
Informacija mokiniams, turintiems nežymų intelekto sutrikimą, 

baigusiems 10 klasių pagal individualizuotą ugdymo programą, 

ir jų tėvams: 
 

ARTIMIAUSIŲ MOLĖTŲ RAJONUI PROFESINIO RENGIMO 

ĮSTAIGŲ SIŪLOMOS SPECIALYBĖS  

2022-2023 M. M. 

 

DĖMESIO! Priėmimas nuo birželio 1 d. vykdomas per LAMA BPO sistemą. 

 

 

AUKŠTAITIJOS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS 
 

Adresas: Technikumo g. 2, Alanta, Molėtų r. 

Telefonas: Mokymo dalis (8~383) 583 37 
 

DEKORATYVINIO APŽELDINIMO DARBUOTOJO PADĖJĖJAS 

 

Mokymosi trukmė – 3 metai. 

 

 

 

UTENOS REGIONINIS PROFESINIO MOKYMO CENTRAS    

    

Adresas: Aukštaičių g. 5, Utena 

Telefonas: (8~ 389) 69151 
 

VIRĖJAS 

 

Mokymosi trukmė – 3 metai.  

 

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa yra skirta kvalifikuotam virėjui parengti, kuris 

gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, parinkti maisto produktus ir žaliavas, 

atlikti jų pirminį apdorojimą, gaminti nesudėtingos technologijos pusgaminius ir patiekalus. 

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs virėjo kvalifikaciją ir prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos 

darbuotojo, galės dirbti įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse. 

Dirbama prie aukštos temperatūros įrenginių, su elektros prietaisais, įvairiais mechaniniais, 

šiluminiais ir automatiniais virtuvės prietaisais bei įrenginiais, maisto gaminimo įrankiais ir 

inventoriumi. Naudojamos technologijos kortelės, valymo priemonės. 

Programa apima aštuonias virėjo veiklos sritis: 

Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas, 

Nesudėtingos technologijos pusgaminių gaminimas, 

Nesudėtingos technologijos patiekalų gaminimas, 

Nesudėtingos technologijos tautinio paveldo patiekalų gaminimas, 

Nesudėtingos technologijos BBQ ir grilio patiekalų gaminimas, 

Picų gaminimas, 

Blynų, lietinių, blynelių ir sklindžių gaminimas, 

Nesudėtingos technologijos sušių gaminimas. 
 

 



UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA  

 

Adresas: Kauno g. 108, Ukmergė 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Rimantas Jankūnas 

Telefonas: 8 340 63 863 

El. paštas: rimantas@ukvm.lt 
 
VIRĖJAS  
 
Mokymosi trukmė – 1 metai. 

 

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa yra skirta kvalifikuotam virėjui parengti, kuris 

gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, parinkti maisto produktus ir žaliavas, 

atlikti jų pirminį apdorojimą, gaminti nesudėtingos technologijos pusgaminius ir patiekalus. 

 

 

ŠVENČIONIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS 

 

Adresas: Liepų al. 2 Cirkliškio k. Švenčionių raj. 

Telefonas: 8 677 79225 (pavaduotojas ugdymui) 
 

DAŽYTOJAS – TINKUOTOJAS 

 

Mokymosi trukmė – 1 metai. 

 
 

 

VILNIAUS PASLAUGŲ VERSLO PROFESINIO MOKYMO 

CENTRAS 

 

Adresas: Didlaukio g. 84, Vilnius 

Telefonas: (8 5) 277 9357  

Direktorės pavaduotoja ugdymui Sigita Kutienė 

Tel. (8 5) 276 3763 

 sigita.kutiene@vpvpmc.lt 
 

 

 SIUVĖJAS - OPERATORIUS 

 

Mokymosi trukmė: 3 metai  

 

DEKORATYVINIO APŽELDINIMO DARBUOTOJO PADĖJĖJAS 

 
Mokymosi trukmė: 3 metai  

 
Programos vykdomos kartu su  socialinių įgūdžių ugdymo. Baigę socialinių įgūdžių ugdymo 

programą mokiniai pagal galias ir gebėjimus įgyja kalbines, kultūrines, socialines, bendrąsias 

kompetencijas ir profesinių kompetencijų pradmenis.  

 

mailto:rimantas@ukvm.lt


VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS 

CENTRAS   

 

Adresas: Šilo g. 24, Vilnius  

Telefonas: (8 5) 271 0802 (raštinė)  

Praktinio mokymo vadovė Jolanta Senkevič 

Tel. (8 5) 271 0967 
 

PLYTELIŲ KLOJĖJAS – TINKUOTOJAS  

 

Mokymosi trukmė – 3 metai. 

 

Mokiniai mokosi tinkuoti paprastais ir dekoratyviniais skiediniais, tvirtinti gipso kartono 

plokštes, kloti įvairių rūšių plyteles ir rulonines dangas, dažyti paviršius, skaityti darbo 

brėžinius, apskaičiuoti atliktų darbų apimtį, taikyti naujas apdailos darbų technologijas. 

Praktika atliekama mokyklos dirbtuvėse, statybos ir remonto  įmonėse. 

Mokymas baigiamas kvalifikaciniu egzaminu, kurio metu patikrinamos ir įvertinamos mokinių 

teorinės žinios ir praktiniai gebėjimai. 

Baigę šią specialybę ir įgiję kvalifikaciją gali dirbti statybos ir remonto  įmonėse, atlikti 

individualius užsakymus. 

 

DAILIŲJŲ RANKDARBIŲ GAMINTOJAS 

 

Mokymosi trukmė – 3 metai. 

 

Dailiųjų rankdarbių gamintojo mokymo programa parengta atsižvelgiant į didėjančius rinkos 

poreikius ir  žmogaus, turinčio specialiuosius poreikius, galimybes pasireikšti šioje srityje. 

Dailiųjų rankdarbių gamintojas turi išmanyti apie dailiųjų rankdarbių gaminimo techniką, 

lietuvių liaudies meno palikimą, tvarkingai ir kūrybingai gaminti įvairius rankdarbius. Būsimieji 

dailiųjų rankdarbių gamintojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi medžiagų mokslo, 

technologinių įrengimų, kompozicijos kūrimo pagrindų, lietuvių liaudies meno ir kt. Mokiniai 

praktiškai mokosi įvairių rankdarbių technikos: siuvimo, siuvinėjimo, nėrimo, mezgimo, audimo, 

skiautinių siuvimo, karpinių karpymo, veltinio vėlimo, audinių marginimo, floristikos pagrindų, 

retųjų technologijų. 

Trečiame kurse gamybinės praktikos metu įtvirtinami ir tobulinami mezgimo, nėrimo, audimo, 

skiautinių siuvimo, karpinių karpymo, vilnos vėlimo, audinių dažymo ir marginimo, siuvinėjimo 

ir kiti praktiniai gebėjimai. Sėkmingai išlaikiusiems baigiamuosius kvalifikacijos egzaminus 

mokiniams suteikiama kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo pažymėjimas. 

Baigus šią specialybę, galima dirbti įmonėse, individualiai; taip pat būti liaudies meistrais arba 

jų pagalbininkais. 

 

MEDIENOS APDIRBĖJO – DAILIDĖS PADĖJĖJAS  

 

Mokymosi trukmė – 1 metai. 

 

Mokiniai mokosi medžio apdirbimo technologijos, įrengimų konstrukcijos, žaliavų savybių ir 

naudojimo, bendrosios elektrotechnikos pagrindų, braižybos ir brėžinių skaitymo, darbo 

montavimo, dailidės darbų, lentų ir parketo grindų klojimo, langų stiklinimo, sintetinės grindų 

dangos klijavimo, darbų kokybės įvertinimo. 

Praktika atliekama mokyklos dirbtuvėse, lentpjūvėse, medžio gaminių ir baldų gamybos, 

statybos ir remonto įmonėse. 

Baigęs medienos apdirbėjo–dailidės padėjėjo modulinę programą asmuo gali dirbti dailides 

padėjėju. Dažniausiai dirba samdomu darbuotoju, bet gali atlikti ir individualius užsakymus. 

 

http://www.vtmrc.lt/mokymas/specialybes/pastatu-restauratorius/
http://www.vtmrc.lt/mokymas/specialybes/pastatu-restauratorius/
http://www.vtmrc.lt/mokymas/specialybes/dailiuju-rankdarbiu-gamintojas/
http://www.vtmrc.lt/mokymas/specialybes/dailiuju-rankdarbiu-gamintojas/
http://www.vtmrc.lt/mokymas/specialybes/leidybos-darbuotojas/
http://www.vtmrc.lt/mokymas/specialybes/leidybos-darbuotojas/
http://www.vtmrc.lt/mokymas/specialybes/stalius/
http://www.vtmrc.lt/mokymas/specialybes/stalius/


VIRĖJAS  

 

Mokymosi trukmė – 3 metai. 

 

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam virėjui parengti, kuris 

gebėtų dirbti prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui.  

Moksleiviai mokosi parinkti maisto produktus ir žaliavas, atlikti jų pirminį apdorojimą, gaminti 

nesudėtingos technologijos pusgaminius ir patiekalus, dirbti su aukštos temperatūros įrenginiais,  

elektros prietaisais, įvairiais mechaniniais, šiluminiais ir automatiniais virtuvės prietaisais ir 

įranga, maisto gaminimo įrankiais ir inventoriumi, naudotis technologijos kortelėmis, valymo 

priemonėmis. 

Praktinis mokymas vyksta mokyklos virėjų klasėje ir maitinimo paslaugas teikiančioje įmonėje. 

Baigę ir įgiję virėjo kvalifikaciją, prižiūrimi aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, galės dirbti 

įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse. 

 

DUONOS IR PYRAGO GAMINIŲ KEPĖJAS  

 

Mokymosi trukmė – 3 metai. 

 

Mokiniai mokosi gaminti kvietinės, ruginės, kvietinės – ruginės duonos, mielinės, mielinės – 

sluoksniuotos tešlos, paprastuosius pyrago gaminius. Parenka maisto produktus ir žaliavas pagal 

technologijos korteles, maišo, minko tešlą, formuoja, kildina, apipavidalina pusgaminius prieš 

kepant, kepa ir paruošia gaminius realizavimui. 

Įgiję duonos ir pyrago gaminių kepėjo kvalifikaciją, prižiūrimi aukštos kvalifikacijos darbuotojo, 

galės dirbti kepyklėlėse, nedidelėse kavinėse, kurios prekiauja so įmonėje pagamintais duonos ir 

pyrago kepiniais. 
 

SIUVĖJAS OPERATORIUS 

 

Mokymosi trukmė – 3 metai. 

 

Moksleiviai mokosi dirbti su siuvimo įranga, paruošti kirpinius ir furnitūrą pagal nurodymus. 

Siuva rankinius dygsnius, mašinines siūles, susipažįsta su tekstilinių medžiagų asortimentu. Siuva 

drabužių ir kitų siuvinių detales, atlieka smulkiąją gaminio apdailą, taisymą. 

Baigę šią specialybę ir įgiję kvalifikaciją, prižiūrimi aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, galės 

dirbti siuvimo paslaugas teikiančiose įmonėse. 

 

 

 

 

VILNIAUS STATYBININKŲ RENGIMO CENTRAS  

 

Adresas: Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius 

Telefonas: +370 670 04 104; El. p. info@kpmpc.lt 
 

DAŽYTOJO PADĖJĖJAS – TINKUOTOJO PADĖJĖJAS  

 
Mokymosi trukmė – 2 metai. 

 

Dažytojo padėjėjo – tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta 

kvalifikuotam dažytojo padėjėjui ir tinkuotojo padėjėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint 

aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, paruošti 

statinių paviršius dažymo darbams, dažyti statinių paviršius ir klijuoti apmušalus, tinkuoti 

statinio vidaus patalpas ir išorės konstrukcijas. 

 

http://www.vtmrc.lt/mokymas/specialybes/stalius/
http://www.vtmrc.lt/mokymas/specialybes/stalius/


PLYTELIŲ KLOJĖJO PADĖJĖJAS - TINKUOTOJO PADĖJĖJAS  

 
Mokymosi trukmė – 2 metai. 

 

Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam 

plytelių klojėjo padėjėjui ir tinkuotojo padėjėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės 

kvalifikacijos darbuotojui, vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, apdailinti paviršius 

plytelėmis ir remontuoti plytelių dangą, tinkuoti statinio vidaus patalpas ir išorės konstrukcijas. 

 

 

 

KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS MOKYMO 

CENTRAS    

 

Kontaktai: 

Konsultacijų laikas I-IV 9:00-16:00 ir V 9:00-15:30.  

Viešbučių ir viešojo maitinimo skyrius 

Vilniaus g. 42, Kaunas, 

+37037324141, vvmskyrius@mpcentras.lt 

Maisto technologijų ir prekybos skyrius 

Taikos pr. 133, Kaunas, 

+37037456415, mtpskyrius@mpcentras.lt 
 
DUONOS IR PYRAGO GAMINIŲ KEPĖJAS  

 
Mokymosi trukmė – 3 metai. 

 

Programa skirta kvalifikuotam duonos ir pyrago gaminių kepėjui rengti, kuris gebėtų dirbti 

prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo: parinkti maisto produktus bei žaliavas; paruošti 

žaliavas duonos ir pyrago gaminių gamybai; gaminti nesudėtingų technologijų duonos ir pyrago ir 

konditerijos gaminius, naudotis technologine įranga; 

Baigęs šią profesinio mokymo programą mokinys galės dirbti kepyklėlėse, nedidelėse kavinėse, 

kuriose prekiaujama savo įmonėje pagamintais duonos, pyrago ir konditerijos  gaminiais. Mokinys 

lavins ne tik specialiuosius  praktinius  įgūdžius, bet mokysis ir bendrakultūrinių dalykų. 

Sudaromos puikios sąlygos  dalyvauti neformaliojo ugdymo veiklose (būreliuose), profesinio 

meistriškumo  konkursuose, vykti į tarptautinius projektus  užsienio mokymo įstaigose 

(Vokietijoje, Norvegijoje, kt.). 

 
VIRĖJAS  

 
Mokymosi trukmė – 3 metai. 

 

Programa skirta kvalifikuotam virėjui rengti, kuris gebėtų prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos 

darbuotojo: parinkti maisto produktus ir žaliavas, atlikti jų pirminį apdorojimą; gamina 

nesudėtingos technologijos pusgaminius, nesudėtingos technologijos patiekalus, nesudėtingos 

technologijos tautinio paveldo patiekalus, nesudėtingos technologijos BBQ ir grilio patiekalus, 

picas, blynus, lietinius, blynelius ir sklindžius, nesudėtingos technologijos sušius. 

Turės sąlygas dalyvauti užklasinėje veikloje, dalyvauti profesiniuose konkursuose, įvykti į užsienio 

mokymo įstaigas. 

Geros ir saugios mokymosi sąlygos, nedidelės grupės, su mokytoju dirba ir mokytojo padėjėjas, 

kiti pagalbos mokiniui specialistai. 

 



KAMBARIŲ TVARKYTOJAS  

 
Mokymosi trukmė – 3 metai. 

 

Programa skirta kvalifikuotam kambarių tvarkytojui rengti, kuris gebėtų dirbti prižiūrimas 

aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo: sutvarkyti kambarius apgyvendinimo paslaugas teikiančioje 

įmonėje, sutvarkyti bendrojo naudojimo patalpas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje, 

dirbti įrenginiais ir priemonėmis tvarkant kambarius ir bendrojo naudojimo patalpas; prižiūrėti 

lauko ir vidaus augalus; prižiūrėti tekstilės gaminius. Mokinys lavins ne tik specialiuosius  

praktinius  įgūdžius, bet mokysis ir  bendrakultūrinių dalykų. Sudaromos puikios sąlygos  

dalyvauti neformaliojo ugdymo veiklose (būreliuose), profesinio meistriškumo  konkursuose, vykti 

į tarptautinius projektus  užsienio mokymo įstaigose (Vokietijoje, Norvegijoje, kt.). 

 

 

PANEVĖŽIO PROFESINIO RENGIMO CENTRAS 

 

Adresas: Staniūnų g. 68, Panevėžys 36143 

Telefonas: (8-45) 587138 
 
PLYTELIŲ KLOJĖJO-TINKUOTOJO PADĖJĖJAS 

 

Mokymosi trukmė – 2 metai 3 mėn. 

 

Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam 

plytelių klojėjo padėjėjui ir tinkuotojo padėjėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės 

kvalifikacijos darbuotojui vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, apdailinti paviršius 

plytelėmis ir remontuoti plytelių dangą, tinkuoti statinio vidaus patalpas ir išorės konstrukcijas. 

Įgijęs plytelių klojėjo padėjėjo ir tinkuotojo padėjėjo kvalifikacijas, galės dirbti statybos įmonėse. 

 
DEKORATYVINIO APŽELDINIMO DARBUOTOJO PADĖJĖJAS 

 

Mokymosi trukmė – 3 metai. 

 

Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta 

kvalifikuotam dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint 

aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, auginti ir prižiūrėti dekoratyvinius augalus, atlikti želdynų 

įrengimo ir priežiūros darbus, komponuoti augalus interjere. Asmuo, įgijęs dekoratyvinio 

apželdinimo darbuotojo padėjėjo kvalifikaciją galės dirbti firmose, užsiimančiose dekoratyvinių 

augalų auginimu, želdynų įrengimu ir priežiūra, augalų komponavimo (floristikos) srityse. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


