
VIEŠOJI ĮSTAIGA PANEVĖŽIO PROFESINIO RENGIMO CENTRAS  

KVIEČIA MOKYTIS 

 

GIMNAZIJOS SKYRIUJE PANEVĖŽYJE ARBA JONIŠKĖLYJE 
 

Baigusius 8 ar 9 klases tęsti mokslą 9-oje arba 10-oje klasėje pagal pagrindinio ugdymo programą.  
 

TURINČIUS PAGRINDINĮ IŠSILAVINIMĄ IR SIEKIANČIUS ĮGYTI VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ: 

• apdailininku (Panevėžyje ir Joniškėlyje);  

• medienos apdirbimo staklininku; 

• automobilių mechaniku; 

• automobilių elektros įrengimų remontininku; 

• kirpėju; 

• kompiuterinės įrangos derintoju; 

• automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniku; 

• santechniku; 

• technikos priežiūros verslo darbuotoju (Panevėžyje arba Joniškėlyje) 

• žemės ūkio gamybos verslo darbuotoju (Panevėžyje arba Joniškėlyje). 
 

TURINČIUS PAGRINDINĮ IŠSILAVINIMĄ, BET NESIEKIANČIUS ĮGYTI VIDURINIO IŠSILAVINIMO: 

• vizažistu; 

• kaimo verslų paslaugų teikėju (Panevėžyje ir Joniškėlyje); 

• žemės ūkio gamybos verslo darbininku (Joniškėlyje). 

 
TURINČIUS PAGRINDINĮ IŠSILAVINIMĄ IR ĮGIJUSIUS KVALIFIKACIJĄ: 

• vizažistu. 
 

 

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIUS MOKINIUS: 

• plytelių klojėjo – tinkuotojo padėjėju; 

• dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėju (Joniškėlyje). 
 

 

TURINČIUS VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ:  

• kompiuterinės įrangos derintoju; 

• automobilių mechaniku; 

• automobilių elektros įrengimų remontininku; 

• automobilių kėbulo remontininiko; 

• kirpėju; 

• masažuotoju; 

• kosmetiku; 

• elektriku; 

• suvirintoju (Panevėžyje ir Joniškėlyje); 

• grimuotoju; 

• apskaitininku (Joniškėlyje); 

• žemės ūkio gamybos verslo darbuotoju (Joniškėlyje).    
 

TURINČIUS VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ IR ĮGIJUSIUS KVALIFIKACIJĄ: 

• elektriku; 

• suvirintoju (Panevėžyje ir Joniškėlyje); 

• automobilių mechaniku; 

• automobilių kėbulo remontininko; 

• automobilių elektros įrengimų remontininku; 

• kirpėju; 

• kosmetiku; 

• masažuotoju; 

• grimuotoju; 

• technikos priežiūros verslo darbuotoju; 

• dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotoju; 

• kompiuterinės įrangos derintoju; 

• apskaitininku (Joniškėlyje) 

• žemės ūkio gamybos verslo darbuotoju (Joniškėlyje). 

 

VISI STOJANTIEJI  PRAŠYMUS TEIKIA PER LAMA BPO SISTEMĄ (www.lamabpo.lt). 
 

Stojantieji informuojami ir konsultuojami apie priėmimo vykdymą: 

http://www.lamabpo.lt/


VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centre, Staniūnų g. 68, Panevėžyje (pirmadieniais – penktadieniais nuo 8.00 iki 

17.00 val.). Informacija taip pat teikiama tel. (8 45) 431 036 ir el. paštu priemimas.pprc@gmail.com, www.panprc.lt 

Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio padalinyje, Mokyklos g. 3, Narteikių k., Joniškėlio sen., Pasvalio r. (pirmadieniais – 

penktadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.). Informacija taip pat teikiama tel. 8 451 38 731 ir el. paštu 

joniskeliozupm@ikarpis.lt, www.panprc.lt 
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