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Paslaugos 

asmenims 

 

 

 

Virėjo modulinė profesinio 

mokymo programa 

P42101303 

 

Tvarkos virtuvėje palaikymas 3101309 III 5/110 Galima rinktis vieną modulį 

Pasiruošimas patiekalų gamybai 4101369 IV 5/110 Būtina rinktis kartu su moduliu „Tvarkos 

virtuvėje palaikymas“  

Saldžių patiekalų gaminimas, jų 

apipavidalinimas ir kokybės 

vertinimas 

4101340 IV 10/220 Būtina rinktis kartu su moduliais „Tvarkos 

virtuvėje palaikymas“ ir „Pasiruošimas 

patiekalų gaminimui“ 

 

Paslaugos 

asmenims 

 

Padavėjo ir barmeno 

modulinė profesinio 

mokymo programa 

P42101302 

Baro paruošimas, jo priežiūra ir 

svečių aptarnavimas 

3101325 III 5/110 Galima rinktis vieną modulį 

Barmeno darbo organizavimas 4101367 IV 5/110 Galima rinktis vieną arba abu modulius 

 

 

Inžinerija ir 

inžinerinės 

profesijos 

Transporto priemonių 

remontininko modulinė 

profesinio mokymo 

programa  

P42071604 

Transporto priemonių vidaus 

degimo variklių techninė priežiūra 

ir remontas 

407161692 IV 15/330 Galima rinktis vieną modulį 

Transporto priemonių važiuoklės 

techninė priežiūra ir remontas 

407161695 IV 20/440 Galima rinktis vieną modulį 

Transporto priemonių elektros 

įrenginių techninė priežiūra ir 

remontas 

407161696 IV 15/330 Galima rinktis vieną modulį 

 

Verslas ir 

administravimas 

 

Biuro administratoriaus 

modulinė profesinio 

mokymo programa 

P42041501 

 

Dokumentų valdymas įstaigoje 404151519 IV 20/440 Galima rinktis vieną modulį 

Įstaigos lankytojų priėmimas ir 

aptarnavimas 

404151521 IV 10/220 Galima rinktis vieną modulį 

 

 

Architektūra ir 

statyba 

 

Apdailininko modulinė 

profesinio mokymo 

programa  

P32073205 

Bendrosios veiklos statybos 

objekte vykdymas (apdailininko) 

307320034 III 10/220 Galima rinktis vieną modulį 

Statinių paviršių glaistymas ir 

dažymas rankiniu būdu 

307320038 III 10/220 Būtina rinktis kartu su „Bendrosios veiklos 

statybos objekte vykdymas (apdailininko)“ 

moduliu 

Vertikalių paviršių apdaila 

plytelėmis ir plytelių dangos 

remontas 

30732001 III 10/220 Būtina rinktis kartu su „Bendrosios veiklos 

statybos objekte vykdymas (apdailininko)“ 

moduliu) 

 

Paslaugos 

asmenims 

Kirpėjo modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

42101201 

Šukuosenų modeliavimas 410120012 IV 20/440 Galima rinktis vieną modulį 

Plaukų kirpimas 410120010 IV 20/440 Galima rinktis vieną modulį 

Žuvininkystė Žuvininkystės verslo 

darbuotojas 

M44083101 

Žuvų biologija, sveikata ir 

gyvenamoji aplinka 

4083119 IV 5 Būtina pasirinkti abu modulius. Mokymas 

bus vykdomas Žemaičių Naumiestyje 

esančiame sektoriniame žuvininkystės 

praktinio mokymo centre. 
Žuvų auginimas uždarosios 

akvakultūros sistemose 

4083116 IV 10 

 


