
 
NEFORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO IR KVALIFIKACIJOS 

TOBULINIMO PROGRAMŲ SĄRAŠAS * 

 
PROGRAMOS 

PAVADINIMAS 

PROGRAMOS 

KODAS 

PATVIRTINIMO 

DATA 
PST. 

Individualios 

priežiūros personalo 

įžanginių mokymų 

programa 

 

Programos trukmė - 

40 val.  

 

 

IPP2022053 --- Suderinta su Socialinių paslaugų priežiūros 

departamentu prie SOCMIN 

2022-02-18 raštu  Nr. SI-(18.2)-756. 

 

Licencija galioja iki 2027-02-18. 

 

Programos tikslinė grupė - Individualios 

priežiūros personalas, neįgijęs socialinio 

darbuotojo padėjėjo, lankomosios 

priežiūros ar asmeninio asistento 

kvalifikacijos, įgysiantis žinių ir gebėjimų 

teikiant socialines paslaugas įvairaus 

amžiaus ir skirtingų socialinių grupių 

asmenims. 

 

 

Programos tikslas – parengti individualios 

priežiūros personalo darbuotoją, gebantį 

pagal nustatytą poreikį teikti socialines 

paslaugas įvairaus amžiaus ir skirtingų 

socialinių grupių asmenims socialinių 

paslaugų, socialinės globos ir kitose 

socialinėse įstaigose. 
 

Programos uždaviniai: 

1. Supažindinti su socialinių paslaugų 

sistema, organizavimo ir teikimo 

principais, socialinių paslaugų srities 

naujais norminiais dokumentais. 

2. Suteikti žinių apie socialinio darbo 

metodus, jų taikymo galimybes socialinės 

pagalbos procese. 

3. Susipažinti su bendravimo ir 

bendradarbiavimo procesų ypatumais, 

konfliktų sprendimo būdais ir jų 

prevencija. 

4. Įgyti įgūdžių  įveikiant stresą ir profesinį 

perdegimą.  

5. Supažindinti su asmens higienos 

paslaugų teikimo ypatumais. 

6. Įgyti įgūdžių teikiant pagalbos į namus 

paslaugas. 

NEFORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS 

Barbekiu ir grilio 

patiekalų gaminimas 

 

N32101305 --- Programoje įgyjamos ar tobulinamos 

kompetencijos: 

• Parinkti ir paruošti maisto 



Programos apimtis –  

5 kreditai (90 val.) 

 

Minimalūs 

reikalavimai, norint 

mokytis pagal 

programą - 

Pagrindinis 

išsilavinimas 

produktus ir žaliavas barbekiu ir 

grilio patiekalų gamybai. 

• Gaminti ir patiekti barbekiu ir 

grilio patiekalus.  
 

Plačiau apie programą: 
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-

mokymas-3/programos-ir-

istekliai/neformaliojo-profesinio-

mokymo-programos/ 

Tradicinio paveldo 

patiekalų gaminimas 
 

Programos apimtis –  

5 kreditai (90 val.) 

 

Minimalūs 

reikalavimai, norint 

mokytis pagal 

programą - 

Pagrindinis 

išsilavinimas 

--- --- Programoje įgyjamos ar tobulinamos 

kompetencijos: 

• Parinkti ir paruošti maisto 

produktus ir žaliavas tautinio 

paveldo patiekalų gamybai. 

• Gaminti tautinio paveldo 

patiekalus. 
 

Plačiau apie programą: 
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-

mokymas-3/programos-ir-

istekliai/neformaliojo-profesinio-mokymo-

programos/ 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS 

Meistras namuose 

 

Programos trukmė - 

40 val. 

 

Reikalavimas 

dalyviui: 

nenustatyta 

--- 2021 m. lapkričio 

mėn. 

Programos tikslas - įgyti žinių ir gebėjimų 

atlikti nesudėtingus remonto ir priežiūros 

darbus namų ūkyje. 
 

Programos uždaviniai: 

• Įgyti žinių ir gebėjimų atlikti dailidės 

darbus. 

• Valyti kanalizacijos sistemą, 

sanitarinius mazgus.  

• Keisti vandens maišytuvus, jungti 

santechnines žarneles. 

• Atlikti smulkius remonto ir priežiūros 

darbus namų ūkyje. 
Elektrosaugos 

pagrindai namų ūkyje 

 

Programos trukmė - 

40 val. 

 

Reikalavimas 

dalyviui: 

nenustatyta 

--- 2022 m. vasario 

mėn. 

Programos tikslas -  įgyti žinių ir gebėjimų 

atlikti nesudėtingus elektros remonto ir 

priežiūros, instaliavimo  darbus namų 

ūkyje. 
 

Programos uždaviniai: 

• Įgyti žinių ir gebėjimų atlikti 

nesudėtingus elektros instaliavimo 

darbus. 

• Nustatyti elektros instaliacijos gedimus 

namų ūkyje. 

• Pakeisti jungiklius ir rozetes. 

• Pakeisti elektros saugiklius. 

• Atlikti kitus smulkius remonto ir 

priežiūros darbus namų ūkyje. 
Lauko židinių 

įrengimas 

 

Programos trukmė - 

40 val. 
 

Reikalavimas 

--- 2022 m. vasario 

mėn. 

Programos tikslas - įgyti žinių ir gebėjimų 

savarankiškai pastatyti nesudėtingos 

konstrukcijos lauko židinį. 
 

Programos uždaviniai: 

• Susipažinti su lauko židinių 

konstrukcija. 

• Nubraižyti norimo židinio brėžinį. 

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/neformaliojo-profesinio-mokymo-programos/
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/neformaliojo-profesinio-mokymo-programos/
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/neformaliojo-profesinio-mokymo-programos/
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/neformaliojo-profesinio-mokymo-programos/
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/neformaliojo-profesinio-mokymo-programos/
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/neformaliojo-profesinio-mokymo-programos/
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/neformaliojo-profesinio-mokymo-programos/
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/neformaliojo-profesinio-mokymo-programos/


dalyviui: 

nenustatyta 

• Apskaičiuoti reikalingų medžiagų 

kiekį. 

Dekoratyvinio muilo 

gamyba 

 

Programos trukmė - 

40 val. 

 

Reikalavimas 

dalyviui: 

nenustatyta 

--- --- Programos tikslas - įgyti žinių ir gebėjimų 

savarankiškai pasigaminti rankų darbo 

muilą namų sąlygomis. 

Programos uždaviniai: 

• Paruošti medžiagas muilo gamybai. 

• Derinti kvapniuosius muilo 

komponentus. 

• Paruošti ir naudoti natūralius muilo 

priedus. 

• Gaminti dekoratyvinį muilą. 

• Dekoruoti ir įpakuoti muilą. 
Picų kepėjas 

 

Programos trukmė - 

40 val. 

 

Reikalavimas 

dalyviui: 

Pagrindinis 

išsilavinimas arba 

išklausyta pagrindinio 

ugdymo programa 

223001237 VšĮ Daugų TVM 

direktoriaus 2017-

02-03 įsakymas Nr. 

V1-7  

Programa 2017-02-13 įregistruota 

Kvalifikacijos tobulinimo programų ir 

renginių registre (KTPRR). 
 

Programos tikslas - parengti picų kepėją, 

gebantį dirbti inovatyvia technologine 

įranga. 
 

Programos uždaviniai: 

1. Išnagrinėti technologinės įrangos 

priežiūros ir eksploatacijos taisykles, 

sanitarijos ir higienos reikalavimus. 

2. Paruošti ir iškepti picą. 

3. Įvertinti gaminio kokybę. 

Kebabų kepėjas 

 

Programos trukmė - 

40 val. 

 

Reikalavimas 

dalyviui: 

Pagrindinis 

išsilavinimas arba 

išklausyta pagrindinio 

ugdymo programa 

223001379 VšĮ Daugų TVM 

direktoriaus 2017-

02-03 įsakymas Nr. 

V1-7   

Programa 2017-04-27 įregistruota 

Kvalifikacijos tobulinimo programų ir 

renginių registre (KTPRR).  
 

Programos tikslas - parengti kebabų 

kepėją, gebantį dirbti inovatyvia 

technologine įranga. 
 

Programos uždaviniai: 

1. Išnagrinėti technologinės įrangos 

priežiūros ir eksploatacijos taisykles, 

sanitarijos ir higienos reikalavimus. 

2. Paruošti ir iškepti kebabą. 

3. Įvertinti gaminio kokybę. 

Greito maisto 

gamintojas 

 

Programos trukmė - 

80 val. 

 

Reikalavimas 

dalyviui: 

Pagrindinis 

išsilavinimas arba 

išklausyta pagrindinio 

ugdymo programa 

223001380 VšĮ Daugų TVM 

direktoriaus 2017-

02-03 įsakymas Nr. 

V1-7  

Programa 2017-04-27 įregistruota 

Kvalifikacijos tobulinimo programų ir 

renginių registre (KTPRR). 
 

Programos tikslas - parengti virtuvės 

darbuotoją, gebantį ruošti greito maisto 

patiekalus, dirbant inovatyvia technologine 

įranga. 
 

Programos uždaviniai: 

1. Išnagrinėti technologinės įrangos 

priežiūros ir eksploatacijos taisykles, 

sanitarijos ir higienos reikalavimus. 

2. Gaminti greito maisto patiekalus 

(čeburekus, koldūnus, mėsainius, 

dešrainius, sūrainius, vaflius).  

3. Įvertinti gaminio kokybę. 

Gaterininkas 

 

Programos trukmė - 

24 val. 

223001381 VšĮ Daugų TVM 

direktoriaus 2017-

02-03 įsakymas Nr. 

V1-7  

Programa 2017-04-27 įregistruota 

Kvalifikacijos tobulinimo programų ir 

renginių registre (KTPRR). 
 

Programos tikslas - įgyti kompetenciją 



 

Reikalavimas 

dalyviui: 

Pagrindinis 

išsilavinimas arba 

išklausyta pagrindinio 

ugdymo programa 

savarankiškai dirbti juostiniu gateriu. 
 

Programos uždaviniai: 

1. Įgyti darbų saugos, priešgaisrinės 

saugos ir aplinkosaugos reikalavimų žinių, 

reikalingų pjaustant medieną. 

2. Paruošti gaterį darbui. 

3. Atlikti medienos pjovimo operacijas 

juostiniu gateriu. 

4. Įvertinti pjautinės medienos kokybę. 

5. Apskaičiuoti pjaunamos medienos 

išeigą. 

 Miško gėrybių 

perdirbėjas-

paruošėjas 

 

Programos trukmė - 

34 val. 

 

Reikalavimas 

dalyviui: 

Pradinis išsilavinimas 

223001382 VšĮ Daugų TVM 

direktoriaus 2015-

05-20 įsakymas Nr. 

V2-119  
 

Programa 2017-04-27 įregistruota 

Kvalifikacijos tobulinimo programų ir 

renginių registre (KTPRR). 
 

Programos tikslas - įgyti miško gėrybių 

perdirbėjo-paruošėjo kompetenciją. 
 

Programos uždaviniai: 

1. Išmanyti miško gėrybių apdorojimo, 

laikymo ir sandėliavimo pagrindus. 

2. Susipažinti su miško gėrybių 

perdirbimo-apdorojimo būdais. 

3. Doroti ir/ar perdirbti miško gėrybes, jas 

paruošti laikymui, realizavimui. 

4. Vertinti paruoštos produkcijos kokybę. 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS 

Socialinių  darbuotojų 

padėjėjų 

kvalifikacijos kėlimo 

programa 
 

”Atsipalaidavimo 

galimybės ir būdai 

kasdieninėje 

veikloje“ 
 

Reikalavimas 

dalyviui: 

Vidurinis 

išsilavinimas 
 

Programos trukmė - 8 

val. 

--- VšĮ Daugų TVM 

direktoriaus 2021-

11-03 įsakymas Nr. 

V1-108 

Mokymo programos tikslas: tobulinti 

kompetenciją – valdyti stresą kasdieninėje 

veikloje.  

 

Programos uždaviniai 

1. Apibūdinti streso sampratą, teigiamas ir 

neigiamas puses, požymius ir ilgalaikio 

streso pasekmes.  

2. Pristatyti atsipalaidavimo technikas ir 

būdus.  

3. Demonstruoti atsipalaidavimo 

technikas, kurias galima pritaikyti 

kasdieninėje veikloje.  

 

Socialinių  darbuotojų 

padėjėjų 

kvalifikacijos kėlimo 

programa “Socialinio 

darbo su rizikos 

šeimomis ypatumai” 
 

Programos trukmė - 

24 val. 
 

Reikalavimas 

dalyviui: 

Vidurinis 

išsilavinimas  

--- VšĮ Daugų TVM 

direktoriaus 2017-

02-03 įsakymas Nr. 

V1-7  

Programos tikslas - tobulinti kompetenciją 

– „Bendrauti su skirtingomis asmenų 

grupėmis teikiant socialines paslaugas“. 

 

Programos uždaviniai: 

1. Analizuoti bendravimo su socialinės 

rizikos šeimomis ypatumus. 

2. Nagrinėti bendravimo ir 

bendradarbiavimo problemas teikiant 

socialines paslaugas socialinės rizikos 

grupės šeimoms; 

3. Demonstruoti darbo metodus dirbant su 

socialinės rizikos šeimomis. 



Socialinių  darbuotojų 

padėjėjų 

kvalifikacijos kėlimo 

programa 

„Pagalbos į namus 

paslaugos senyvo 

amžiaus asmenims 

teikimo 

psichologiniai ir 

socialiniai 

ypatumai“ 
 

Programos trukmė - 

16 val. 
 

Reikalavimas 

dalyviui: 

Vidurinis 

išsilavinimas 

--- VšĮ Daugų TVM 

direktoriaus 2017-

04-14 įsakymas Nr. 

V1-19 

Programos tikslas -  

sustiprinti socialinių paslaugų srities 

darbuotojų - individualios priežiūros 

personalo profesinę kompetenciją „Teikti 

klientams socialinės priežiūros paslaugas“. 

 

Programos uždaviniai: 

1. Išnagrinėti socialinių paslaugų gavėjų 

psichologinius ypatumus ir jų socialinius 

poreikius, juos įvertinti. 

2. Plėtoti gebėjimą taikyti „interviu“ 

metodą kaip priemonę klientų 

psichologiniams ir socialiniams 

poreikiams nustatyti. 

3. Tobulinti socialinių paslaugų srities 

darbuotojų praktinius gebėjimus teikiant 

socialinės priežiūros paslaugas asmens 

namuose. 

Socialinių  darbuotojų 

padėjėjų 

kvalifikacijos kėlimo 

programa 

„Slaugomų asmenų 

priežiūros ir 

pagalbos jų 

artimiesiems 

ypatumai“ 
 

Programos trukmė - 

16 val. 
 

Reikalavimas 

dalyviui: 

Vidurinis 

išsilavinimas 

--- VšĮ Daugų TVM 

direktoriaus 2017-

04-14 įsakymas Nr. 

V1-19 

Programos tikslas - sustiprinti socialinių 

paslaugų srities darbuotojų - individualios 

priežiūros personalo profesinę 

kompetenciją „Prižiūrėti slaugomą 

asmenį“. 

 

Programos uždaviniai: 

1. Apibrėžti senų žmonių fiziologinius ir 

psichologinius ypatumus.  

2. Tobulinti praktinius gebėjimus teikiant 

pagalbą paliatyviems ligoniams ir jų 

artimiesiems.  

3. Tobulinti profesinę kompetenciją 

dirbant su slaugos įranga ir pagalbinėmis 

priemonėmis.  

 

* - išduodami  VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokyklos pažymėjimai 

         ______________________________ 

 


