
 

                                                  PATVIRTINTA  

     Kauno maisto pramonės ir prekybos  

     mokymo centro direktoriaus  

     2022 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-161 

 

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS MOKYMO 

CENTRĄ TVARKA 

 

 

I. PRIĖMIMAS Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS IR 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ KARTU SU PROFESINIU MOKYMU 

  

1.1. Priėmimas organizuojamas vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2022 m. kovo 

21 d. Nr. V-407 patvirtintu įsakymu „ Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. gegužės 17 

d. įsakymo Nr. V-373 „Dėl asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio 

mokymo programa, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio 

mokymo įstaigą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ . 

1.2 Registruodamasis Sistemoje Stojantysis pateikia vardą, pavardę, telefono numerį, 

elektroninio pašto adresą ir pasirenka prisijungimo prie Sistemos slaptažodį.  

1.4 Į Sistemą besiregistruojantiems Stojantiesiems į profesinio mokymo Programą, kurie kartu 

mokysis bendrojo ugdymo mokyklose ar profesinio mokymo įstaigose I ir / ar II gimnazijos klasėse 

(9–10 klasėse), rekomenduojama kreiptis į pasirinktą profesinio mokymo įstaigą dėl konsultacijų 

įsiregistruojant į Sistemą bei pasirenkant profesinį mokymą. 

1.5 Užsiregistravusiam Stojančiajam suteikiamas unikalus Sistemos vartotojo numeris. 

1.6  Stojantieji, prisijungę prie Sistemos, užpildo Sistemoje pateiktą Prašymo formą.   

1.7 Mokymo Centras sudaro prieigą prie kompiuterio Prašymui pateikti Stojantiesiems, 

neturintiems galimybės pateikti Prašymo per Sistemą, konsultuoja Stojančiuosius, padeda užpildyti 

prašymus LAMA BPO informacinėje sistemoje darbo dienomis (I-IV 9.00-16.00 val., V 9.00-15.30 

val.) adresu Taikos pr.133 (Tel. 8-37 454313; 8-37 456415) arba Vilniaus g.42 (Tel. 8-37 324141), 

Kaunas.   

 1.8 Specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo turintys Stojantieji, laisvės atėmimo 

vietose mokomi Stojantieji, asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 

d. nutarimu Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ yra 

suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje (toliau – asmuo, kuriam Lietuvos Respublikoje 

suteikta laikinoji apsauga), ir asmenys, mokomi pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis 

įgyvendinamus projektus, į Sistemą registruojami pagal Stojančiųjų tiesiogiai pateiktus prašymus.  

1.9  Duomenys apie Stojančiojo mokymosi pasiekimus, įgytas kvalifikacijas ir kiti duomenys 

Sistemoje gaunami iš Mokinių registro, Studentų registro, Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų 

registro, Švietimo ir mokslo institucijų registro, Licencijų registro ir Diplomų, atestatų ir 

kvalifikacijos pažymėjimų registro automatiniu būdu. Tais atvejais, kai minėtų duomenų minėtuose 

registruose nėra, Stojantysis informuojamas, kad privalo Sistemoje pateikti dokumentų apie turimus 

mokymosi pasiekimus kopijas.  

1.10 Jeigu Stojančiojo pateikti dokumentai yra kita pavarde, nei įrašyta jo tapatybę 

patvirtinančiame dokumente, Stojantysis privalo Sistemoje pateikti dokumento, patvirtinančio 

išsilavinimo dokumente nurodytos pavardės keitimą, kopiją.  



2 

 

1.11 Užsienyje išduoti vidurinį išsilavinimą įteisinantys dokumentai pateikiami kartu su 

švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotos institucijos išduota išsilavinimo pripažinimo pažyma. 

1.12 Užsienyje išduoti pagrindinį išsilavinimą ar kitus mokymosi pasiekimus įteisinantys 

dokumentai pateikiami per LAMA BPO sistemą. 

1.13  Stojančiojo konkursinį balą sudaro mokymosi pasiekimus, kurie nustatyti atitinkamoje 

programoje, įteisinančiame dokumente įrašytų visų dalykų įvertinimų (penkių balų sistemos 

pažymiai dvigubinami), o stojant į Programas, kuriose nustatytas reikalavimas turėti vidurinį 

išsilavinimą, – ir Aprašo 33 punkte nustatyta tvarka perskaičiuotų brandos egzaminų įvertinimų 

aritmetinis vidurkis. 

1. 14 Programose, kuriose reikšmingos Stojančiųjų tam tikrų dalykų žinios, profesinio mokymo 

įstaigoms, gavus raštišką Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro pritarimą ir apie tai 

informavus LAMA BPO, vietoje visų dalykų įvertinimų naudojamas tam tikrų dalykų metinių 

įvertinimų ir perskaičiuotų brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis.  

1.15 Į mokymosi proceso metu iškritusių mokinių vietas, taip pat į laisvas valstybės 

finansuojamas ar nefinansuojamas vietas tų švietimo sričių, kuriose pagrindinio priėmimo žiemos ir 

vasaros etapų ir papildomo priėmimo metu sudarytų profesinio mokymo sutarčių skaičius yra 

mažesnis nei vietų skaičius, nustatytas Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, per Sistemą 

galima priimti naujų mokinių, taip pat mokinių, besimokančių valstybės nefinansuojamose vietose, 

bet turinčių teisę mokytis valstybės finansuojamose vietose, ir mokinių, pageidaujančių keisti 

profesinio mokymo programą, kuriems Sistemoje sudaroma galimybė nenutraukus jų turimos 

profesinio mokymo sutarties dalyvauti priėmime. Naujos grupės šiais atvejais nėra sudaromos.  

1.16. Pasibaigus priėmimui Stojantieji, gavę siūlymus mokytis, turi ne vėliau kaip iki nustatyto 

Bendrojo/Papildomo priėmimo termino pabaigos atvykti į Mokymo Centrą sudaryti profesinio 

mokymo sutartį. Prieš pasirašydamas profesinio mokymo sutartį Stojantysis Mokymo Centrui 

pateikia Prašyme pateiktą informaciją patvirtinančių dokumentų originalus.  

1.17 Su mokiniu, gavusiu siūlymą mokytis per Sistemą, sudaroma profesinio mokymo sutartis 

ir jis yra registruojamas Mokinių registre. 

 

 

 

II. 2022  METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO 

PROGRAMAS TERMINAI  

     

2.1. 2022 m. bendrojo priėmimo į profesinio mokymo programas terminai nustatyti 

vadovaujantis LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-82. 

 

 

Pagrindinis 

priėmimas 

Veiksmai Data 

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis 

pagal formaliojo profesinio mokymo 

programas pateikimas, duomenų ir 

dokumentų pateikimas LAMA BPO 

informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta 

tvarka. Stojančiųjų informavimas apie 

tinkamumą pasirinktoms programoms  

 

2022-06-01 – 2022-08-05 
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Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas 

tinkamu, eiliškumo nustatymas 

2022-06-07 – 2022-08-04 

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2022-08-12 

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis 

sudarymas profesinio mokymo įstaigose 

2022-08-16 – 2022-08-18 

Papildomas 

priėmimas 

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis 

pagal formaliojo profesinio mokymo 

programas pateikimas, duomenų ir 

dokumentų pateikimas LAMA BPO 

informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta 

tvarka. Stojančiųjų informavimas apie 

tinkamumą pasirinktoms programoms 2022-08-19 – 2022-08-23 

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas 

tinkamu, eiliškumo nustatymas 2022-08-19– 2022-08-22 

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 
2022-08-26 

 

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis 

sudarymas profesinio mokymo įstaigose 

2022-08-29 – 30 d., o 

profesinio mokymo įstaigoms, 

priimančioms daugiau nei 300 

mokinių,  – 2022-08-31 d. 

Laisvų vf ar 

vnf vietų 

užpildymas 

prasidėjus 

mokymo 

procesui 

Prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio 

mokymo programas pateikimas, sprendimų 

priėmimas, mokymo sutarčių pasirašymas 

2022 m. rugsėjo 5 d. – lapkričio 

30 d. pagal LAMA BPO 

sudarytą ir Bendrojo priėmimo 

informacinėje sistemoje 

paskelbtą tvarkaraštį 

(pakaitomis skiriant vieną 

savaitę prašymams registruoti, 

kitą savaitę – prašymams 

nagrinėti ir sprendimui priimti 

bei priėmimo sistemai parengti 

naujam priėmimo etapui). 

Mokymo sutartys pasirašomos 

kas antrą trečiadienį arba 

artimiausią darbo dieną po 

oficialios šventės dienos. 

 

 

III. PRIĖMIMAS Į PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS 9-10 KLASES 

 

3.1.  Asmenys priimami mokytis į pagrindinio ugdymo programas (9-10 kl.) vadovaujantis 

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu. 

3.2. Priėmimas vykdomas Mokymo Centre, adresu Taikos pr.133, Kaunas (Tel. 8-37 

456415) nuo birželio 1 dienos. 

3.3.Stojantieji nepilnamečiai (iki 16m.) į mokymo įstaigą atvyksta su tėvais/ globėjais. 

3.4. Reikalingi dokumentai: 

• mokymosi pasiekimų pažyma (8 arba 9 klasės); 

• sveikatos pažyma 027-1 /a forma; 

• sveikatos pažyma 086/a forma 

• dvi fotonuotraukos (3×4 cm); 

• asmens tapatybės kortelė, pasas arba gimimo liudijimas. 
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IV. ASMENŲ, KURIEMS SUTEIKTA LAIKINOJI APSAUGA LIETUVOS 

RESPUBLIKOJE, PRIĖMIMAS 

 

4.1.Bendrojo priėmimo metu į naujai komplektuojamas grupes asmenys, kuriems suteikta 

laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, priimami mokytis pagal Asmenų, pageidaujančių 

mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į 

valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo 5 

punktą, į LAMA BPO informacinę sistemą registruojami profesinio mokymo įstaigų pagal 

stojančiųjų tiesiogiai joms pateiktus prašymus. 

4.2 Jeigu asmuo, kuriam suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, neturi išsilavinimą 

įrodančių dokumentų, tokio asmens kompetencijas ir / ar mokymosi pasiekimus įvertina 

profesinio mokymo įstaiga ir įrašo į Stojančiųjų eilę.  

4.3 Jeigu asmuo, kuriam suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, kreipiasi į Teikėją su 

prašymu tęsti mokymąsi pagal konkrečią profesinio mokymo programą (jeigu pagal panašią 

programą mokėsi Ukrainoje), tuomet toks asmuo, įvertinus jo turimas kompetencijas ir / ar 

mokymosi pasiekimus, priimamas mokytis į atitinkamą profesinio mokymo programą ir 

kursą Centro Direktoriaus įsakymu.  

4.4 Teikėjas mokinį, siekiantį tęsti mokymąsi, integruoja į anksčiau sudarytą profesinio mokymo 

grupę, sudaro jam individualaus mokymo planą, teikia mokymosi pagalbą ir kitą švietimo 

pagalbą pagal galimybes ir poreikius.  

 

_____________ 
 

 

SUDERINTA 

Kauno maisto pramonės ir prekybos                      

mokymo centro tarybos (savivaldos institucija)  

2022 m. gegužės 31 d. posėdžio 

protokolo Nr. CT-4 nutarimu  
 


