksleiviais.

Apdailininko (statybininko) (3 metai, kartu suteikiant
vidurinį išsilavinimą)
Virėjo (3 metai, kartu suteikiant vidurinį išsilavinimą)
Maisto pramonės darbuotojo (3 metai, kartu suteikiant
vidurinį išsilavinimą)
Automobilių mechaniko (3 metai, kartu suteikiant vidurinį
išsilavinimą)
Viešbučio darbuotojo (3 metai neturintiems pagrindinio
išsilavinimo)
Maisto produktų gamybos darbuotojo (2 metai, bazinis
išsilavinimas vidurinis)
Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (2 metai, bazinis
išsilavinimas vidurinis)
Automobilių mechaniko (2 metai, bazinis išsilavinimas
vidurinis)
Padavėjo ir barmeno (1,5 metų, bazinis išsilavinimas
vidurinis)
Staliaus (1 metai, bazinis išsilavinimas vidurinis)
Baigusieji 8 klases priimami mokytis į 9-ą klasę, pagrindinio
ugdymo programos antrąją dalį.

Mūsų mokykla nuolat įgyvendina Europos struktūrinių fondų
�nansuojamus projektus, kuriais gerina mokymo kokybę ir
mokymosi sąlygas.
Vykdant struktūrinių fondų projektus jau įkurtas prekybos
sektorinio mokymo centras (SPMC), kuriame sudarytos salygos
rengti aukštos kvali�kacijos specialistus. Centro bazė atitinka
verslo įmonių reikalavimus, įsigyta moderni prekybos sektoriaus praktinio mokymo ir programinė įranga, įvestas šviesolaidinio interneto kabelis didelės spartos ryšiui gauti, įsigyta
tikslinė transporto priemonė SPMC klientams vežti. Mikroautobusu į SPMC atvežami tiek neįgalūs asmenys, tiek kiti klientai,
gyvenantys atokesnėse Utenos regiono vietovėse.
Įgyvendindami projektą „Modernių maisto pramonės sektoriaus modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo
priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas“ rengiame modernios gamybos ir perdirbimo specialistams ruošti pritaikytas 12 pavadinimų elektronines knygas.

Dėl ES �nansuojamų projektų mūsų mokiniai jau 2014 metais
mokysis naujai įrengtose mėsos, žuvies, pieno perdirbimo,
pyrago gaminių ir konditerijos, kompiuterizuoto procesų valdymo, maisto kokybės nustatymo laboratorijose ir keturiose
kompiuterizuoto teorinio mokymo klasėse.
Bus įsigyta sektoriniam mokymui reikalinga speci�nė įranga,
darbo priemonės, baldai, kompiuterinė įranga, o mokiniams
užtikrintos kokybiškos ir prieinamos profesinio mokymo paslaugos, padedančios įgyti reikalingą profesinę kvali�kaciją ir
įgūdžius.
Mūsų mokiniai gauna stipendijas, o pageidaujantieji turi galimybę apsigyventi mūsų mokymo centro bendrabutyje.
Mokymo centras glaudžiai bendradarbiauja su UAB „Utenos
duona“, UAB „Biovela“, UAB „Utenos mėsa“, AB „Rokiškio sūris“
�lialu „Utenos pienas“, AB „Utenos krosnys“, UAB „Norfos mažmena“, UAB „Daivida“, UAB „Šiaudinių mėsinė“, UAB „Maxima
LT“, UAB ,,Antrika“, individualia įmone ,,Pas Loretą“, UAB ,,Ežerų pasaulis“, UAB „Dauniškis ir KO“, UAB „Alsuva“, UAB „Statva“,
UAB „Ligaja“, UAB „Gabusta“, UAB „Duventa“. Šiose įmonėse
mokymo centro mokiniai ne tik atlieka gamybinę praktiką,
bet ir įsidarbina.
Įsidarbinimo galimybės
2012 metais iš 195 mokinių, baigusių profesinį mokymo centrą, įsidarbino 130, o 15 mokinių tęsia mokslus kitose mokymo
įstaigose.
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UTENOS REGIONINIS PROFESINIO
MOKYMO CENTRAS
Aukštaičių g. 5
LT-28217 Utena
Tel. +370 389 69151
info@utenosrpmc.lt
http://www.utenosrpmc.lt

Mūsų sėkmės istorijos
2012 metų rugsėjo 14 dieną atvirame mėsininkų profesinio meistriškumo konkurse Norvegijoje dalyvavo
penkių šalių būsimieji mėsos perdirbimo pramonės darbuotojai iš Norvegijos, Danijos, Lietuvos, Latvijos
ir Estijos. Lietuvai atstovavo Julius
Paulavičius iš Utenos regioninio
profesinio mokymo centro ir Marius
Zakarevičius iš Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro.
Mūsų mokyklos maisto produktų
gamybos specialybės mokinys Julius
Paulavičius tapo tarptautinio profesinio meistriškumo konkurso nugalėtoju. Jį šiam konkursui
rengė profesijos mokytoja metodininkė Ramunė Ražanskienė.
Aurimas Mikalauskas: „1997 metais baigiau Utenos aukštesniąją žemės ūkio ir maisto pramonės mokyklą (dabar – Utenos
regioninio profesinio mokymo centras). Čia įgijau mėsos technologo specialybę. Įsidarbinti buvo nesunku. Pauliukų ŽŪB
dirbau technologu, atidariau naują mėsos perdirbimo cechą.
Vėliau dirbau UAB „Biovela“, UAB
„Utenos mėsa“ technologu, paskui
gamybos planuotoju. UAB „Preko
plius“ dirbau gamybos vadovu ir
atidariau naują mėsos perdirbimo
įmonę. AB „Krekenavos agro�rma“
dirbau planavimo skyriaus vadovu.
Dabar UAB „Švyturys-Utenos alus“
dirbu gamybos procesų analitiku.
Dirbdamas supratau, kad reikia tobulinti profesines žinias, todėl 2012
metais Utenos kolegijoje įgijau maisto produktų technologo specialybę.“
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ZARASŲ
ŽEMĖS ŪKIO
MOKYKLA
Mokykloje mes ne tik
mokomės!

Apie mokyklą

Centro bendruomenė puoselėja savigarbą ir pagarbą kitam
žmogui, aplinkai, kultūrai, tradicijoms. Pasitikėjimas savimi, sąžiningumas, pareigingumas, savitarpio pagalba yra vienos iš
pagrindinių centro vertybių. Bendruomenė tobulina mokymo
ir mokymosi kultūrą, skatina nuolat mokytis ir tobulėti, vertina kiekvieno jos nario sėkmę. Dauguma renginių ir švenčių
tapo centro tradicijomis: Mokslo ir žinių šventė, pirmakursių
krikštynos, Mokytojų dienos minėjimas, Advento vakaronė,
Šimtadienis, Mokinių karjeros dienos, profesijų šventė, dalyvavimas gerumo akcijose, Vasario 16-osios bei Kovo 11-osios
paminėjimas, diplomų ir brandos atestatų teikimo šventė,
profesinio meistriškumo konkursas.

Zarasų žemės ūkio mokykla – moderni, atvira visuomenei

Mokyklos mokymo bazė:

profesinio mokymo įstaiga, teikianti besimokančiam jauni-

• Mokomasis korpusas, bendrabutis, valgykla;

mui pagrindinį, vidurinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją,

• Praktinio mokymo korpusas (gamybinės dirbtuvės,

orientuota į regiono poreikius ir interesus, suaugusiųjų pro-

laboratorijos);

fesinį mokymą bei perkvalifikavimą. Savo veikla besiinteg-

• Praktinio mokymo centras;

ruojanti į Lietuvos ir Europos švietimo sistemą, prisidedanti

• Traktoriai, kombainai, automobiliai ir kita žemės ūkio

prie Zarasų krašto ir IAE regiono besimokančios visuome-

technika;

nės kūrimosi, įgyvendinanti demokratiškumo, multikultūriš-

• Sporto ir aktų salės;

kumo, atsinaujinimo principus, puoselėjanti savo bendruo-

• Biblioteka, skaitykla;

menės kūrybiškumą, saviraišką ir atsakomybę, prisitaikanti

• Stadionas, futbolo aikštė;

prie besikeičiančios rinkos paklausos.

• 50 ha žemės plotas.

Mokykloje akredituota vidurinio ugdymo programa, įsteigtas gimnazijos skyrius.

Mokykloje mes ne tik
mokomės!
Mokiniai gali dalyvauti sporto sekcijose, meno saviveikloje.
Išmokti amatų: meninio kalimo, drožimo, drabužių modeliavimo, audimo, �oristikos, karpinių meno ir kitų rankdarbių.
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ZARASŲ ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA
Šaltinių g. 46, Dimitriškių k.
32100 Zarasų r.
Tel. 8-385-30502
zarasu.zum@is.lt
zarasu.zum@gmail.com
www.zum.zarasai.lm.lt

SPECIALYBIŲ SĄRAŠAS

Mokymo programos
Įgijusius pagrindinį išsilavinimą (baigusius 10 klasių) kvečiame
mokytis šių profesijų ir kartu įgyti vidurinį išsilavinimą (3 metų
trukmės programa):
Kaimo turizmo organizatorius (besimokantieji šioje programoje gali įsigyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą)
Virėjas (besimokantieji šioje programoje gali įsigyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą)
Technikos priežiūros verslo darbuotojas (besimokantieji
šioje programoje gali įsigyti B kategorijos vairuotojo, TR1, TR2,
SZ kategorijų traktorininko pažymėjimus)
Apdailininkas (statybininkas) (besimokantieji šioje programoje gali įsigyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą)
Mokiniams, nebaigusiems pagrindinės mokyklos, siūlome
įgyti:
Žemės ūkio gamybos verslo darbininko profesiją. Specializacija: sodo ir daržo kultūrų augintojas (besimokantieji
šioje programoje gali įsigyti TR1 kategorijos traktorininko pažymėjimą)
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Nebaigę 9 klasių mokiniai nuo 14 metų gali mokytis tik specialybės dalykų. Mokslas truks 2 metus. Jiems mokykla siūlo įgyti:

Agroserviso
darbuotojas

Rinkis šią programą, jei nori dirbti žemės ūkyje, pažinti žemės ūkio kultūrų auginimo
technologijas ir modernia žemės ūkio technika atlikti visus mechanizuotus žemės ūkio
darbus, o esant reikalui – ir ją pataisyti

Apdailininkas
(statybininkas)

Sako, kiekvieno vyro pareiga – pastatyti namą. Jei ketini tai įgyvendinti, turi išmokti atlikti
bendruosius statybos darbus, apšiltinti ir tinkuoti pastatą, klijuoti plyteles, dažyti pastato
išorę ir klijuoti apmušalus, tvirtinti apdailos plokštes ir tiesinius elementus

Aplinkos apsaugos
darbuotojas

Jei tiki, kad tavo pareiga – siekti gražesnės ir švaresnės aplinkos, rinkis šią profesiją. Čia
išmoksi, kaip turi būti tvarkomos atliekos ir nuotekos, ruošti ir tiekti vandenį, naudoti ir
prižiūrėti atliekų tvarkymo, vandens ruošimo ir tiekimo, nuotekų valymo bei atmosferos
taršos mažinimo ir triukšmo prevencijos įrenginius. Baigęs šią mokymo programą galėsi
dirbti gamybinėse ir specializuotose aplinkos apsaugos įmonėse, naudojančiose aplinkos
apsaugos technologijas

Aplinkotvarkos
darbuotojas

Jei nori išmokti planuoti ir tvarkyti aplinką, pasodinti, prižiūrėti ir formuoti dekoratyvinius
želdinius, įrengti gėlynus, vejas ir alpinariumus, – ši specialybė tau

Ekologinio ūkio
darbininkas

Jei domiesi ekologine žemdirbyste, – šioje programoje išmoksi ekologiškai auginti žemės
ūkio kultūras perdirbimui, sėklai, pašarui, vystyti ekologinę gyvulininkystę, sodininkystę ir
daržininkystę

Elektroninės
prekybos agentas

Ar žinai, kad prekybos verslo ateitis – internetas? Ar nori įgyti šiuolaikišką profesiją ir
prekiauti elektroninėje aplinkoje? Rinkis šią profesiją!

Elektros įrenginių
montuotojas

Tikriausiai žinai, kad elektra – ne vaikų žaidimas. Tačiau be jos neįsivaizduojame
kasdienybės. Dirbti su ja reikia rimto pasirengimo. Pasirink šią profesiją, jei nori išmokti
montuoti, prižiūrėti, surinkti, reguliuoti ir taisyti elektromechaninius ir elektroninius
įrenginius, įtaisus, atlikti šaltkalvystės darbus, nagrinėti vidutinio sudėtingumo elektros
schemas, tiesti ir eksploatuoti elektros tiekimo, oro ir kabelines linijas

Elektrinių
buitinių prietaisų
remontininkas

Ar kada bandei suskaičiuoti, kiek buitinių prietaisų palengvina mūsų gyvenimą?
Žinoma, tik ne tuomet, kai jie sugenda. O tada jau būtina pagalba šią specialybę įgijusio
profesionalo, sugebančio prižiūrėti ir taisyti įvairius buitinius prietaisus, atlikti elektros
montavimo (elektros instaliacijos) darbus, nustatyti ir šalinti gedimus, taisyti elektrines ir
mechanines prietaisų dalis, suderinti ir išbandyti sutaisytus prietaisus

Floristas

Bent po vieną šypseną žmogui kas dieną padovanosi išmokęs įvairiomis technikomis
gražiai, skoningai ir profesionaliai augalais papuošti buities daiktus, patalpas, vitrinas,
sukomponuoti progines puokštes, daryti įvairias dekoratyvines gyvų ir sausų augalų
kompozicijas, gėlių girliandas, vainikus, paveikslus iš sausų augalų, dekoruoti augalais
šventinius stalus

Higieninės
kosmetikos
kosmetikas

Padėti žmogui atskleisti grožį atliekant higieninį veido valymą ir veido masažą, depiliaciją,
makiažą, manikiūrą ir pedikiūrą, ruošiant ir dedant kaukes, atliekant kitas grožio
procedūras – viso to išmoksta šios specialybės mokiniai

Interjero
apipavidalintojas

Čia, parenkant medžiagas, spalvas ir formas patalpų interjerams, įvairiomis
technologijomis tinkuojant, paklojant plyteles, tvirtinant plokštes, atliekant dažymo
darbus, išmoksi pagražinti namo vidų

Kaimo turizmo
organizatorius

Jei nori tapti kaimo turizmo organizatoriumi, mokančiu tinkamai paruošti ir prižiūrėti
patalpas, priimti ir apgyvendinti svečius bei tvarkyti šio verslo apskaitą, – turėtum rinktis
šią programą

Kaimo verslų
darbuotojas

Profesija skirta tiems, kurie linksta prie žemės ūkio, nes ji išmokys atlikti pagrindinius
žemės ūkio darbus, valdyti mechanizmus ir savaeiges mašinas

Kirpėjas

Parinkti tinkamą kirpimą, sukurti kasdienę ir proginę šukuoseną, dažyti plaukus,
chemiškai sušukuoti ir išlydėti kiekvieną klientą su gera nuotaika – tai sugeba specialistai,
įgiję kirpėjo profesiją

Technikos šaltkalvis-remontininkas. Specializacija: kalvystė, suvirinimo darbai (besimokantieji šioje programoje
gali įsigyti TR1 kategorijos traktorininko pažymėjimą)
Baigusius 9 klases mokinius kviečiame mūsų mokykloje baigti
pagrindinės mokyklos kursą ir gauti pagrindinio mokslo baigimo pažymėjimą. Mokymosi trukmė – 3 metai
Mokiniai, baigę vidurinę mokyklą, gali mokytis šios profesijos
(mokymosi trukmė – 2 metai):
Smulkiojo verslo organizatorius (besimokantieji šioje programoje gali įsigyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą)
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Jei tave sunku atitraukti nuo kompiuterio, – paversk šį pomėgį profesija: čia išmoksi
eksploatuoti kompiuterių įrangą, biuro techniką bei teikti konsultavimo, kompiuterių
derinimo ir priežiūros paslaugas

Kompiuterinio
projektavimo
operatorius

Nereikės nei pieštuko, nei trintuko – besimokydamas šioje programoje įgysi teorinių žinių
ir praktinių įgūdžių kompiuterinio projektavimo srityje, sugebėsi parengti brėžinius ir juos
spausdinti, apdoroti gra�nę ir tekstinę informaciją bei internete publikuoti projektus

Kompiuterio ir
Visi kompiuteriai pasensta ir genda. Jei turėsi šią profesiją, – darbo niekada nepristigsi:
organizacinės
mokėsi eksploatuoti biuro įrangą, projektuoti ir kurti nesudėtingas kompiuterines
technikos operatorius programas, rengti ir eksploatuoti kompiuterių tinklus, įdiegti operacines sistemas,
projektuoti kompiuterių tinklus, prižiūrėti kompiuterinę techniką
Konditeris

Saldi profesija norintiems išmokti gaminti įvairaus asortimento miltinius konditerijos
gaminius

Logistas
ekspeditorius

Specialistas, visada žinantis, kur ir kada turi važiuoti prekės. Šioje programoje išmoksi, kaip
reikia planuoti prekių vežimą, įforminti prekių dokumentus, atlikti prekių vežimo kontrolę,
prekių sandėliavimą ir apskaitą

Maisto pramonės
darbuotojas / maisto
produktų gamybos
darbuotojas

Jei įgysi šią specialybę, – darbas pats turėtų susirasti tave, juk visi nori valgyti.
Besimokydamas šios profesijos, įgusi gaminti maisto produktus, dirbti su maisto
pramonės įranga, parinkti kokybišką žaliavą, nustatyti jos kokybę, vadovautis maisto
gamybai keliamais reikalavimais

Metalo apdirbimo
staklininkas

Mokymo programa, skirta rengti metalo apdirbimo staklininkus, gebančius dirbti
įvairiomis metalo apdirbimo staklėmis

Mūrininkas
betonuotojas

Turbūt pameni pasaką apie tris paršelius: „Tik mūro namą pasistatęs paršelis apsisaugojo
nuo vilko...“ O norint gerai mūryti – reikia įgyti šią profesiją ir sugebėti atlikti bendruosius
statybos darbus, mūryti ir betonuoti, remontuoti mūrines konstrukcijas, įrengti
hidroizoliaciją, montuoti betonines ir gelžbetonines konstrukcijas pastatuose

Padavėjas-barmenas

Jei vilioja kavinių, restoranų šurmulys ir turi noro maloniai pabendravęs su klientu
užsidirbti arbatpinigių – įgyk šią profesiją ir išmok aptarnauti lankytojus individualiai ar
įvairiuose renginiuose, sudaryti valgiaraščius, paruošti patalpas, naudotis technologiniais
įrenginiais, tvarkyti apskaitą ir atlikti kitus orgnizacinius darbus

Pastatų inžinerinės
Suteikti namui gyvybės, įrengiant šildymo, vandentiekio, nuotekų bei vėdinimo ir oro
įrangos montuotojas kondicionavimo sistemas – viso to išmoksta šios specialybės mokiniai
Pramonės
įmonių prekybos
konsultantas

Jei vyksta gamyba, turi būti ir sandėlis. O kažkas už jį turi būti atsakingas. Jei baigsi
šią programą, – sugebėsi užsakyti ir sandėliuoti įmonės veiklai reikalingas žaliavas,
rengti komercinius pasiūlymus bei pirkimo-pardavimo sutartis, tvarkyti apskaitą ir
dokumentaciją

Prekybos įmonių
vadybininko
padėjėjas

Jei nori išmokti parduoti ir katę maiše, – rinkis šią profesiją. Čia išmoksi tirti vartotojų
poreikius, planuoti teikiamas paslaugas, ieškoti rinkos įmonės produkcijai realizuoti,
organizuoti prekių pirkimą ir pardavimą

Sekretorius

Kas tikrasis biuro vadovas? Tas, kas moka sklandžiai organizuoti raštinės darbą ir tinkamai
bendrauti su klientais lietuvių ir užsienio kalbomis. Šių žinių ir įgūdžių įgysi baigęs šią
mokymo programą

Siuvėjas

Kruopštumo ir atidumo reikalaujanti specialybė, išmokysianti tave parinkti ir pritaikyti
drabužio konstrukciją, siūti ir taisyti drabužius

Smulkiojo verslo
paslaugų teikėjas/
smulkiojo verslo
organizatorius

Jei nori būti pats sau bosas, išmokti įvertinti verslo galimybes, susikurti verslo planą,
organizuoti ir valdyti smulkųjį verslą, profesionaliai bendrauti su verslo partneriais ir
klientais, – ši specialybė Tau

Technikos priežiūros
verslo darbuotojas

Baigęs šią programą, galėsi organizuoti mašinų techninės priežiūros ir remonto paslaugas,
atliksi mašinų techninę priežiūrą, remontuosi mašinas ir jų mazgus

Technikos šaltkalvis
remontininkas

Vyriška specialybė, išmokysianti tave gaminti nesudėtingas mechanizmų dalis, paruošti
ruošinius, juos suvirinti, pašalinti suvirinimo defektus

Viešbučio
darbuotojas

Domina darbas turizmo paslaugų sektoriuje? Šioje mokymo programoje išmoksi, kaip
prižiūrėti kambarius, ruošti pusryčių užkandžius ir patiekalus, aptarnauti lankytojus
viešbučio restorane ir užsidirbti arbatpinigių

Virėjas

Šioje programoje išmoksi ne tik pagaminti skaniausių pasaulyje patiekalų, bet ir sužinosi,
kaip reikia tinkamai aptarnauti lankytojus, organizuoti darbą ir tvarkyti apskaitą

Vizualinės reklamos
gamintojas

Kūrybinis darbas, išmokysiantis tave kurti reklamas, įvertinti reklamos išlaidas ir
efektyvumą, padėti įmonei kurti savo įvaizdį, bendrauti bei derėtis su partneriais ar
užsakovais, sudaryti bendradarbiavimo sutarčių projektus

Žemės ūkio gamybos Šioje programoje išmoksi prižiūrėti gyvulius, augalus, kokybiškai įdirbti žemę, ruošti
verslo darbininkas
pašarus, prižiūrėti sergančius gyvulius, ruošti gyvulius skerdimui, ruošti mėsą, pieną
ir augalininkystės produkciją sandėliavimui bei transportavimui, dirbti su žemės ūkio
technika ir įrengimais
Žirgininkystės verslo
darbuotojas

KRYŽIAŽODIS

Kompiuterinės
įrangos derintojas

Profesija mylintiems žirgus ir norintiems išmokti juos prižiūrėti. Mokydamasis šios
profesijos sužinosi, kaip auginti, dresuoti, žaboti, kinkyti, balnoti, išjodinėti, vadovaujant
specialistams veisti, slaugyti ir šerti žirgus, ruošti ir sandėliuoti pašarus bei naudotis šiam
darbui skirtais įrankiais

1. Saldi profesija.
2. Kas įmonėje geriausiai žino, kur ir kada turi važiuoti prekės (pirmas žodis)?
3. Kokią profesiją reikia įgyti, kad apsisaugotum nuo vilko?
4. Profesija – ne vaikų žaidimas (trečias žodis).
5. Profesija, dovanojanti šypsenas.
6. Profesija negalintiesiems atsitraukti nuo kompiuterio (trečias žodis).
7. Darbas, susijęs su ekologiniu ūkininkavimu (antras žodis).
8. Profesija tiems, kas linksta prie žemės ūkio (pirmas žodis)
9. Profesija norintiesiems dirbti restorane ar bare (antras žodis).
10. Auksinių rankų meistras.
11. Kas išlydi klientą su gera nuotaika?
12. Kokia specialybė moko daryti kaukes (antras žodis)?
13. Ir katę maiše parduos (trečias žodis).

Socialinio darbuotojo Ši profesija skirta mokantiems bendrauti, atjausti kitą ir norintiems teikti socialines
padėjėjas
paslaugas įvairių grupių klientams, kurti saugią, estetinius, higieninius reikalavimus ir
asmens poreikius tenkinančią aplinką
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Stalius

Jei nori tapti auksinių rankų meistru, gaminančiu ir montuojančiu medienos gaminius,
statančiu ir remontuojančiu medinius pastatus, – rinkis šią profesiją

Suvirintojas

Žiežirbos lėks į šonus, kai išmokęs šios specialybės dirbsi dujine ir elektrine pjovimo
įranga, virinsi plastmasines detales, valysi ir šlifuosi suvirintas dalis, šalinsi defektus

Tarptautinių
vežimų vairuotojas
ekspeditorius

Šiandien labai paklausi darbo rinkoje specialybė. Mokykloje išmoksi suvaldyti sunkiasvorį
vilkiką, o įsidarbinęs – aplankysi daugybę šalių
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Darbdaviai rekomenduoja
MES JAU PASIRINKOME!
Rolandas Zolubas – respublikinio kaimo plėtros profesinių mokymo įstaigų profesinio meistriškumo konkurso „ŽEMĖS VAIKAI 2012“ nugalėtojas. Esu kaimo vaikas.
Pasirinkau technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybę Anykščių technologijos mokykloje. Savo pasirinkimu esu patenkintas. Dabar mokausi trečiame kurse.
Mokykloje daug nuveikiau: sėkmingai baigiau vidurinio ugdymo programą, gavau
brandos atestatą, įgijau vairuotojo (B), traktorininko, kombainininko kategorijas,
išlaikiau suvirinimo kvali�kacijos egzaminą. Mokykla man suteikė žinių ir praktinių
įgūdžių, kurie padėjo iškovoti garbingą Žemės sūnaus vardą respublikiniame konkurse Dauguose. Liko atlikti gamybinę praktiką autoservise ir išlaikyti kvali�kacijos
egzaminus. Mokykla siūlo ir duoda daug, tik mokėkime pasiimti... Tikiu, kad technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybė padės man turėti mėgstamą darbą,
pažangiai atnaujinti savo ūkį ir pačiam užsidirbti duoną.
Linutė Lesnickaitė, restorano „Senasis lokys“ virėja. Anykščių technologijos mokyklą baigiau 2012 metais, įgijau virėjo specialybę. Įsitikinau, kad darbų virėjams
yra. Darbo ieškojau Vilniuje pagal skelbimus. Man pasisekė – radau per dvi dienas.
Ėjau į pokalbius ir pati rinkausi, kur labiau norėčiau dirbti. Apsistojau ties pasiūlymu dirbti restorane „Senasis lokys“. Dirbu jau pusę metų ir nė kiek nesigailiu. Esu
„žiauriai“ patenkinta, neįsivaizduoju geresnės darbo vietos. Darbo labai daug, bet
kolektyvas yra nuostabus, jaunas, linksmas, jame puikiai jaučiuosi. Dirbdama restorane toliau tobulinu savo profesines kompetencijas. Esu gerai vertinama darbuotoja. Drąsiai galiu sakyti, kad mano darbas gerai apmokamas: pragyvenu Vilniuje,
nuomoju butą, papramogauju ir taupau automobiliui...
Domantas Ulys, UAB „Serpantino paslaugos“ techninio aptarnavimo meistras.
Studijas profesinėje mokykloje pasirinkau galvodamas, kad čia galiu baigti vidurinę mokyklą, įgyti profesiją ir turėti savo reikmėms pinigų – gauti stipendiją.
Pasirinkau Panevėžio profesinio rengimo centrą, čia įgijau automatikos ir montavimo įrenginių elektromechaniko specialybę. Geri dėstytojai, papildomi būreliai,
galimybė tobulėti – viskas, ko reikia, vienoje vietoje, norint nenuobodžiai studijuoti
ir tapti geru specialistu. Pamokų metu gavau žinių pagrindus, o lankydamas papildomus būrelius – tobulinau profesijai reikalingus įgūdžius. Artėjant praktikos
laikui, sužinojau, kad UAB „Serpantino paslaugos“ ieško praktikantų, kurie norėtų
baigę profesinę mokyklą įsidarbinti įmonėje. Dalyvavau pokalbyje, gerai sekėsi
praktikos metu, susidraugavau su bendradarbiais, todėl ir šiandien dirbu šioje
įmonėje – remontuoju oro kompresorius, elektrinius darbo įrankius, vairuoju automobilį. Jei nori tapti geru specialistu – rinktis mokslus profesinėje mokykloje tikrai
verta. Svarbu surasti patinkančią specialybę, dalyvauti užklasinėje veikloje. Įgytos
profesinės žinios ir vidurinio mokslo atestatas leidžia tapti geru specialistu, turinčiu
praktinių įgūdžių.
Evaldas Katelė. Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje baigiau namų ūkio
meistro mokymo programą. Po to mokiausi Panevėžio aukštesniojoje technikos
mokykloje. Baigęs ją įstojau į Lietuvos žemės ūkio universitetą ir sėkmingai mokiausi, nes universitete labai pravertė profesinėje mokykloje įgytos žinios ir turimi
praktiniai įgūdžiai. Turiu energetikos magistro laipsnį. Šiuo metu dirbu UAB „Biržų
žemtiekimas“. Esu gyvulininkystės padalinio serviso vadovas. Visada, remdamasis
savo gyvenimo patirtimi, sakau, kad verta pirmiausia mokytis profesinėje mokykloje, o tik po to, gerai žinant savo siekius ir tolesnius tikslus, tęsti studijas kolegijose
ar universitetuose.
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DARBDAVIAI REKOMENDUOJA!
Ričardas Vasiliauskas, UAB „Rudilė“ transporto vadybininkas:
„Lietuvoje dirbančių vilkikų vairuotojų amžius kritinis – vidutiniškai apie 50 metų. Artimiausiu
metu Lietuvoje gali prireikti tūkstančių naujų darbuotojų. Tarptautinių vežimų vairuotojų paklausa ir poreikis darbo rinkoje ne vienadienis ir ne metams į priekį, o ilgalaikis ir perspektyvus.
Lietuvos vežėjai pakankamai stipriai įsitvirtinę Europos vežėjų rinkoje. Plečiami ir atnaujinami
krovininių automobilių parkai. Lietuvos transporto pramonė yra išsivysčiusi ir jau dabar siūlo
vairuotojams laisvas darbo vietas. Tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus programa pritaikyta ruošti vairuotojus, kurie baigę mokyklą galės dirbti tarptautinėse kompanijose, krovinių
logistikos įmonėse, kurti savo verslą, dirbti šalies ir tarptautinių gabenimų ūkio sferoje. Absolventai gali tęsti mokslus pagal inžinerijos studijų programas aukštosiose mokyklose. Lietuvoje
įgyti profesinio mokymo diplomai, kvali�kacijos pažymėjimai pripažįstami ir užsienyje. Lietuvos
ir užsienio darbo rinkoje labai vertinami specialistai, kurie aukštąjį išsilavinimą įgijo jau turėdami
darbo patirties ir tinkamą kvali�kaciją.“
Sonata Veršelienė, VšĮ „Sveikatos oazė“ direktorė:
„Šiuo metu itin verta pasirinkti mokymąsi profesinio mokymo įstaigoje. Profesiniam mokymui
pastaruoju metu skiriama daug dėmesio. Anykščių technologijos mokykloje teko būti pirmininke kvali�kaciniuose egzaminuose. Įsitikinau, kad mokykloje ruošiama Viešbučio darbuotojo
programa išugdo reikalingiausias šiame darbe kompetencijas: saugiai dirbti, valyti ir prižiūrėti
patalpas, teikti informaciją svečiams ir atlikti nesudėtingus užsakymus, atlikti pirminį maisto
produktų ruošimą, dirbti su maitinimo įmonių įrengimais bei prietaisais ir kt. Daugiausia įgūdžių
mokiniai įgyja praktiniuose užsiėmimuose. Gamybinė praktika – prioritetas profesiniame mokyme, ruošiant specialistus paslaugų darbo rinkai. Kurortinis Anykščių kraštas turistiniais objektais
vis labiau pritraukia svečių dėmesį. Daugėja viešbučių, svečių namų, individualių įmonių, kuriose
mokiniai gali atlikti praktiką ir susirasti būsimą darbą.“
Vytautas Gruzinskas, įmonės vadovas:
„Tiek Lietuvoje, tiek ES šalyse nuolat keičiasi gamybos ir paslaugų technologijos, vis labiau pasireiškia darbo jėgos stygius. Kvali�kuotų darbininkų trūksta ir Lietuvoje, o asmenų, įgijusių
aukštąjį išsilavinimą, priruošta daugiau, nei šiuo metu reikia. Jau daugelį metų mano autoservise
gamybinę praktiką atlieka būsimi technikos priežiūros verslo darbuotojai, autoremontininkai.
Praktinis mokymas vyksta įmonėje, realioje darbo aplinkoje, kur susipažįstama su įmonės ir atskirų jos padalinių funkcijomis ir jų darbu. Galima sakyti, kad mano akyse pasikeitė praktikantų
kartos. Šiais metais jauniesiems kolegoms vadovauja buvęs Anykščių technologijos mokyklos
mokinys, o dabar puikus ir itin vertinamas įmonėje specialistas – Raimedas Milišauskas.“
Edmundas Žiaunys, UAB „Serpantinas“ paslaugos vadovas:
„Mūsų įmonė praktikai nuolat priima studentus: pastatų inžinerinės įrangos montuotojus, suvirintojus, technikos šaltkalvius remontininkus, automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikus. Jei matome praktikanto pastangas mokytis ir norą dirbti, stengiamės motyvuoti ir įdarbinti
jį savo įmonėje. Vienas tokių mūsų darbuotojų – techninio aptarnavimo meistras Domantas Ulys.
UAB „Serpantinas“ paslaugos partneris – Panevėžio profesinio rengimo centras šį mokinį mums
rekomendavo kaip perspektyvų specialistą. Domantas mūsų įmonėje atliko praktiką, o baigęs
mokslus įsidarbino. Žinoma, pradėjus darbą teko mokytis papildomai, tačiau šiandien džiaugiamės išsiugdę puikų specialistą ir komandos narį. Surasti gerą darbuotoją šiandien sunku. Nors
profesines mokyklas baigusių darbuotojų poreikis auga, per mažai mokinių renkasi studijas profesinėje mokykloje. Mokinys, profesinėje mokykloje baigęs paklausią darbo rinkoje specialybę,
norintis mokytis bei tobulėti – visada suras mėgstamą ir gerai apmokamą darbą. O jau įgijus
praktinių žinių ir esant poreikiui – visada galima tęsti studijas aukštojoje mokykloje.“
Gitana Vasilevskienė, gėlių salono „Raktažolė“ savininkė:
„Nusprendžiau rinktis �oristės specialybę. Mokslas truko dvejus metus. Studijuodama dalyvavau
mobilumo programoje – apsilankiau Vokietijoje ir susipažinau su �oristo darbo ypatumais šioje
šalyje. Labai vertinu studijų metu įgytas teorines žinias, jos ir šiandien labai praverčia darbe. Tačiau praktiniai įgūdžiai taip pat be galo svarbūs. Tam skirta baigiamoji praktika, kurios metu turėjau galimybę padirbėti gėlių salone. Baigusi studijas dvejus metus dirbau viename populiariausių
miesto gėlių salonų. Susipažinusi su šio darbo ypatumais nusprendžiau pradėti savo verslą. Tam
reikia ryžto – juk svarbu mokėti ne tik sukomponuoti gražią puokštę, bet ir bendrauti su kiekvienu klientu taip, kad jis pas tave sugrįžtų. Šiandien mano verslas įsibėgėja, klientų daugėja, o aš
kasdien džiaugiuosi atradusi savo kelią. Nesvarbu, ar sau, ar dovanai perkame gėles – įsigijus gėlės žiedą kiekvieno nuotaika pagerėja. O kliento šypsena – didžiausias mano darbo įvertinimas.“
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Leidinys parengtas įgyvendinant projektą „Profesinio mokymo tobulinimas
atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius“ (LLIV – 265).
Projektą �nansuoja Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa pagal
2007–2013 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą.
Už šio leidinio turinį atsako VšĮ Panevėžio verslo konsultacinis centras ir jis neatspindi
Europos Sąjungos pozicijos.

