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PRIĖMIMO Į CENTRĄ TVARKA 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Priėmimo į Vilniaus agroekologijos mokymo centrą (toliau – Centras) tvarka nustato asmenų, 

pageidaujančių mokytis pagal vieną iš Centro vykdomų formaliojo ir tęstinio profesinio mokymo 

programų, priėmimo tvarką. 

2. Asmenys į Centrą priimami mokytis vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro patvirtintu 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. V-363 „Dėl priėmimo į valstybinę ir 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų 

patvirtinimo“ pakeitimo“, , 2017 m. gegužės 17 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-

373 „Dėl asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimo į profesinio mokymo 

įstaigas, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės kaip savininko teises, tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, 2018 m. kovo 27 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-289 „Dėl 

asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimo į profesinio mokymo įstaigas, kuriose 

Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės kaip savininko teises, tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo, 2019 m. gegužės 17 d. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 

įsakymu Nr. V-600 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymo nr. V-373 

„Dėl asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, 

bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 2020 m. gegužės 7 d. LR Švietimo, mokslo ir sporto 

ministro įsakymu Nr. V-672 „Dėl 2020 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo 

programas terminų patvirtinimo“ pakeitimo. 

3. Į Centro teikiamas formaliojo mokymo programas priėmimas vykdomas Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro įgaliotos institucijos  - Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos 

bendrajam priėmimui organizuoti (toliau - LAMA BPO). 

4. Aprašas skelbiamas Centro interneto svetainės puslapyje www.vtvzum.lt. 

PRIĖMIMO Į PROGRAMAS ORGANIZAVIMAS 

5. Į Vilniaus agroekologijos mokymo centro teikiamas IV Lietuvos kvalifikacijų lygio profesinio 

mokymo programas  priimami asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą arba baigę vidurinio ugdymo 

programas ir/ar turintys bent vieną kvalifikaciją,  į III Lietuvos kvalifikacijų lygio profesinio 

mokymo programas priimami pagrindinį išsilavinimą turintys mokiniai. 

6. Vykdomas pagrindinis ir papildomas priėmimas pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro 

tvirtinamus bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminus. 

http://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/1507_3dae4198ecbdbee12b011740efbe81b7.docx
http://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/1507_3dae4198ecbdbee12b011740efbe81b7.docx
http://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/1507_3dae4198ecbdbee12b011740efbe81b7.docx
http://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/1507_3dae4198ecbdbee12b011740efbe81b7.docx
https://laivininkumokykla.lt/wp-content/uploads/2018/04/nauja-pri%C4%97mimo-tvarka.docx
https://laivininkumokykla.lt/wp-content/uploads/2018/04/nauja-pri%C4%97mimo-tvarka.docx
https://laivininkumokykla.lt/wp-content/uploads/2018/04/nauja-pri%C4%97mimo-tvarka.docx
https://laivininkumokykla.lt/wp-content/uploads/2018/04/nauja-pri%C4%97mimo-tvarka.docx
https://laivininkumokykla.lt/doc/20190517_V_600.pdf
https://laivininkumokykla.lt/doc/20190517_V_600.pdf
https://laivininkumokykla.lt/doc/20190517_V_600.pdf
https://laivininkumokykla.lt/doc/20190517_V_600.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fb8bcd8040d011ea829bc2bea81c1194/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fb8bcd8040d011ea829bc2bea81c1194/asr
http://www.vtvzum.lt/


7. Stojantysis individualiai arba atvyksta į Centrą, Centro darbuotojo konsultuojamas ir 

informuojamas, registruojasi LAMA BPO  interneto svetainės www.lamabpo.lt informacinėje 

sistemoje. 

8. Stojantysis užpildo prašymo formą ir pateikia : 

8.1. įgyto išsilavinimo dokumentą (originalą); 

8.2. baigusieji 10 klasių (iki 18 metų) - sveikatos pažymą (forma Nr 027/A1) 

8.3. baigusieji 12 klasių, sveikatos pažymą (forma Nr.086/a); 

8.4. keturias fotonuotraukas (3 x 4 cm); 

8.5. asmens tapatybės patvirtinančio dokumento kopiją. 

9. Jeigu stojančiojo pateikti dokumentai yra kita pavarde, nei įrašyta jo tapatybę patvirtinančiame 

dokumente, Stojantysis privalo pateikti dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, kopiją. 

10. Stojantysis, vykstant pagrindiniam priėmimui, prašyme gali nurodyti iki 5 iš siūlomų mokymo 

programų, vykstant papildomam priėmimui – 3. Prašyme taip pat pateikia informaciją apie 

Stojančiojo specialiuosius ugdymosi poreikius, jei jų turi. 

11.Visi pageidavimai lygiaverčiai. 

12. Pirmumo teisę turi pirmos kvalifikacijos siekiantys asmenys. 

13. Asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo gali būti priimami, 

papildomai pateikę mokyklos, kurioje mokėsi, Vaiko gerovės komisijos rekomendaciją, atlikę mokyklos 

parengtas užduotis, patikrinančias asmens gebėjimą mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo 

programą. 

14. Į Centro teikiamas pirminio ar tęstinio profesinio mokymo programas stojantys užsieniečiai  pateikia 

dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. 

MOKYMO PROGRAMOS 

 

Stojantieji priimami mokytis formaliojo profesinio mokymo programų: 

 Eil. 

Nr. 

Mokymo programos pavadinimas Baigusiems 10 klasių, 

siekiantiems įsigyti 

vidurinį išsilavinimą ir 

profesiją 

Baigusiems 12 

klasių arba vidurinio 

ugdymo programą, 

arba turintiems 

kvalifikaciją 

1. Technikos priežiūros verslo darbuotojo + + 

2. Virėjo +  

3. Dekoratyvinio apželdinimo ir aplinkos 

tvarkymo verslo darbuotojo 

+ + 

4. Natūralios kosmetikos gamintojo + + 

http://www.lamabpo.lt/


5. Kaimo turizmo organizatoriaus + + 

6. Socialinio darbuotojo padėjėjo  + 

7. Automobilių mechaniko + + 

8. Bepiločių orlaivių valdytojo + + 

9. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo + + 

10. Šaltkalvio  + + 

11. Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojo  + + 

12. Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo + + 

 

PRIĖMIMO MOKYTIS VILNIAUS AGROEKOLOGIJOS MOKYMO CENTRE  

IR KITOSE LIETUVOS PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE TERMINAI 

 

15. Priėmimo terminai kiekvienais metais patvirtinami atskiru Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto  ministro įsakymu . 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

16. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

patvirtintu 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. V-363 „Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“, 

Lietuvos. Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintu 2017 m. gegužės 17 d. 

įsakymu Nr. V-333 „Dėl asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją,  priėmimo į profesinio 

mokymo įstaigas, kuriose Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina valstybės kaip 

savininko teises, tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 

 


