
SUAUGUSIŲ MOKYMO PAGAL TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS 

2021 METŲ VASARIO MĖN. PLANAS 

Mokymai yra mokami. Finansavimą galima gauti iš Užimtumo tarnybos arba mokytis savo lėšomis.  Pasiteirauti  galima tel. 8-315-64424 

arba 8-683-65228 

Valstybinis 

kodas 

Mokymo programa Reikalingas  

išsilavinimas 

Mokymų 

pradžia 

Trukmė 

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 2021-02-12 900 val. 

113 d. 

T32072202 Medienos apdirbimo staklininko 

1 modulis Bendrųjų medienos apdirbimo veiklų vykdymas 

2 modulis Darbas pozicinėmis( vieno technologinio veiksmo) medienos apdirbimo 

staklėmis ir įrenginiais 

3 modulis Darbas CNC medienos apdirbimo centrais 

4 modulis Įvadas į darbo rinką 

 

Pagrindinis 2021-02-12 900 val. 

113 d. 

T32072302 Siuvėjo 

1 modulis Pasiruošimas siuvimo procesams 

2 modulis Drabužių detalių siuvimas 

3 modulis Drabužių detalių jungimas 

4 modulis Įvadas į darbo rinką 

 

Pagrindinis 2021-02-12 900 val. 

113 d. 

T32101302 Virėjo  

1 modulis Tvarkos virtuvėje palaikymas 

Pagrindinis 2021-02-17 900 val. 

113 d. 



2 modulis Pasiruošimas patiekalų gamybai 

3 modulis Pusgaminių ir karštųjų patiekalų gaminimas ir jų apipavidalinimas 

4 modulis Salotų ir garnyrų gaminimas ir jų apipavidalinimas 

5 modulis Darbas su dokumentais 

6 modulis Įvadas į darbo rinką 

T32073215 Plytelių klojėjo modulinė profesinio mokymo programa 

1 modulis Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (plytelių klojėjo) 

2 modulis Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas 

3 modulis Horizontalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas 

4 modulis  Įvadas į darbo rinką 

 

Pagrindinis  2021-02-18 540 val. 

68 d. 

T32073205 Fasadų šiltintojo modulinė profesinio mokymo programa 

1 modulis Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (fasadų šiltintojo) 

2 modulis Pastatų fasadų ir pamatų šiltinimas 

3 modulis Pastatų fasadų apdaila 

4 modulis Įvadas į darbo rinką 

Pagrindinis 2021-02-18 630 val. 

79 d. 

T43071304 Elektriko 

1 modulis Bendrieji elektrotechnikos ir elektronikos darbai, silpnų srovių įrenginių 

įrengimas ir eksploatavimas 

2 modulis Elektros įrenginių eksploatavimas 

3 modulis Žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo ir galios įrenginių instaliacijos 

įrengimas ir eksploatavimas, prijungimo linijų ir elektros energijos apskaitos įrenginių 

montavimas ir eksploatavimas 

4 modulis Skirstomojo tinklo 0,4–35 kV ir perdavimo tinklo 110–400 kV įtampos 

elektros įrenginių įrengimas ir eksploatavimas 

5 modulis Įvadas į darbo rinką 

Vidurinis  

2021-02-22 

900 val. 

113 d. 

T43071301 Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo  

1 modulis Pasirengimas atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo darbui 

2 modulis Elektros įrangos įrengimo ir saugos eksploatuojant elektros įrangą iki 1000 

V pagrindai 

3 modulis Prisijungimas prie pastato šalto ir karšto vandens tiekimo bei šildymo 

sistemos 

4 modulis Šlaitinio stogo specialiosios paskirties elementų ir detalių montavimas 

5 modulis Saulės fotovoltinių elektrinių įrangos montavimas 

Vidurinis  2021-02-22 900 val. 

113 d. 



6 modulis Atsinaujinančios energetikos įrangos montavimas ant pastato fasado 

7 moduli Saulės šilumos kolektorių sistemos montavimas 

8 modulis. Biomasės katilų montavimas 

9 modulis  Šilumos siurblių montavimas 

10modulis Įvadas į darbo rinką 

T32104110 

(310410006) 

Sandėlio operatoriaus modulinės profesinio mokymo programos  modulis 

Autokrautuvo eksploatavimas  

Pagrindinis 

išsilavinimas, 

B kategorija  

2021-02-23 90 val. 

12 d. 

T32101202 Kirpėjo 

1 modulis Moterų plaukų kirpimas ir dažymas 

2 modulis Vyrų ir vaikų plaukų kirpimas 

3 modulis Įvadas į darbo rinką 

Pagrindinis 2021-02-23 630 val. 

79 d. 

T32101201 Vizažisto  

1 modulis  Makiažo atlikimas 

2 modulis  Grimo atlikimas 

3 modulis Įvadas į darbo rinką 

 

Pagrindinis 2021-02-23 630 val. 

79 d. 

 


