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Valstybinis 

kodas 

Mokymo programa Reikalingas  

išsilavinimas 

Mokymų 

pradžia 

Trukmė 

T43091301 Slaugytojo padėjėjo 

1 modulis. Higieninių pacientų reikmių tenkinimas 

2 modulis. Rūpinimasis pacientais ir jų artimaisiais 

3 modulis. Pacientų išskyrų ir sekretų tvarkymas 

4 modulis. Techninių darbų atlikimas 

5 modulis. Įvadas į darbo rinką 

Vidurinis 2020-12-14 900 val. 

113 d. 

T32071501 Metalo apdirbimo staklininko 

1 modulis. Metalo pjovimas juostinėmis ir diskinėmis staklėmis 
2 modulis. Drožimo ir gręžimo operacijų atlikimas universaliomis staklėmis 

3 modulis. Paviršių apdirbimas apvaliojo ir plokščiojo šlifavimo staklėmis 

4 modulis. Tekinimas universaliomis tekinimo staklėmis 

5 modulis. Detalės gamyba ir apdirbimas universaliomis frezavimo ir gręžimo staklėmis 

6 modulis. Tekinimas staklėmis su programiniu valdymu  

7 modulis. Detalės gamyba frezavimo apdirbimo centru su programiniu valdymu. 

8 modulis. Įvadas į darbo rinką 

Pagrindinis 2020-12-11 900 val. 

113 d. 

T32071502 Suvirintojo 

1 modulis. Pasiruošimas atlikti suvirinimo darbus 

2 modulis. Rankinis lankinis plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lydžiaisiais 

glaistytaisiais elektrodais 

3 modulis. Plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju 

elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje 

4 modulis. Plieno jungčių kampinių siūlių lankinis suvirinimas nelydžiu volframo 

elektrodu apsauginių dujų aplinkoje 

5 modulis. Metalų pjaustymas terminio pjovimo būdais (dujiniu ir plazminiu) 

6 modulis. Įvadas į darbo rinką 

Pagrindinis 

 

2020-12-07 900 val. 

113 d. 

T43061202 Kompiuterinio projektavimo operatoriaus Vidurinis 2020-12-16 1260 val.  



1 modulis. Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai 

2 modulis. Inžinerinė grafika 

3 modulis. Dvimatė kompiuterinė grafika 

4 modulis. Projekcinė braižyba 

5 modulis. Trimatės grafikos technologija 

6 modulis. Grafinis dizainas 

7 modulis. Vizualizacijos metodai 

8 modulis. Mechaninių konstrukcijų braižymas 

9 modulis. Baldų ir interjero detalių braižymas 

10 modulis. Statybinių konstrukcijų braižymas 

11 modulis. Įvadas į darbo rinką 

158 d. 

T32073213 Apdailininko  

1 modulis Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (apdailininko) 

2 modulis Statinių paviršių glaistymas ir dažymas rankiniu būdu 

3 modulis Statinių paviršių glaistymas ir dažymas mechanizuotu būdu 

4 modulis Statinių paviršių dekoravimas 

5 modulis Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas 

6 modulis Horizontalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas 

7 modulis Statinio konstrukcijų tinkavimas rankiniais įrankiais 

8 modulis Statinio konstrukcijų tinkavimas mechanizuotu būdu ir tinko remontas 

9 modulis Įvadas į darbo rinką 

Pagrindinis 2020-12-17 1620 val. 

203 d. 

 


