
                        

 

Parengta Europos Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis, įgyvendinant projektą 

Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-001 „Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas“ : 

 

Modulinių profesinio mokymo programų rengimo planas 

Eil. 

Nr. 
Modulinės profesinio mokymo programos pavadinimas Švietimo posritis 

1 Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo 

programa 

582 Statyba ir statybos inžinerija 

2 Aplinkos apsaugos darbuotojo modulinė profesinio mokymo 

programa 

851 Aplinkosaugos technologijos 

3 Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo 

programa 

343 Finansai, bankininkystė, draudimas 

4 Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko modulinė 

profesinio mokymo programa 

523 Elektronika ir automatika 

5 Automobilių kėbulų remontininko modulinė profesinio 

mokymo programa 

525 Variklinės transporto priemonės, 

laivai ir orlaiviai 

6 Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo 

programa 

525 Variklinės transporto priemonės, 

laivai ir orlaiviai 

7 Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa 543 Medžiagos (mediena, popierius, 

plastikas, stiklas) 

8 Elektriko modulinė profesinio mokymo programa 522 Elektra ir energija 

9 Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo 

programa 

343 Finansai, bankininkystė, draudimas 

10 Floristo modulinė profesinio mokymo programa 215 Dailieji amatai 

11 Fotografo modulinė profesinio mokymo programa 213 Garso ir vaizdo technika bei 

žiniasklaidos  

produkcija 

 

12 Gyvūnų prižiūrėtojo modulinė profesinio mokymo programa 621 Augalininkystė ir gyvulininkystė 

13 Higieninės kosmetikos kosmetiko modulinė profesinio 

mokymo programa 

815 Plaukų ir grožio priežiūra 

14 Interjero apipavidalintojo modulinė profesinio mokymo 

programa 

214 Dizainas 

15 Jūreivio modulinė profesinio mokymo programa 840 Transporto paslaugos 

16 Kaimo turizmo organizatoriaus modulinė profesinio mokymo 

programa 

812 Kelionės, turizmas ir laisvalaikis 

17 Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa 815 Plaukų ir grožio priežiūra 

18 Kompiuterinės įrangos derintojo modulinė profesinio mokymo 

programa 

523 Elektronika ir automatika 

19 Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio 

mokymo programa 

482 Kompiuterio panaudojimas 

20 Konditerio modulinė profesinio mokymo programa 811 Viešbučiai, restoranai ir viešasis 

maitinimas 

 



21 Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa 347 Darbo organizavimas 

22 Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa 811 Viešbučiai, restoranai ir viešasis 

maitinimas 

 

23 Pardavėjo modulinė profesinio mokymo programa 341 Didmeninė ir mažmeninė prekyba 

24 Pasieniečio modulinė profesinio mokymo programa 861 Asmenų ir nuosavybės apsauga 

25 Policininko modulinė profesinio mokymo programa 861 Asmenų ir nuosavybės apsauga 

26 Santechniko modulinė profesinio mokymo programa 582 Statyba ir statybos inžinerija 

27 Sekretoriaus modulinė profesinio mokymo programa 346 Sekretorių ir kontoros darbas 

28 Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa 542 Tekstilė, apranga, avalynė, oda 

29 Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo 

programa 

762 Socialinis darbas ir konsultavimas 

30 Staliaus modulinė profesinio mokymo programa 582 Statyba ir statybos inžinerija 

31 Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa 521 Mechanika ir metalo darbai 

32 Svečių aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo 

programa 

812 Kelionės, turizmas ir laisvalaikis 

33 Šaltkalvio remontininko modulinė profesinio mokymo 

programa 

521 Mechanika ir metalo darbai 

34 Tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojo 

modulinė profesinio mokymo programa 

840 Transporto paslaugos 

35 Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė profesinio 

mokymo programa 

525 Variklinės transporto priemonės, 

laivai ir orlaiviai 

36 Traukinio mašinisto modulinė profesinio mokymo programa 840 Transporto paslaugos 

37 Ugniagesio gelbėtojo modulinė profesinio mokymo programa 861 Asmenų ir nuosavybės apsauga 

38 Virėjo modulinė profesinio mokymo programa 811 Viešbučiai, restoranai ir viešasis 

maitinimas 

 

39 Vizualinės reklamos gamintojo modulinė profesinio mokymo 

programa 

342 Marketingas ir reklama 

40 Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio 

mokymo programa 

621 Augalininkystė ir gyvulininkystė 

 

2015 m. Modulinių profesinio mokymo programų rengimo planas 

Eil. 

Nr. 
Modulinės profesinio mokymo programos pavadinimas Švietimo posritis 

1 Metalo apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo 

programa 

521 Mechanika ir metalo darbai 

2 Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo modulinė 

profesinio mokymo programa 

522 Elektra ir energija 

3 Orlaivių remontininko modulinė profesinio mokymo 

programa 

525 Variklinės transporto priemonės, 

laivai ir orlaiviai 

4 Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė 

profesinio mokymo programa 

525 Variklinės transporto priemonės, 

laivai ir orlaiviai 

5 Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo modulinė profesinio 

mokymo programa 

215 Dailieji amatai 

6 Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo 

darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa 

622 Sodininkystė 

7 Kaimo verslų paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo 

programa 

347 Darbo organizavimas 

8 Kelių statybos ir priežiūros darbuotojo modulinė profesinio 

mokymo programa 

582 Statyba ir statybos inžinerija 

9 Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojo modulinė profesinio 

mokymo programa 

814 Paslaugos namuose 

10 Laivų sistemų ir įrenginių montuotojo modulinė profesinio 525 Variklinės transporto priemonės, 



mokymo programa laivai ir orlaiviai 

11 Maisto (mėsos, pieno, duonos) pramonės darbuotojo 

modulinė profesinio mokymo programa 

541 Maisto produktų gamyba 

12 Miško darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa 623 Miškininkystė 

13 Mūrininko modulinė profesinio mokymo programa 582 Statyba ir statybos inžinerija 

14 Naftos produktų operatoriaus modulinė profesinio mokymo 

programa 

524 Cheminės medžiagos ir cheminiai 

procesai 

15 Stogdengio modulinė profesinio mokymo programa 582 Statyba ir statybos inžinerija 

16 Šilumos tiekimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo 

programa 

522 Elektra ir energija 

17 Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo modulinė profesinio 

mokymo programa 

814 Paslaugos namuose 

18 Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo ir 

montuotojo modulinė profesinio mokymo programa 

522 Elektra ir energija 

19 Java programuotojo modulinė profesinio mokymo programa 482 Kompiuterio panaudojimas 

20 Žuvininkystės verslo darbuotojo modulinė profesinio 

mokymo programa 

624 Žuvininkystė 

 


