
„Renkuosi profesinę mokyklą“

Ilona Venčkauskaitė

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos 
gimnazijos skyriaus vedėja



Nuostatos apie profesinę mokyklą

• „Blogai mokysiesi - eisi į profkę!“

•Mokosi tik „blogiukai“

•Mokiniai nepakankamai parengiami 
brandos egzaminams

•Nejauki, netvarkinga mokymosi aplinka

•Mokiniai neturi galimybės tęsti mokslų 
aukštosiose mokyklose

•Mažos profesinės perspektyvos



Besimokančių pagal profesinio mokymo 
programas mokinių skaičius kaita 2014-2019 m.
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PROGRAMOS:  Pirminio profesinio mokymo programos – pirmai kvalifikacijai įgyti

Tęstinio – kitai kvalifikacijai įgyti arba turimai tobulinti

Pirminio

profesinio mokymo

PROGRAMOS*

Neturintiems pagrindinio 

išsilavinimo (turintiems 

mokymosi pasiekimų

pažymėjimą)

Turintiems pagrindinį 

išsilavinimą

Turintiems vidurinį 

išsilavinimą

Programos, skirtos specialiųjų poreikių asmenims

+ Pagrindinio ugdymo programa + Vidurinio ugdymo programa



•Bendrasis priėmimas į profesinio mokymo 
įstaigas prasideda nuo birželio 1 d.

http://profesinis.lamabpo.lt/

http://profesinis.lamabpo.lt/


Įsidarbinimo 
galimybių barometras 
2019



VILNIAUS 
GELEŽINKELIO 

TRANSPORTO IR 
VERSLO 

PASLAUGŲ 
MOKYKLA



VGTVPM

Tai moderni, 
šiuolaikinė, turinti 

puikią techninę 
praktinio mokymo 

bazę mokykla.

Mokykloje mokosi  
virš 400 mokinių, 
atvykusių iš visos 

Lietuvos.



Mokyklos struktūra

•GIMNAZIJOS SKYRIUS

(įgyjamas pagrindinis ir vidurinis išsilavinimas)

•TRANSPORTO PASLAUGŲ SKYRIUS

(geležinkelio transporto, logistikos specialybės)

•VERSLO PASLAUGŲ SKYRIUS (informacinių 
technologijų, suvirinimo specialybės)



Gimnazijos skyrius

Priimame mokytis:

• baigusius 8 klases į gimnazijos I  klasę

(9 kl.) pagal pagrindinio ugdymo 
programą. 

• baigusius 9 klases į gimnazijos II klasę
(10 kl.) pagal pagrindinio ugdymo 
programą. 

•baigusius 10 klasių į III gimnazijos klasę 
pagal vidurinio ugdymo programą ir 
mokantis pasirinktą specialybę.



BAIGĘ 10 KLASIŲ, GALI 
MOKYTIS ŠIŲ SPECIALYBIŲ:

•Kompiuterinės įrangos derintojo 

•Multimedijos paslaugų teikėjo

• Žiniatinklio programuotojo

• Logisto ekspeditoriaus

• Traukinių konduktoriaus

• Suvirintojo

Mokslas trunka 2 metus ir 3 mėn.



BAIGĘ 12 KLASIŲ GALI MOKYTIS 
ŠIŲ SPECIALYBIŲ:

• Žiniatinklio programuotojo ( 1 m.)

•Kompiuterių tinklų derintojo ( 1 m.) 

•Multimedijos paslaugų teikėjo (1 m.) 

• Logisto ekspeditoriaus (1 m.)

• Traukinio mašinisto (1 m.) 

• Suvirintojo (2 m.)



Kompiuterinių tinklų derintojo 
specialybė

•Programos tikslas –
parengti kvalifikuotą 
kompiuterių tinklo 
derintoją, išmanantį darbą 
kompiuterių tinkle ir 
gebanti dirbti įmonėse, 
kuriuose įdiegta techninė 
bei programinė įranga, 
sukurtas kompiuterių 
tinklas. 



Multimedijos paslaugų teikėjo 
specialybė

Mokymo kursas apima 
dvimatę ir trimatę 
kompiuterinę grafiką, 
animaciją, vaizdo ir garso 
produktų kūrimą, vaizdo ir 
garso medžiagos 
apdorojimą, skaitmeninės 
spaudos technologiją, 
vizualizaciją ir simuliaciją 
bei žiniatinklio svetainių 
projektavimą ir kūrimą su 
interaktyviaisiais 
elementais.



Traukinių konduktorius

Mokosi priimti ir atiduoti 
naudoti lokomotyvą depe ir 
kaitos punkte, atlikti 
lokomotyvo parangą, 
atiduoti lokomotyvą 
techninės priežiūros ir 
einamojo remonto darbams, 
Prižiūrėti dyzelinį variklį, 
pagalbinius įrenginius ir 
ekipažinę dalį. 



Logistas - ekspeditorius
Mokiniai mokosi:

• Tvarkyti sandėlio logistikos
operacijų apskaitą;

• Paruošti krovinius pervežimui;

• Organizuoti pavojingų ir greitai
gendančių krovinių
transportavimą;

• Atlikti krovinių tarptautinių
pervežimų teisinį reguliavimą;

• Planuoti vežimo maršrutą ir jį
kontroliuoti

• Organizuoti muitinės
formalumų atlikimą;



Suvirintojas
• Suvirina įvairias plienų ir 

spalvotųjų metalų 
konstrukcijas visais 
suvirinimo procesais

• Apdirba termiškai metalus

• Taiko modernias 
suvirinimo technologijas.

Darbo rinkos tendencijos, 
skelbia, kad suvirintojai 
patenka į dideles 
įsidarbinimo galimybes 
turinčių specialybių sąrašą



Mūsų privalumai 

• Mokslas nemokamas

• Mokama stipendija

• Mokykloje yra valgykla

• Mokykla turi bendrabutį

• Mokiniai gali dalyvauti įvairiose neformalaus švietimo 
grupių veiklose

• Mokiniai turi galimybę vykti į stažuotes užsienyje

• Mokykla patogiai pasiekiama iš visų Vilniaus miesto 
rajonų, autobusų ir geležinkelio stočių.



Projektas “Išbandyk profesiją”

• Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla
kviečia bendrojo lavinimo mokyklų 5-12 klasių mokinius
dalyvauti profesinio veiklinimo užsiėmimuose “Išbandyk
profesiją”. Pažintinio vizito metu mokiniai gali susipažinti su
mokykla bei turi galimybę praktiškai išbanyti pasirinktą
profesiją.







www.vgtvpm.lt


