
 

Birutė Misiūnienė, 

Profesinio mokymo skyriaus vedėja 

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro vykdomos 

formaliosios darbo rinkos profesinio mokymo 

programos 



Vilniaus apskrities darbo rinkoje paklausių profesijų sąrašas  

 

V ILNIUS VILNIAUS RAJONAS TRAKAI 

Virėjas Virėjas Virėjas 

Kepėjas Pardavėjas, pardavėjas kasininkas Pardavėjas, pardavėjas kasininkas 

Konditeris Konditeris 

Plataus profilio statybininkas Apdailininkas Plataus profilio statybininkas 

Dailidė, stalius Stalius  Dailidė, stalius 

Plytų mūrininkas Padavėjas, barmenas 

Apdailininkas  Medienos apdirbimo staklių 

operatorius 

Tinkuotojas apdailininkas 

Pastatų apšiltintojas Dažytojas 

Automobilių šaltkalvis Metalo apdirbimo ir automatinės 

staklių linijos operatorius 

Elektrikas 



VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre vykdomos 

darbo rinkoje paklausių profesijų mokymo 

programos  

VIRĖJAS 

Programos pavadinimas, 

kodas 

Suteikiama 

kvalifikacija 

Trukmė 

 (sav., val., d.d.) 

Virėjo mokymo programa - 

262081106 

Virėjas  32 / 1280/ 160 d. d. 

Pagalbinio virtuvės darbuotojo 

mokymo programa - 161081101 

Pagalbinis virtuvės 

darbuotojas 

13 / 520 / 65 d. d. 



VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre vykdomos 

darbo rinkoje paklausių profesijų mokymo 

programos  

KONDITERIS 

Programos pavadinimas, 

kodas 

Suteikiama 

kvalifikacija 

Trukmė 

 (sav., val., d.  d.) 

Konditerio mokymo programa – 

162054102 

Konditeris  40 / 1600 / 200 d. d.  

Konditerio mokymo programa - 

262054102 

Konditeris  

 

32 / 1280 / 160 d. d.  



VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre vykdomos 

darbo rinkoje paklausių profesijų mokymo 

programos  

KEPĖJAS 

Programos pavadinimas, 

kodas 

Suteikiama 

kvalifikacija 

Trukmė 

 (sav., val., d. d.) 

Duonos gaminių kepėjo mokymo 

programa – 162054101 

Duonos gaminių 

kepėjas 

24 / 940 / 117,5 d. d.  

Duonos gaminių kepėjo mokymo 

programa – 262054101 

 

Duonos gaminių 

kepėjas 

 

20 / 800 / 100 d. d. 



VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre vykdomos 

darbo rinkoje paklausių profesijų mokymo 

programos  

PARDAVĖJAS, PARDAVĖJAS KASININKAS 

Programos pavadinimas, kodas Suteikiama 

kvalifikacija 

Trukmė 

 (sav., val., d. d.) 

Kasininko pardavėjo mokymo 

programa – 362034104 

Kasininkas pardavėjas 25 / 1000 / 125 d. d. 

Pardavėjo mokymo programa – 

262034101 

Pardavėjas 22 / 880 / 110 d. d. 

Prekybinės salės darbuotojo 

mokymo programa - 161034102 

Prekybinės salės 

darbuotojas 

12 / 480 / 60 d. d.  



VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre vykdomos 

darbo rinkoje paklausių profesijų mokymo 

programos  

PADAVĖJAS, BARMENAS 

Programos pavadinimas, 

kodas 

Suteikiama 

kvalifikacija 

Trukmė 

 (sav., val., d. d.) 

Padavėjo mokymo programa 

- 262081102 

Padavėjas 28 / 1120 / 140 d. d.  

Padavėjo mokymo programa 

- 362081102 

Padavėjas 25 / 1000/ 150 d. d.  

Barmeno mokymo programa –

362081101 

Barmenas 24/960 / 120 d. d.  



 

PLATAUS PROFILIO STATYBININKAS, APDAILININKAS, 

TINKUOTOJAS APDAILININKAS 

 Programos pavadinimas, kodas Suteikiama kvalifikacija Trukmė 

 (sav., val., d. d.) 

Dažytojo mokymo programa - 

262058203 

Dažytojas 24 / 960 / 120 d. d.  

Dažytojo mokymo programa - 

162058203 

Dažytojas 20 / 800 / 100 d. d. 

Gipskartonio montuotojo mokymo programa - 

262058215 

Gipskartonio montuotojas 13 / 520 / 65 d. d. 

Gipso kartono atitvarų montuotojo-

apdailininko mokymo programa - 262058219 

Gipso kartono atitvarų 

montuotojas-apdailininkas 

16 / 636 / 79,5 d. d. 

Interjero dažytojo mokymo programa - 

262058224 

Interjero dažytojas 24 / 960 / 120 d. d.  

Tinkuotojo mokymo programa - 

162058213 

Tinkuotojas 8 / 320 / 40 d. d.  

Tinkuotojo mokymo programa - 

262058213 

Tinkuotojas 19 / 760 / 95 d. d. 



VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre vykdomos 

darbo rinkoje paklausių profesijų mokymo 

programos  

PLYTŲ MŪRININKAS 

Programos pavadinimas, 

kodas 

Suteikiama 

kvalifikacija 

Trukmė 

 (sav., val., d. d.) 

Mūrininko mokymo 

programa - 262058206 

Mūrininkas 20 / 800 / 100 d. d.  



VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre vykdomos 

darbo rinkoje paklausių profesijų mokymo 

programos  

PASTATŲ APŠILTINTOJAS 

Programos pavadinimas, 

kodas 

Suteikiama 

kvalifikacija 

Trukmė 

 (sav., val., d. d.) 

Pastatų apšiltintojo mokymo 

programa - 262058207 

Pastatų apšiltintojas 26 / 1040 / 130 d. d. 



VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre vykdomos 

darbo rinkoje paklausių profesijų mokymo 

programos  

DAILIDĖ, STALIUS, APDAILININKAS 

Programos pavadinimas, 

kodas 

Suteikiama 

kvalifikacija 

Trukmė 

 (sav., val., d. d.) 

Staliaus mokymo programa - 

262054305 

Stalius 24 / 960 / 120 d. d. 

Dailidės mokymo programa - 

262054302 

Dailidė 18 / 720 / 90 d. d. 

Apdailininko mokymo 

programa – 262058202 

Apdailininkas 30 / 1200 / 150 d.d. 



 

 

 

 

 

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre vykdomos darbo rinkoje 

paklausių profesijų mokymo programos  

MEDIENOS APDIRBIMO STAKLIŲ 

OPERATORIUS 

 Programos pavadinimas, 

kodas 

Suteikiama 

kvalifikacija 

Trukmė 

 (sav., val., d. d.) 

Medienos apdirbimo 

staklininko mokymo 

programa - 162054307 

Medienos apdirbimo 

staklininkas 

24 / 960 / 120 d. d. 

Medienos apdirbimo 

staklininko mokymo 

programa - 262054304 

Medienos apdirbimo 

staklininkas 

24 / 960 / 120 d. d. 

Medienos apdirbėjo mokymo 

programa - 161054306 

Medienos apdirbėjas 13 / 520 / 65 d. d.  

Medienos apdirbėjo mokymo 

programa - 167054307 

Medienos apdirbėjas 13 / 510 / 63,75 d. d. 

Medienos dirbinių paruošėjo 

apdailai mokymo programa - 

161054304 

Medienos dirbinių 

paruošėjas apdailai 

11 / 440 / 55 d. d.  



VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre vykdomos darbo 

rinkoje paklausių profesijų mokymo programos  

ELEKTRIKAS 

 Programos pavadinimas, kodas Suteikiama kvalifikacija Trukmė 

 (sav., val., d. d.) 

Elektros įrenginių įrengimo ir 

eksploatavimo elektromonterio 

mokymo programa – 262052203 

 

Elektros įrenginių įrengimo ir 

eksploatavimo elektromonteris  

 15 sav./ 592 / 74 d. d. 

Elektros įrengimų apvijų ir 

izoliacijos remonto 

elektromonterio mokymo 

programa – 262052202 

 

Elektros įrengimų apvijų ir 

izoliacijos remonto 

elektromonteris 

19 sav./760 val./95 

d.d. 

 

0,4-10 kV įtampos elektros 

įrenginių montuotojo mokymo 

programa - 262052212 

 

0,4-10 kV įtampos elektros 

įrenginių montuotojas 

16 sav./640 val., /80 

d.d. 



VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre vykdomos darbo 

rinkoje paklausių profesijų mokymo programos  

Automobilių elektronikas 

Programos pavadinimas, kodas Suteikiama kvalifikacija Trukmė 

 (sav., val., d. d.) 

Automobilių elektroniko 

mokymo programa – 262052203 

 

Automobilių elektronikas  25 sav./ 1000 / 125 d. 

d. 



VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre vykdomos darbo 

rinkoje paklausių profesijų mokymo programos  

Mechatronikas 

Programos pavadinimas, kodas Suteikiama kvalifikacija Trukmė 

 (sav., val., d. d.) 

Automatinių sistemų eksploatavimo 

mechatroniko mokymo programa 

(362071402) 

Automatinių sistemų 

eksploatavimo mechatronikas 

 40 sav./ 1600 / 200 d. 

d. 

Automatinių sistemų 

eksploatavimo mechatronikos 

specialisto mokymo programa 

(362071401) 

Automatinių sistemų 

eksploatavimo mechatronikos 

specialistas 

13 sav./ 520 val. / 65 d. 

d. 



Kitos VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro vykdomos 

darbo rinkos mokymo programos 

Siuvinėtojo mokymo programa - 

262021506 

Kompiuterio vartojimo pagrindai 

mokymo programa - 361048201 

 

Automobilių pirkimo-pardavimo 

tarpininko (brokerio) mokymo 

programa - 362034103 

Tekstilės rankdarbių gamintojo 

mokymo programa - 161021511 

Meninių gaminių audėjo mokymo 

programa - 262021504 
 

Krovimo kranų 

(hidromanipuliatorių) operatoriaus 

mokymo programa - 260052107 

Administracijos darbuotojo 

mokymo programa - 362034501 

 

Interjero apipavidalintojo mokymo 

programa - 262058226 
Elektros įrengimų apvijų ir 

izoliacijos remonto elektromonterio 

mokymo programa - 262052202 

Sekretoriaus mokymo programa - 

362034601 

Verslo organizatoriaus mokymo 

programa - 362034703 

Želdynų prižiūrėtojo mokymo 

programa - 161062202 

Sekretoriaus-referento mokymo 

programa - 362034602 

 

Plytelių klojėjo mokymo programa - 

262058208 

Medžių, želdinių ir žolės pjovėjo 

mokymo programa - 261062305 

Kompiuterio naudojimo pagrindų 

mokymo programa - 267048201 

Logisto mokymo programa - 

362034502 


