
SUAUGUSIŲ MOKYMO PAGAL TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS 

2023 METŲ KOVO 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 

Mokymų 

pabaiga 

Trukmė 

T32104110 

(310410006) 

Sandėlio operatoriaus modulinės profesinio mokymo programos  

modulis Autokrautuvo eksploatavimas  

Pagrindinis 

išsilavinimas, B 

kategorija  

2023-03-06 2023-03-21 90 val. 

12 d. 

        T32104110 

(310410007)            

Sandėlio operatoriaus modulinės profesinio mokymo programos  

modulis Elektrinio krautuvo eksploatavimas  

Pagrindinis 

išsilavinimas,  

2023-03-06 2023-03-21 90 val. 

12 d. 

410120005 

 

Rankų ir kojų priežiūra (modulis prie Kosmetiko modulinės 

profesinio mokymo programos T43101202) 

 

Vidurinis 

išsilavinimas 

2023-03-06 2023-04-21 270 val. 

34 d. 

T43071404 

(407141430) 
Pneumatinių ir hidraulinių įrenginių montavimas ir techninė 

priežiūra (modulis prie Automatinių sistemų mechatroniko 

modulinės profesinio mokymo programos T43071404) 

Vidurinis 

išsilavinimas 

2023-03-07 2023-04-24 270 val. 

34 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 2023-03-10 2023-08-21 900 val. 

113 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 

Vidurinis 2023-03-10 2023-08-21 900 val. 

113 d. 



5 modulis Įvadas į darbo rinką 

T43101302 Konditerio 

1 modulis Darbo vietos paruošimas 

2 modulis Nemielinės tešlos konditerijos gaminių gamyba 

3 modulis Mielinės tešlos konditerijos gaminių gamyba 

4 modulis Konditerijos pusgaminių ir puošimo elementų gamyba 

5 modulis Kreminės konditerijos gamyba 

6 modulis Įvadas į darbo rinką 

Vidurinis 2023-03-10 2023-10-23 1260 val. 

158 d. 

T32101202 Kirpėjo 

1 modulis Moterų plaukų kirpimas ir dažymas 

2 modulis Vyrų ir vaikų plaukų kirpimas 

3 modulis Įvadas į darbo rinką 

Pagrindinis 2023-03-10 2023-06-30 630 val. 

79d. 

T43041102 Apskaitininko 

1 modulis Buhalterinės apskaitos tvarkymas 

2 modulis Turto dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje 

3 modulis Įsipareigojimų dokumentų tvarkymas ir registravimas 

apskaitoje 

4 modulis Pajamų ir sąnaudų duomenų formavimas ir 

apskaitymas 

5 modulis Įvadas į darbo rinką 

Vidurinis 2023-03-13 2023-08-22 900 val. 

113 d. 

T43071506 Metalo apdirbimo staklių operatoriaus 

(aukštos pridėtinės vertės) 

1 modulis Detalių gamybos proceso nustatymas ir vykdymas 

metalo mechaninio apdirbimo įrenginiais 

2 modulis Įrenginių mechatroninių sistemų kasdienė priežiūra ir 

valdymo programų sudarymas 

3 modulis Įrenginio gamybos operacijų savarankiškas planavimas 

ir vykdymas 

5 modulis. Įvadas į darbo rinką 

 

Vidurinis 2023-03-13 2023-08-22 900 val. 

113 d. 

T32101302 Virėjo  

1 modulis Tvarkos virtuvėje palaikymas 

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 

Pagrindinis 2023-03-17 2023-08-28 900 val. 

113 d. 



6 modulis Įvadas į darbo rinką 

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 2023-03-20 2023-07-11 630 val. 

79 d. 

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  2023-03-20 2023-06-23 540 val. 

68 d. 

 


