
KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS 

Profesinio mokymo metodinių komisijų veiklos sritys pagal švietimo posritį/posričius  

Eil. 

Nr. 

Profesinio mokymo metodinė 

komisija 

Švietimo posritis 

1. Asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, įtraukiojo profesinio 

mokymo metodinė komisija 

Visi posričiai 

2. Kompiuterijos profesinio mokymo 

metodinė komisija 

0611 Kompiuterio taikymas ir kompiuterinis 

raštingumas 

0612 Duomenų bazių ir tinklų projektavimas ir 

administravimas 

0613 Programinės įrangos, taikomųjų programų 

kūrimas ir analizė 

3. Maisto produktų technologijos 

profesinio mokymo metodinė komisija 

0721 Maisto produktų technologijos 

4. Mechanikos ir metalo darbų, elektros ir 

energijos profesinio mokymo metodinė 

komisija 

0712 Aplinkosaugos technologijos 

0713 Elektra ir energija 

0714 Elektronika ir automatika 

0715 Mechanika ir metalo darbai 

5. Menų profesinio mokymo metodinė 

komisija 

0211 Audiovizualiniai ir medijų menai 

0212 Dizainas 

0214 Dailieji amatai 

0215 Muzika ir atlikimo menas 

6. Medžiagų gamybos ir perdirbimo 

profesinio mokymo metodinė komisija 

0722 Medžiagotyra (stiklas, popierius, plastikai, 

mediena) 

7. Paslaugų namuose, grožio profesinio 

mokymo metodinė komisija 

1011 Namų ūkio paslaugos 

1012 Plaukų ir grožio priežiūra 

8. Statybos profesinio mokymo metodinė 

komisija 

0732 Statyba ir statybos inžinerija 

9. Sveikatos priežiūros ir socialinių 

paslaugų profesinio mokymo metodinė 

komisija 

0913 Slauga ir akušerija 

0914 Medicinos diagnostika ir gydymo 

technologija 

0915 Terapija ir reabilitacija 

0916 Farmacija 

0921 Vyresnio amžiaus ir suaugusių neįgaliųjų 

asmenų priežiūra 

0922 Vaikų priežiūra ir paslaugos jaunimui 

0923 Socialinis darbas ir konsultavimas 

10. Transporto paslaugų profesinio 

mokymo metodinė komisija 

1041 Transporto paslaugos 

11. Tekstilės, aprangos, avalynės, odos 

profesinio mokymo metodinė komisija 

0723 Tekstilė (apranga, avalynė ir oda) 

12. Viešbučių, restoranų ir viešojo 

maitinimo profesinio mokymo 

metodinė komisija 

1013 Viešbučių ir maitinimo paslaugos 

1015 Kelionės, turizmas ir poilsis 

13. Verslo ir administravimo profesinio 

mokymo metodinė komisija 

0411 Apskaita 

0412 Finansai, bankininkystė ir draudimas 

0413 Vadyba ir administravimas 



0414 Rinkodara 

0415 Biuro administravimas 

0416 Didmeninė ir mažmeninė prekyba 

0417 Darbo organizavimas 

1032  Asmens ir turto apsauga 

14. Variklinių transporto priemonių, laivų 

ir orlaivių profesinio mokymo 

metodinė komisija 

0716 Variklinės transporto priemonės, laivai ir 

orlaiviai 

15. Žemės ūkio, miškininkystės ir 

žuvininkystės profesinio mokymo 

metodinė komisija 

0811 Augalininkystė ir gyvulininkystė 

0812 Sodininkystė 

0821 Miškininkystė 

0831 Žuvininkystė 

 

 

Parengta pagal Lietuvos švietimo klasifikatorių, patvirtintą Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 

31 d. įsakymu Nr. ISAK-520 „Dėl LŠK - Lietuvos švietimo klasifikatoriaus patvirtinimo“ 

 

 

Informacijos atnaujinimo data: 2023-02-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9559AED41DAE/asr

