
PRIĖMIMAS Į ŠILUTĖS PROFESINIO MOKYMO CENTRĄ 2020 m.  
  

PAGRINDINIS PRIĖMIMAS: GEGUŽĖS 20 D. – RUGPJŪČIO 07 D.  

Norėdami mokytis mūsų mokykloje, pildykite prašymą priėmimo sistemoje LAMA  BPO .  

Dėl smulkesnės informacijos galite skambinti telefonais  8 441 53360,  8 441 51804. Taip pat galite rašyti į 

mokyklos FACEBOOK, teirautis el. paštu  sekretore@silutespmc.lt,  pts@silutespmc.lt .   

  

Mokymo programos baigusiems pagrindinę mokyklą (po 10 kl.):  

 Automobilių mechanikas (mokslas trunka 3 metus, įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir profesinė 

kvalifikacija, mokymosi vietos adresas: Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės r.) daugiau apie profesiją  

 Finansinių paslaugų teikėjas (mokslas trunka 3 metus, įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir profesinė 

kvalifikacija, mokymosi vietos adresas: Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės r.)  daugiau apie 

profesiją  

 Padavėjas ir barmenas (mokslas trunka 2 metus ir 6 mėn., įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir 

profesinė kvalifikacija, mokymosi vietos adresas: Lietuvininkų g. 72, Šilutė) daugiau apie profesiją  

 Apdailininkas (mokslas trunka 3 metus, įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija, 

mokymosi vietos adresas: Lietuvininkų g. 72, Šilutė) daugiau apie profesiją  

 Virėjas (mokslas trunka 3 metus, įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija, 

mokymosi vietos adresas: Lietuvininkų g. 72, Šilutė) daugiau apie profesiją  

Mokymo programos baigusiems 12 klasių, siekiantiems įgyti  p i r m ą   profesinę 

kvalifikaciją:  

 Žuvininkystės verslo darbuotojas (mokslas trunka 1,5 metų, įgyjama profesinė kvalifikacija, 

mokymosi vietos adresas: Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės r.) daugiau apie profesiją   

 Kirpėjas (mokslas trunka 1 metus ir 5 mėnesius, įgyjama profesinė kvalifikacija, mokymosi vietos 

adresas: Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės r.) daugiau apie profesiją   

 Ekspeditorius (mokslas trunka 1 metus įgyjama profesinė kvalifikacija, mokymosi vietos adresas: 

Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės r.) daugiau apie profesiją  

 Svečių aptarnavimo darbuotojas (mokslas trunka 1 metus ir 5 mėn., įgyjama profesinė kvalifikacija, 

mokymosi vietos adresas: Lietuvininkų g. 72, Šilutė) daugiau apie profesiją  

 Kosmetikas (mokslas trunka 1 metus ir 8 mėn., įgyjama profesinė kvalifikacija, mokymosi vietos 

adresas: Lietuvininkų g. 72, Šilutė) daugiau apie profesiją  

 Socialinio darbuotojo padėjėjas (mokslas trunka 2 metus, įgyjama profesinė kvalifikacija, mokymosi 

vietos adresas: Lietuvininkų g. 72, Šilutė) daugiau apie profesiją  

   

Tęstinio  profesinio mokymo programos baigusiems 12 klasių, turintiems profesiją ir 

siekiantiems įgyti  a n t r ą  profesinę kvalifikaciją:  
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 Žuvininkystės verslo darbuotojas (mokslas trunka 1 metus, įgyjama profesinė kvalifikacija, 

mokymosi vietos adresas: Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės r.) daugiau apie profesiją  

 Ekspeditorius (mokslas trunka 37 savaitės įgyjama profesinė kvalifikacija, mokymosi vietos adresas: 

Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės r.) daugiau apie profesiją   

 Kirpėjas (mokslas trunka 1 metus įgyjama profesinė kvalifikacija, mokymosi vietos adresas: 

Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės r.) daugiau apie profesiją  

 Socialinio darbuotojo padėjėjas (mokslas trunka 1 metus ir 5 mėn., įgyjama profesinė kvalifikacija, 

mokymosi vietos adresas: Lietuvininkų g. 72, Šilutė) daugiau apie profesiją  

 Kosmetikas (mokslas trunka 1 metus ir 5 mėn., įgyjama profesinė kvalifikacija, mokymosi vietos 

adresas: Lietuvininkų g. 72, Šilutė) daugiau apie profesiją  

 Svečių aptarnavimo darbuotojas (mokslas trunka 1 metus, įgyjama profesinė kvalifikacija, 

mokymosi vietos adresas: Lietuvininkų g. 72, Šilutė) daugiau apie profesiją  

  

Mokymo programos nebaigusiems pagrindinės mokyklos ir turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, siekiantiems įgyti  p i r m ą  profesinę kvalifikaciją:  

  

 Virėjas (mokslas trunka 3 metus, kartu mokomasi pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą, 

įgyjama profesinė kvalifikacija, mokymosi vietos adresas: Lietuvininkų g. 72, Šilutė) daugiau apie 

profesiją  

 Dažtytojo-tinkuotojo padėjėjas (mokslas trunka 3 metus, kartu mokomasi pagal socialinių įgūdžių 

ugdymo programą, įgyjama profesinė kvalifikacija, mokymosi vietos adresas: Lietuvininkų g. 72, 

Šilutė) daugiau apie profesiją  

  

PRIĖMIMO  DATOS  

Pagrindinis priėmimas  

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal 

formaliojo Profesinio Mokymo programas pateikimas 

bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) 

LAMA BPO. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą 

pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems 

stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 

nuo 2020-05-20  iki 2020-08-07 
 

(vidurinį išsilavinimą turintiems 

asmenims stojančiųjų informavimas 

apie tinkamumą pasirinktoms 

programoms. Pageidavimų, kuriems 

stojantysis pripažintas tinkamu, 

eiliškumo nustatymas  – 2020.08.12)  

Testų, jei taikomi, laikymas. nuo 2020-05-20 iki 2020-08-04  

 Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)   2020-08-10 
(vidurinį išsilavinimą turintiems 

asmenims – 2020.08.14) 
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Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas 
profesinio mokymo įstaigose.  
  

Stojantysis, atvykus pasirašyti mokymo sutarties pateikia: 

• dokumentą apie išsilavinimą; 
• sveikatos pažymas (formos 086/a ir 027-1/a) 
(originalas); 
• asmens tapatybės dokumentą (pasas arba asmens 
tapatybės kortelė); 
• 3 nuotraukas (3x4); 
• pažymą apie užsienio kalbų kalbinės kompetencijos 
lygio nustatymą (jeigu ankstesnė mokykla išdavė).   

nuo 2020-08-12 iki 2020-08-17  

  Papildomas 

priėmimas 

  

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal 

formaliojo PM programas pateikimas bendrojo 

priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) LAMA BPO.  

2020-08-15 – 2020-08-26  

Testų, jei taikomi, laikymas.  2020-08-17 – 2020-08-24  

Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą 

pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems 

stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas.  

2020-08-17 – 2020-08-26  

Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu).  2020-08-27 – 2020-08-28  

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas 
Profesinio Mokymo įstaigose.  
  

Stojantysis, atvykus pasirašyti mokymo sutarties pateikia: 

• dokumentą apie išsilavinimą; 
• sveikatos pažymas (formos 086/a ir 027-1/a) 
(originalas); 
• asmens tapatybės dokumentą (pasas arba asmens 
tapatybės kortelė); 
• 3 nuotraukas (3x4); 
• pažymą apie užsienio kalbų kalbinės kompetencijos 
lygio nustatymą (jeigu ankstesnė mokykla išdavė).  

2020-08-31 – 2020-09-01  

 

 

 

 

 

 

 

   

Laisvų valstybės finansuojamų ar valstybės nefinansuojamų vietų 

užpildymas prasidėjus mokymo procesui 

Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas LR 
švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, 
pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio PM 
programas, bendrojo priėmimo į Profesinio Mokymo 
įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka. 

Nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 20 

d.  

Mokymo sutartys      pasirašomos 

kiekvieną šio laikotarpio 

pirmadienį arba artimiausią 

darbo dieną po oficialios šventės 

dienos 



    

Priėmimo laikas sutarčių pasirašymo dienomis:  

  I – IV  nuo 8:00 iki 16:00  

   V      nuo 8:00 iki 15:00  

Pietų pertrauka nuo 12:00 iki 13.00  
  


