
KVIEČIAME MOKYTIS 2023/2024 M.M. 

AUTOMOBILIŲ KĖBULŲ REMONTININKAS 

Programos valstybinis kodas: P42071602 

Suteikiama kvalifikacija: automobilių kėbulo remontininkas  

Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV 

Programos trukmė: 3 metai 

Programos apimtis mokymosi kreditais: 90 kreditų 

Papildomai:  įgyjamas B kategorijos vairuotojo pažymėjimas  

Būtinas minimalus išsilavinimas: pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo 

programoje 

 

Daugiau informacijos apie programą  čia. 

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-

content/uploads/2021/05/Automobiliu_kebulu_remontininkas_IV_P42071602_P43071602_T43071607_2021.docx 

 

PADAVĖJAS IR BARMENAS 

Programos valstybinis kodas: P42101302 

Suteikiama kvalifikacija:  padavėjas, barmenas  

Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV 

Programos trukmė: 3 metai 

Programos apimtis mokymosi kreditais: 90 kreditų 

Būtinas minimalus išsilavinimas: pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo 

programoje 

 

Daugiau informacijos apie programą  čia. 

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-

content/uploads/2018/08/Padavejas_ir_barmenas_IV_P42101302_P43101303_T43101303_T43101306_T43101307_201

8.docx 

 

VIRĖJAS 

Programos valstybinis kodas: P21101310 arba T21101303 

Suteikiama kvalifikacija: virėjas  

Lietuvos kvalifikacijų lygis: II 

Programos trukmė: 1 metai  

Programos apimtis mokymosi kreditais: 60 arba 50 kreditų 

Būtinas minimalus išsilavinimas: pradinis išsilavinimas 

Daugiau informacijos apie programą  čia. 

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2021/05/Automobiliu_kebulu_remontininkas_IV_P42071602_P43071602_T43071607_2021.docx
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2021/05/Automobiliu_kebulu_remontininkas_IV_P42071602_P43071602_T43071607_2021.docx
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2018/08/Padavejas_ir_barmenas_IV_P42101302_P43101303_T43101303_T43101306_T43101307_2018.docx
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2018/08/Padavejas_ir_barmenas_IV_P42101302_P43101303_T43101303_T43101306_T43101307_2018.docx
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2018/08/Padavejas_ir_barmenas_IV_P42101302_P43101303_T43101303_T43101306_T43101307_2018.docx


https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-

content/uploads/2018/08/Virejas_II_P21101310_P21101309_P21101308_P21101388_T21101303_2018.docx 

Programos valstybinis kodas: P21101388 

Suteikiama kvalifikacija: virėjas  

Lietuvos kvalifikacijų lygis: II 

Programos trukmė: 1 metai  

Programos apimtis mokymosi kreditais: 60 kreditų 

Būtinas minimalus išsilavinimas: nereglamentuotas 

Daugiau informacijos apie programą  čia. 

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-

content/uploads/2018/08/Virejas_II_P21101310_P21101309_P21101308_P21101388_T21101303_2018.docx 

 

Pastaba: į mokymo programas, kurių kodai prasideda raide  P priimami asmenys, neturintys kvalifikacijos ir 

jų apimtis kreditais ilgesnė, o į programas, kurių kodai prasideda raide T – asmenys, kurie jau turi įgiję kokią 

nors kvalifikaciją ir jų apimtis kreditais trumpesnė. 

 

MIŠKO DARBUOTOJAS 

Programos valstybinis kodas: M44082101 arba T43082101 

Suteikiama kvalifikacija: miško darbuotojas 

Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV 

Programos trukmė: 2 metai 

Programos apimtis mokymosi kreditais: 110 arba 90 kreditų 

Papildomai:  įgyjami B kategorijos vairuotojo, TR1, TR2, SM kategorijų traktorininko ir 

medkirčio pažymėjimai 

Būtinas minimalus išsilavinimas: vidurinis 

Daugiau informacijos apie programą  čia. 

 https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-

content/uploads/2018/08/Misko_darbuotojas_M43082101_M44082101_T43082101_2018.docx  

Pastaba: į mokymo programas, kurių kodai prasideda raide  M priimami asmenys, neturintys kvalifikacijos ir 

jų apimtis kreditais ilgesnė, o į programas, kurių kodai prasideda raide T – asmenys, kurie jau turi įgiję kokią 

nors kvalifikaciją ir jų apimtis kreditais trumpesnė. 

 

FINANSINIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJAS 

Programos valstybinis kodas: P43041201 arba T43041202 

Suteikiama kvalifikacija: finansinių paslaugų teikėjas 

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2018/08/Misko_darbuotojas_M43082101_M44082101_T43082101_2018.docx
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2018/08/Misko_darbuotojas_M43082101_M44082101_T43082101_2018.docx


Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV 

Programos trukmė: 1,5 metų 

Programos apimtis mokymosi kreditais: 90 arba 70 kreditų 

Būtinas minimalus išsilavinimas: vidurinis 

Daugiau informacijos apie programą  čia. 

 https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-

content/uploads/2020/04/Finansiniu_paslaugu_teikejas_IV_P42041201_P43041201_T43041202_2020.docx 

Pastaba: į mokymo programas, kurių kodai prasideda raide  P priimami asmenys, neturintys kvalifikacijos ir 

jų apimtis kreditais ilgesnė, o į programas, kurių kodai prasideda raide T – asmenys, kurie jau turi įgiję kokią 

nors kvalifikaciją ir jų apimtis kreditais trumpesnė. 

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ REMONTININKAS 

Programos valstybinis kodas: P43071604  arba  T43071609  

Suteikiama kvalifikacija: transporto priemonių remontininkas 

Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV 

Programos trukmė: 2 metai 

Programos apimtis mokymosi kreditais: 110 arba 90 kreditų 

Papildomai:  įgyjamas B kategorijos vairuotojo pažymėjimas  

Būtinas minimalus išsilavinimas: vidurinis 

 

Daugiau informacijos apie programą  čia. 

 https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-

content/uploads/2021/06/Transporto_priemoniu_remontininkas_IV_P42071604_P43071604_T43071609_2021.docx 

Pastaba: į mokymo programas, kurių kodai prasideda raide  P priimami asmenys, neturintys kvalifikacijos ir 

jų apimtis kreditais ilgesnė, o į programas, kurių kodai prasideda raide T – asmenys, kurie jau turi įgiję kokią 

nors kvalifikaciją ir jų apimtis kreditais trumpesnė. 

 

APDAILININKAS 

Programos valstybinis kodas: P32073213 arba T32073213 

Suteikiama kvalifikacija: dažytojas, plytelių klojėjas, tinkuotojas 

Lietuvos kvalifikacijų lygis: III 

Programos trukmė: 2 metai 

Programos apimtis mokymosi kreditais: 110 arba 90 kreditų 

Būtinas minimalus išsilavinimas: pagrindinis išsilavinimas arba vidurinis 

 

Daugiau informacijos apie programą čia. 

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2020/04/Finansiniu_paslaugu_teikejas_IV_P42041201_P43041201_T43041202_2020.docx
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2020/04/Finansiniu_paslaugu_teikejas_IV_P42041201_P43041201_T43041202_2020.docx
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2021/06/Transporto_priemoniu_remontininkas_IV_P42071604_P43071604_T43071609_2021.docx
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2021/06/Transporto_priemoniu_remontininkas_IV_P42071604_P43071604_T43071609_2021.docx


https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-

content/uploads/2018/08/Apdailininkas_III_P32073205_P32073213_T32073213_2019.docx  

Pastaba: į mokymo programas, kurių kodai prasideda raide  P priimami asmenys, neturintys kvalifikacijos ir 

jų apimtis kreditais ilgesnė, o į programas, kurių kodai prasideda raide T – asmenys, kurie jau turi įgiję kokią 

nors kvalifikaciją ir jų apimtis kreditais trumpesnė. 

 

SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJAS  

Programos valstybinis kodas: P43092301 arba T43092301 

Suteikiama kvalifikacija: slaugytojo padėjėjas 

Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV 

Programos trukmė: 1,5 metai 

Programos apimtis mokymosi kreditais: 90 arba 70 kreditų 

Būtinas minimalus išsilavinimas: vidurinis 

 

Daugiau informacijos apie programą  čia. 

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-

content/uploads/2020/08/Socialinio_darbuotojo_padejejas_IV_P42092301_P43092301_T4309

2301_2020.docx 

 

Pastaba: į mokymo programas, kurių kodai prasideda raide  P priimami asmenys, neturintys kvalifikacijos ir 

jų apimtis kreditais ilgesnė, o į programas, kurių kodai prasideda raide T – asmenys, kurie jau turi įgiję kokią 

nors kvalifikaciją ir jų apimtis kreditais trumpesnė. 

 

 

 

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2018/08/Apdailininkas_III_P32073205_P32073213_T32073213_2019.docx
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2018/08/Apdailininkas_III_P32073205_P32073213_T32073213_2019.docx
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2020/08/Socialinio_darbuotojo_padejejas_IV_P42092301_P43092301_T43092301_2020.docx
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2020/08/Socialinio_darbuotojo_padejejas_IV_P42092301_P43092301_T43092301_2020.docx
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2020/08/Socialinio_darbuotojo_padejejas_IV_P42092301_P43092301_T43092301_2020.docx

