
 

          Vilniaus agroekologijos mokymo centras 
 

Adresas: Parko g. 2, Baltosios Vokė, LT–14147, Vilniaus r. 
 

www.vamc.lt  
 

Vilniaus agroekologijos mokymo centras kviečia mokytis profesijų ir tapti ateities 

profesionalu, konkurencingu darbo rinkoje. 
 

Jau nuo 2021m. birželio 1d. kviečiame rinktis mokymąsi mūsų centre 

(priėmimas vykdomas per centralizuotą sistemą https://profesinis.lamabpo.lt/ ) 

 

Turinčius pagrindinį išsilavinimą (po 10 klasių)  

  - Natūralios kosmetikos gamintojo ( mokymosi trukmė - 3 metai) 

  - Technikos priežiūros verslo darbuotojo ( mokymosi trukmė - 3 metai) 

  - Virėjo ( mokymosi trukmė - 3 metai)  

  - Dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo ( mokymosi trukmė - 3 metai) 

  - Bepiločių orlaivių valdytojo ( mokymosi trukmė - 2 metai) 

  - Renginių ir poilsio paslaugų organizatoriaus ( mokymosi trukmė  - 2 metai) 

  - Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo ( mokymosi trukmė - 2 metai) 

 

 Turinčius vidurinį išsilavinimą : 
  - Natūralios kosmetikos gamintojo ( mokymosi trukmė -  1,5  metų) 

  - Bepiločių orlaivių valdytojo ( mokymosi trukmė - 1 metai) 

  - Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo ( mokymosi trukmė - 2 metai) 

  - Socialinio darbuotojo padėjėjo ( mokymosi trukmė – 1,5 metai) 

  - Renginių ir poilsio paslaugų organizatoriaus ( mokymosi trukmė  - 1 metai) 

  - Automobilių mechaniko ( mokymosi trukmė - 2 metai) 

  - Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo ( mokymosi trukmė - 2 metai) 

   

Organizuojami ūkininkų kursai, traktorininkų kursai, B kategorijos vairuotojų mokymo 

kursai, keičiami ir išduodami traktorininkų pažymėjimai, prekiaujama grūdinėmis 

kultūromis. 
 

Vilniaus agroekologijos mokymo centras – šiuolaikinė  ir patraukli profesinio rengimo įstaiga, lyderė tarp 

profesinio  rengimo mokyklų, kurios kuriančioji galia - pozityvumas. Centro  ugdytinis - puikus specialistas, 

mokantis gerbti duoną, kultūrinį  paveldą, mylintis žemę, saugantis aplinką, sveikai gyvenantis,  pažįstantis 

ir suprantantis šalia esantį žmogų, jo mintis ir jausmus, gerbiantis save ir kitus, saugantis papročius, 

pareigingas, gebantis kurti ir saugoti gyvenimą. 
 

Papildoma informacija 

Raštinė (8 5) 2352223 

Pavaduotojas ugdymui  +370 612 38594 

Profesinio mokymo skyriaus vedėjas +370 615 34865 

El. paštas: info@vamc.lt  
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