
 
 

TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS, SKIRTOS  

SUAUGUSIEMS ĮGYTI KVALIFIKACIJĄ  

(už asmenines lėšas) 

PROGRAMOS 

PAVADINIMAS 

PROGRA

MOS 

KODAS 

PROGRAMOS 

TRUKMĖ IR 

REIKALAVIMAS 

DALYVIUI 

PST. 

Socialinio darbuotojo 

padėjėjo modulinė 

profesinio mokymo 

programa  

T32092301 

Trukmė – 35 kreditai 

Minimalus 

išsilavinimas – 

pagrindinis 

Asmuo, įgijęs socialinio 

darbuotojo padėjėjo kvalifikaciją, 

galės dirbti socialines paslaugas 

teikiančiose įstaigose ir 

organizacijose, teikti socialines 

paslaugas klientų namuose. 

Socialinio darbuotojo 

padėjėjo modulinė 

profesinio mokymo 

programa  

T43092301 

Trukmė – 70 kreditų 

Minimalus 

išsilavinimas – 

vidurinis 

Asmuo, įgijęs socialinio 

darbuotojo padėjėjo kvalifikaciją, 

galės dirbti socialines paslaugas 

teikiančiose įstaigose ir 

organizacijose, teikti socialines 

paslaugas klientų namuose. 

 

Slaugytojo padėjėjo 

modulinė profesinio 

mokymo programa  

T43091302 

Trukmė – 50 kreditų 

Minimalus 

išsilavinimas – 

vidurinis 

Asmuo, įgijęs slaugytojo padėjėjo 

kvalifikaciją, galės dirbti asmens 

sveikatos priežiūros įstaigose, 

turinčiose galiojančią įstaigos 

asmens sveikatos priežiūros 

licenciją teikti bendrosios 

praktikos slaugos ir (ar) kitas 

asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas, kurias pagal teisės aktų 

reikalavimus kartu su kitais 

asmens sveikatos priežiūros 

specialistais turi teikti ir 

slaugytojo padėjėjas. 

Virėjo modulinė 

profesinio mokymo 

programa  

T32101302 

Trukmė – 50 kreditų 

Minimalus 

išsilavinimas – 

pagrindinis 

Asmuo, įgijęs virėjo kvalifikaciją, 

galės dirbti įvairių tipų maitinimo 

paslaugas teikiančiose įmonėse. 

Virėjo modulinė 

profesinio mokymo 

programa  

T21101303 

Trukmė – 50 kreditų 

Minimalus 

išsilavinimas –  

pradinis 

Asmuo, įgijęs virėjo kvalifikaciją 

ir prižiūrimas aukštesnės 

kvalifikacijos darbuotojo, galės 

dirbti įvairių tipų maitinimo 

paslaugas teikiančiose įmonėse. 

Šaltkalvio modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

T32071503 

Trukmė – 50 kreditų 

Minimalus 

išsilavinimas – 

Asmuo, įgijęs šaltkalvio 

kvalifikaciją galės dirbti įvairiose 

pramonės įmonėse, susijusiose su 
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pagrindinis metalo apdirbimu, transporto 

priemonių techninės priežiūros bei 

remonto įmonėse. 

Kambarių tvarkytojo 

modulinė profesinio 

mokymo programa 

T21101302 

Trukmė – 20 kreditų 

Minimalus 

išsilavinimas –  

pradinis 

Asmuo, įgijęs kambarių 

tvarkytojo kvalifikaciją, galės 

dirbti viešbučiuose, svečių 

namuose, moteliuose ir kitose 

apgyvendinimo paslaugas 

teikiančiose įmonėse. 

Apskaitininko 

modulinė profesinio 

mokymo programa 

T43041102 

Trukmė – 50 kreditų 

Minimalus 

išsilavinimas – 

vidurinis 

Asmuo, įgijęs apskaitininko 

kvalifikaciją, galės dirbti 

apskaitininku ūkio subjekto 

buhalterinės apskaitos 

padaliniuose, apskaitos paslaugas 

teikiančiose įmonėse. 

Svečių aptarnavimo 

darbuotojo modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

T43101305 

Trukmė – 70 kreditų 

Minimalus 

išsilavinimas – 

vidurinis 

Asmuo, įgijęs svečių aptarnavimo 

darbuotojo kvalifikaciją, galės 

dirbti mažuose viešbučiuose, 

svečių namuose, kaimo turizmo 

sodybose ir kitose apgyvendinimo 

paslaugas teikiančiose įmonėse, 

tvarkyti ir prižiūrėti patalpas, 

gaminti nesudėtingus patiekalus, 

juos patiekti, suteikti informaciją 

ir kitas paslaugas svečiams 

(priimti drabužius skalbti, lyginti 

juos ir kt.). 

Transporto priemonių 

remontininko modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

T32071604 

Trukmė – 70 kreditų 

Minimalus 

išsilavinimas – 

pagrindinis 

Asmuo, įgijęs transporto 

priemonių remontininko 

kvalifikaciją, galės dirbti 

transporto priemonių techninės 

priežiūros bei remonto įmonėse. 

Transporto priemonių 

remontininko modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

T43071609 

Trukmė – 90 kreditų 

Minimalus 

išsilavinimas – 

vidurinis 

Asmuo, įgijęs transporto 

priemonių remontininko 

kvalifikaciją, galės dirbti 

transporto priemonių techninės 

priežiūros bei remonto įmonėse 

arba vykdyti individualią veiklą. 

Žemės ūkio gamybos 

verslo darbuotojo 

modulinė profesinio 

mokymo programa 

T43081103 

Trukmė – 90 kreditų 

Minimalus 

išsilavinimas – 

vidurinis 

Asmuo, įgijęs žemės ūkio 

gamybos verslo darbuotojo 

kvalifikaciją, galės dirbti 

samdomą darbą žemės ūkio 

bendrovėse (ūkiuose) ir (arba) 

savarankiškai organizuoti ir 

vykdyti veiklą ūkininko ūkyje. 

 

Pastaba. Asmuo gali mokytis pagal atskirus šių programų modulius ir įgyti tam tikrą/as 

kompetenciją/as. 

_______________________ 


