
SUAUGUSIŲJŲ MOKYMAS, NEFINANSUOJAMAS VALSTYBĖS LĖŠOMIS 
 

 

 Tęstinis mokymas - profesinis mokymas, teikiantis asmenims didesnes profesines 

galimybes prisitaikyti prie naujos darbo rinkos situacijos ir sparčiai kintančių rinkos poreikių. 

 

 

PRIĖMIMO TVARKA 

 

 

 Norintys mokytis kviečiami registruotis ir konsultuotis telefonu (8 349) 52 261. 

Užsiregistravusieji apie kursų pradžią informuojami telefonu. Registracija vyksta atvykus (306 kab. 

Kauno g. 75, Jonava) arba telefonu (8 349) 52 261 arba el. paštu mokymo.dalis@jpm.lt.  

Registruojantis būtina nurodyti vardą, pavardę, išsilavinimą, pageidaujamos programos pavadinimą, 

asmeninį telefono numerį. 

 

 Mokymasis pagal nurodytas mokymo programas yra mokamas (asmeninėmis, 

darbdavio arba Užimtumo tarnybos lėšomis). Mokymo programos kainą galima sužinoti 

registruojantis telefonu arba parašius užklausą el. paštu. Kaina gali keistis. Konkreti kaina 

nurodoma tada, kai su pageidaujančiu mokytis sudaroma mokymo sutartis. Mokėti galima visą 

nurodytą sumą iš karto arba dalimis. Mokėjimo sąlygos yra fiksuojamos mokymo sutartyje. 

 

 

ATVYKUSIEJI MOKYTIS PRIVALO PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS: 

 Išsilavinimo dokumentą (pradinio, pagrindinio mokslo baigimo pažymėjimą, brandos 

atestatą, diplomą); 

 asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 

  sveikatos pažymą, patvirtinančią, kad asmuo gali mokytis ir dirbti pagal nurodytą profesiją; 

  Santuokos liudijimą (jei dokumentuose nurodytos skirtingos pavardės). 

 

 Baigusiems profesinio mokymo programą ir sėkmingai įsivertinus įgytas 

kompetencijas, sumokėjusiems už kursus visą sumą, išduodamas profesinio mokymo diplomas 

(kodas, 4101). 

 

Adresas: 

Kauno g. 75, LT-55179 Jonava 

Mokymo dalies administratorė – Vitalija Grigoraitienė  

telefonas: (8 349) 52 261 

el. paštas: mokymo.dalis@jpm.lt  
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MOKYMO PROGRAMOS (JOS MODULIO) DUOMENYS 
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ės 
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1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 

T32101305 
Padavėjo ir barmeno modulinė 

profesinio mokymo programa 
50 900 113 22,6 450 

padavėjas, 

barmenas 
2072,68 

Kauno g. 75, 

Jonava 

Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai pasiruošti ir 

aptarnauti svečius, paruošti, prižiūrėti barą, organizuoti barmeno darbą, gaminti ir patiekti gėrimus, kokteilius, nesudėtingus šaltuosius ir karštuosius 

užkandžius. 

T32101302 
Virėjo modulinio profesinio 

mokymo programa 
50 900 113 22,6 450 virėjas 2072,68 

Kauno g. 75, 

Jonava 

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam virėjui parengti, kuris gebėtų palaikyti tvarką virtuvėje, pasiruošti patiekalų 

gaminimui, gaminti ir apipavidalinti patiekalus, dirbti su dokumentais. 



T21101303 
Virėjo modulinio profesinio 

mokymo programa  
50 900 113 22,6 450 virėjas 2072,68 

Kauno g. 75, 

Jonava 

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. 

T32101202 
Kirpėjo modulinė profesinio 

mokymo programa 
35 630 79 15,8 315 kirpėjas 1453,03 

Kauno g. 75, 

Jonava 

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam darbuotojui, kuris gebėtų kirpti ir dažyti plaukus moterims, kirpti 

plaukus vyrams ir vaikams. 

T43061203 

Kompiuterinių tinklų derintojo 

modulinė profesinio mokymo 

programa 

50 900 113 22,6 450 
kompiuterinių 

tinklų derintojas 
1984,68 

Kauno g. 75, 

Jonava 

Modulinė kompiuterinių tinklų derintojo mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą kompiuterinių tinklų derintoją, išmanantį darbą kompiuterių 

tinkluose ir gebanti dirbti įmonėse, kuriuose įdiegta techninė bei programinė įranga, sukurtas kompiuterių tinklas. Mokymo programa skirta sudaryti 

tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrintų kompetencijų, reikalingų skirtingiems kompiuterių tinklų derintojo veiklos procesams: 

nesudėtingų sistemų dizaino ir architektūros techninių sąlygų, duomenų modelių derinimui, kompiuterinių tinklų komponenčių derinimui, 

kibernetinės saugos taikymui, naujų darbo vietų įrengimui, tinklų inventorizacijos procedūrų priežiūrai, tinklo duomenų srautų stebėjimui 

T43021402 
Floristo modulinė profesinio 

mokymo programa  
70 1260 158 31,6 630 floristas 2112,18 

Kauno g. 75, 

Jonava 

Modulinė floristo profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą floristą, gebantį integruotis į sparčiai kintančią šalies darbo rinką, 

organizuoti floristo darbą, teikti floristo paslaugas klientams. 



T43071304 
Elektriko modulinė profesinio 

mokymo programa 
50 900 113 22,6 450 elektrikas 2093,18 

Kauno g. 75, 

Jonava 

Elektriko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam elektrikui parengti, kuris gebėtų atlikti bendruosius elektrotechnikos ir 

elektronikos darbus, įrengti ir eksploatuoti elektros mašinas, įrengti ir eksploatuoti žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo ir galios elektros įrenginių 

instaliaciją, įrengti ir eksploatuoti skirstomojo tinklo 0,4 – 35 kV įtampos ir perdavimo tinklo 110 - 400 kV įtampos elektros įrenginius. Programoje 

siekiama sudaryti tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrintų kompetencijų, reikalingų skirtingiems elektriko darbo procesams atlikti, 

ugdymą: reikalingų įrankių, prietaisų, medžiagų parinkimą ir paruošimą, saugios darbo vietos paruošimą, kokybišką, patikimą ir saugų elektros 

įrenginių įrengimą (montavimą), patikimos ir saugaus elektros įrenginių eksploatavimo užtikrinimą (techninę priežiūrą, remontą, derinimą, 

matavimus, bandymus, elektros įrenginių technologinį valdymą). 

T32072302 
Siuvėjo modulinė profesinio 

mokymo programa 
50 900 113 22,6 450 siuvėjas 2101,68 

Kauno g. 75, 

Jonava 

Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam siuvėjui parengti, kuris gebėtų savarankiškai pasiruošti siuvimo procesams, 

siūti drabužių detales ir jungti drabužių detales į gaminį. 

T21072301 
Siuvėjo-operatoriaus modulinė 

profesinio mokymo programa  
35 630 79 15,8 315 

siuvėjas-

operatorius 
1473,33 

Kauno g. 75, 

Jonava 

Siuvėjo-operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam siuvėjui-operatoriui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės 

kvalifikacijos darbuotojui, pasiruošti siuvimo procesams, siūti siuvinio detales. 

 

 


