Informacija mokiniams, turintiems nežymų intelekto sutrikimą,
baigusiems 10 klasių pagal individualizuotą ugdymo programą,
ir jų tėvams:

ARTIMIAUSIŲ MOLĖTŲ RAJONUI PROFESINIO
RENGIMO ĮSTAIGŲ SIŪLOMOS SPECIALYBĖS
2019-2020 M.M.
DĖMESIO! Priėmimas nuo birželio 1 d. vykdomas per LAMA BPO sistemą.

Alantos technologijos ir verslo mokykla
Adresas: Technikumo g. 2, Naujasodžio k., Alantos s., Molėtų r.
Telefonas: (8~383) 585 00 (sekretorė)
ŽELDINIŲ TVARKYTOJAS
Mokslas trunka 3 metus.
Želdinių tvarkytojas:
-atlieka įvairius teritorijos apželdinimo, mažosios architektūros elementų kūrimo darbus;
-paruošia teritoriją apželdinimui, dirvą sėjai, sodina gėles, krūmus ir medžius;
-augina sodinukus, gėlių svogūnėlius bei augalus sėkloms;
-parenka ekologiškas apsaugos nuo ligų ir kenkėjų priemones;
-turi gerai nusimanyti apie augalų biologines ir vystymosi ypatybes, dekoratyvųjį auginimą,
kad galėtų tinkamai iškasti ir transportuoti sodinukus.
Želdinių tvarkytojas dažniausiai dirba paprastus ir besikartojančius darbus, kuriems atlikti
reikia rankinių įrankių ir nemenkų fizinių pastangų.
Šios srities specialistas dirba lauke, patalpose ir šiltnamiuose. Dirba soduose, gėlynuose,
šiltnamiuose, apželdinimo darbus atliekančiose ir želdinius auginančiose įmonėse,
medelynuose.
Sėkmingą želdinių tvarkytojo darbą lemia šios asmeninės savybės:
-praktinis mąstymas,
-kruopštumas,
-fizinė ištvermė ir gera judesių koordinacija.
Sudaromos sąlygos įgyti TR1, TR2 kategorijos traktorininko kvalifikacijas.

Utenos regioninis profesinio mokymo centras
Adresas: Aukštaičių g. 5, Utena
Telefonas: (8~ 389) 69151
VIRĖJAS
Mokymosi trukmė –1 metai.
DARBO APRAŠYMAS
Virėjo modulinė profesinio mokymo programa yra skirta kvalifikuotam virėjui parengti,
kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, parinkti maisto produktus ir

žaliavas, atlikti jų pirminį apdorojimą, gaminti nesudėtingos technologijos pusgaminius ir
patiekalus.
Asmuo, įgijęs virėjo kvalifikaciją ir prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, galės
dirbti įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse. Dirbama prie aukštos
temperatūros įrenginių, su elektros prietaisais, įvairiais mechaniniais, šiluminiais ir
automatiniais virtuvės prietaisais bei įrenginiais, maisto gaminimo įrankiais ir inventoriumi.
Naudojamos technologijos kortelės, valymo priemonės.
Dirbama pamainomis. Dirbant privalu dėvėti specialiuosius darbo drabužius, prisisegti
skiriamąjį ženklą. Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti
asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.
Svarbiausios asmeninės savybės: bendravimas, darbo drausmė, fizinė ištvermė,
kūrybiškumas, sąžiningumas, darbštumas, tvarkingumas, atsakingumas.
PROFESINĖS PERSPEKTYVOS
Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti virėju privačiose ir visuomeninėse viešojo maitinimo
įstaigose (restoranuose, kavinėse, baruose, viešbučiuose, užkandinėse), maisto ruošimo
darbuotoju ar darbininku.
Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje bei specialiuose kursuose.

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras
Adresas: Didlaukio g. 84, Vilnius
Telefonas: (8 5) 277 9357
SIUVINIŲ GAMINTOJAS
Mokymosi trukmė: 3 metai
Programos pavadinimas: Siuvinių gamintojas
Suteikiama kvalifikacija: Siuvinių gamintojas
Priėmimo sąlygos: priimami moksleiviai, mokęsi pagal individualizuotas programas (turi
pedagoginės psichologinės komisijos išvadas). Pažangiems mokiniams mokama stipendija.
Įsidarbinimo galimybės:
įsidarbinti siuvimo paslaugų sistemoje, siuvimo įmonėse, užsiimti siuvimo verslu (dirbti turint
patentą).
Susiuvėjo siuvinėtojo mokymo programa yra I pakopos, trejų metų apmokymo specialiųjų
poreikių mokiniams. Ši programa parengta mokiniams, turintiems lengvą protinę negalią,
baigusiems specialiąsias mokyklas.
Mokymo programos pagrindinis tikslas - suteikti neįgaliems jaunuoliams galimybę įgyti
profesinę kvalifikaciją, lengviau įsidarbinti ir integruotis į visuomeninį gyvenimą - atitinka
„Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos programos 2003-2012 metamas"
tikslus. Įgyvendinant šią mokymo programą, sumažinsime neįgaliųjų socialinę atskirtį,
skatindami ekonominę ir socialinę sanglaudą Lietuvoje, pasirengimą narystei ES.
Susiuvėjas gebės dirbti universaliomis, specialiomis siuvimo mašinomis su specialiais
prietaisais bei drėgninio šiluminio apdorojimo įrengimais. Mokiniams, turintiems lengvą
protinę negalią, siekiantiems susiuvėjo kvalifikacijos, mokymosi laikotarpiu bus ugdomi
gebėjimai siūti siuvinių smulkias detales, mazgus, įvairius nesudėtingus gaminius (patalynę,

apatinius baltinius, siuvinius buičiai, buitinius bei darbo drabužius, juosmeninius ir petinius
drabužius be pamušalo).
Susiuvėjui siuvinėtoji bus ugdomi gebėjimai teisingai pasirinkti medžiagas bei įrankius ir
sudaryti piešinį gaminio siuvinėjimui, derinti spalvas, suprasti piešinio raštą bei didinti arba
mažinti piešinį, perkeliant jį ant audinio, išpildyti parinktą piešinį įvairia siuvinėjimo
technika, siuvinėjant rankomis arba buitine mašina.
Profesinio rengimo procese taikomos lanksčios ugdymo formos ir metodai, atsižvelgiant į
neįgaliųjų individualius poreikius ir sugebėjimus. Mokymo procese bus naudojamos
informacinės technologijos ir ugdomi bendrieji gebėjimai, kad būtų parengtas susiuvėjas,
gebantis dirbti šiuolaikinėje siuvimo įmonėje.

Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras
Adresas: Šilo g. 24, Vilnius
Tel. Nr.: (8 5) 271 0802 (raštinė)
Stojamųjų egzaminų nėra.
Priimami asmenys nuo 16 metų, turintys klausos negalią (kurtieji ir neprigirdintieji) ir
turintys specialiųjų ugdymosi poreikių bei neįgiję pagrindinio išsilavinimo.
Yra nemokamas maitinimas 4 kartus per dieną (pirmą kartą besimokantiems) bei
nemokamas gyvenimas bendrabutyje.
APDAILININKAS (STATYBININKAS)
Mokymosi trukmė – 3 metai.
Mokiniai mokosi tinkuoti paprastais ir dekoratyviniais skiediniais, tvirtinti gipso kartono
plokštes, kloti įvairių rūšių plyteles ir rulonines dangas, klijuoti apmušalus, dažyti paviršius,
skaityti darbo brėžinius, apskaičiuoti atliktų darbų apimtį, taikyti naujas apdailos darbų
technologijas.
Praktika atliekama mokyklos dirbtuvėse, medžio apdirbimo, statybos ir remonto įmonėse.
Mokymas baigiamas kvalifikaciniu egzaminu, kurio metu patikrinamos ir įvertinamos
mokinių teorinės žinios ir praktiniai gebėjimai.
Baigę šią specialybę gali dirbti statybos ir remonto įmonėse, atlikti individualius užsakymus.
DAILIŲJŲ RANKDARBIŲ GAMINTOJAS
Mokymosi trukmė – 3 metai.
Dailiųjų rankdarbių gamintojo mokymo programa parengta atsižvelgiant į didėjančius rinkos
poreikius ir žmogaus, turinčio specialiuosius poreikius, galimybes pasireikšti šioje srityje.
Dailiųjų rankdarbių gamintojas turi išmanyti apie dailiųjų rankdarbių gaminimo techniką,
lietuvių liaudies meno palikimą, tvarkingai ir kūrybingai gaminti įvairius rankdarbius.
Būsimieji dailiųjų rankdarbių gamintojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi medžiagų
mokslo, technologinių įrengimų, kompozicijos kūrimo pagrindų, lietuvių liaudies meno ir kt.
Mokiniai praktiškai mokosi įvairių rankdarbių technikos: siuvimo, siuvinėjimo, nėrimo,
mezgimo, audimo, skiautinių siuvimo, karpinių karpymo, veltinio vėlimo, audinių marginimo,
floristikos pagrindų, retųjų technologijų.

Trečiame kurse gamybinės praktikos metu įtvirtinami ir tobulinami mezgimo, nėrimo,
audimo, skiautinių siuvimo, karpinių karpymo, vilnos vėlimo, audinių dažymo ir marginimo,
siuvinėjimo ir kiti praktiniai gebėjimai. Sėkmingai išlaikiusiems baigiamuosius kvalifikacijos
egzaminus mokiniams suteikiama kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo
pažymėjimas.
Baigus šią specialybę, galima dirbti įmonėse, individualiai; taip pat būti liaudies meistrais
arba jų pagalbininkais.
STALIUS
Mokymosi trukmė – 3 metai.
Mokiniai mokosi medžio apdirbimo technologijos, įrengimų konstrukcijos, žaliavų savybių ir
naudojimo, bendrosios elektrotechnikos pagrindų, braižybos ir brėžinių skaitymo, darbo
montavimo, dailidės darbų, lentų ir parketo grindų klojimo, langų stiklinimo, sintetinės
grindų dangos klijavimo, darbų kokybės įvertinimo.
Praktika atliekama mokyklos dirbtuvėse, lentpjūvėse, medžio gaminių ir baldų gamybos,
statybos ir remonto įmonėse.
Baigęs staliaus mokymo programą asmuo gali dirbti staliumi staklininku-dailide. Dažniausiai
dirba samdomu darbuotoju, bet gali atlikti ir individualius užsakymus. Įgijęs darbo patirties
gali įkurti individualią stalių dirbtuvę.
VIRĖJO MODULINĖ PROGRAMA
Mokymosi trukmė – 3 metai.
Virėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam virėjui parengti, kuris
gebėtų dirbti prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui.
Moksleiviai mokosi parinkti maisto produktus ir žaliavas, atlikti jų pirminį apdorojimą,
gaminti nesudėtingos technologijos pusgaminius ir patiekalus, dirbti su aukštos temperatūros
įrenginiais, elektros prietaisais, įvairiais mechaniniais, šiluminiais ir automatiniais virtuvės
prietaisais ir įranga, maisto gaminimo įrankiais ir inventoriumi, naudotis technologijos
kortelėmis, valymo priemonėmis.
Praktinis mokymas vyksta mokyklos virėjų klasėje ir maitinimo paslaugas teikiančioje
įmonėje.
Baigę ir įgiję virėjo kvalifikaciją, prižiūrimi aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, galės dirbti
įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.
DUONOS IR PYRAGO GAMINIŲ KEPĖJO MODULINĖ PROGRAMA
Mokiniai mokosi gaminti kvietinės, ruginės, kvietinės – ruginės duonos, mielinės, mielinės –
sluoksniuotos tešlos, paprastuosius pyrago gaminius. Parenka maisto produktus ir žaliavas
pagal technologijos korteles, maišo, minko tešlą, formuoja, kildina, apipavidalina
pusgaminius prieš kepant, kepa ir paruošia gaminius realizavimui.
Įgiję duonos ir pyrago gaminių kepėjo kvalifikaciją, prižiūrimi aukštos kvalifikacijos
darbuotojo, galės dirbti kepyklėlėse, nedidelėse kavinėse, kurios prekiauja savo įmonėje
pagamintais duonos ir pyrago kepiniais.

