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 Informacijos sklaida 

 ,,Modernių maisto pramonės sektoriaus 
modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo 
priemonių rengimas ir modulinių mokymo 
programų išbandymas’’ 
 

 Susirinkimas, aptarimas, pasiskirstymas 

 KMPPMC 

 UPRC 

 Kėdainių PRC 



 KMPPMC išbandytos priemonės įvairių konditerinių 
tešlų ir gaminių iš jų moduliams, duonos – pyrago 
gaminių moduliams, kreminių gaminių moduliams, 
mėsos gaminių moduliams. 

 

 URPRC išbandytos priemonės duonos-pyrago 
gaminių moduliams, mėsos gaminių moduliams. 

 

 Kėdainių PRC išbandytos duonos-pyrago gaminių 
moduliams, vaisių ir daržovių perdirbimo, 
konservavimo moduliams. 



 Nacionalinis konditerių konkursas 
,,Kalėdinė keksiukų fiesta’’ 
2015 12 11, organizatorius Klaipėdos 
turizmo mokykla 



 

 

 

 







 Seminaras „Konditerija: Tortų ir plokštainių 
sudėtis“, organizatorius UAB ,,Minordija’’ ir MPGPM 
metodinė komisija.  

 Seminaras ,,Konditerinių gaminių apdaila ir tirštieji 
kokteiliai’’, organizatorius UAB ,,Minordija’’ ir 
MPGPM metodinė komisija ( dengimas ir puošimas 
masyte, nėrinių gamyba ir apdaila jais ir kt.) 

 Utenos RPMC maisto pramonės sektoriniame centre 
vyko mokomoji praktinė konferencija NAUJŲ 
TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS MAISTO PRAMONĖJE. 



 Atvira meistriškumo pamokėlė visiems 
norintiems išmokti kepti kalėdinius 
imbierinius meduolius, KMPPMC, prof. Mokyt. Ekspertė R. V. 

Venterienė www.mpcentras.lt 

 Lietuvos regionų metai 2015. Duonos 
pagerbimo šventė. Pagal Lietuvos neformaliojo švietimo 

centro projektą „Lietuvos kulinarinio ir etninio paveldo išsaugojimas ir 
puoselėjimas“ kvietimą organizuota etninės kultūros savaitė, skirta Lietuvos 
regionų metams, vykdant Respublikos Vyriausybės Etnografinių regionų metų 
veiksmų planą. TemA ,,Kulinarinis paveldas Kauno regione”.  

 Spalio mėn. renginių savaitė pradėta konferencija „2015-ieji- Lietuvos 
etnografinių regionų metai“ Kauno Tautinės kultūros centre. 

  Utenos RPM centre, palaikant etnokultūros puoselėjimo idėjas, lapkričio 25 
dieną taip pat vyko ETNOGRAFINIŲ REGIONŲ METAMS skirti 
renginiai.Alytiškių (pamoka kitoje aplinkoje tema: ,, Duonos kepimo 
tradicijos ir papročiai“ UAB ,,Alytaus duona’’, Šiauliškių (Kalėdinis miestelis), 
Kėdainiškių ( Kalėdiniai gerumo meduoliai) veikla. 

 

 

 

http://www.mpcentras.lt/
http://www.mpcentras.lt/?p=11277
http://www.mpcentras.lt/?p=11277
http://www.mpcentras.lt/?p=11277
http://www.mpcentras.lt/?p=11277
http://www.mpcentras.lt/?p=11277
http://www.mpcentras.lt/?p=11277
http://www.mpcentras.lt/?p=11277


 Tarptautinis maisto pramonės darbuotojo 
specialybės  profesinio meistriškumo konkursas, 
pritaria Maisto produktų gamybos profesinio 
mokymo metodinė komisija, bazė KMPPMC 

 

 Seminaras duonos ir konditerijos technologijos 
profesijos mokytojams. Seminarą organizuoja 
metodinė komisija, praktinius užsiėmimus ves 
kepėjas, kepyklos ,,Jensens conditori‘‘  savininkas 
Fridrich Bonkamp, Larvik, Norvegija. 



 Atnaujinta komisijos sudėtis, tikimės naujų 
,,vėjų’’. 

 Vis dar drįstu iškelti klausimus: 

 Dėl kvalifikacijos egzamino tvarkos, 

 Dėl spec. poreikių mokymo programų, 




