
 

 
 

VIEŠBUČIO DARBUOTOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA 
 

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: 217101302 

 

Programos kodas  –  217101302, programa skirta pirminiam profesiniam mokymui  

 

Kvalifikacijos pavadinimas – viešbučio darbuotojas 

 

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – II 

 

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: nebaigtas pagrindinis, pagrindinis 

 

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra 

 

Mokymosi trukmė. 3 metai 

 

Programos paskirtis. Programa skirta asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl 

intelekto sutrikimo. Mokymo programos tikslas – suteikti gebėjimų ir kompetencijų, būtinų 

būsimojo viešbučio darbuotojo profesinės veiklos srityse: viešbučio patalpų priežiūra; maisto 

ruošimas viešbučio maitinimo įmonėje; viešbučio restorano lankytojų aptarnavimas     

 

Būsimo darbo specifika. Asmenys, baigę šią mokymo programą, galės dirbti viešbučiuose, svečių 

namuose, moteliuose, kitose įstaigose, teikiančiose apgyvendinimo paslaugas. 

 

Programos dalykai ir dalykų apimtis valandomis: 

1.Privalomieji profesinio mokymo dalykai  

1.1. Viešbučio darbo organizavimas: 

1.1.1. Viešbučio patalpų priežiūra ir valymas, 150 val. 

1.1.2. Valymo priemonės, įrankiai ir įrengimai, 156 val. 

1.1.3. Viešbučio kambarių tvarkymas, 162 val. 

1.1.4. Bendro naudojimo patalpų valymas, 162 val. 

1.1.5. Drabužių, skalbinių skalbimas ir priežiūra, 206 val. 

1.1.6. Floristika ir gėlių priežiūra, 122 val. 

2. Maisto ruošimo technologija 

2.1. Pirminis maisto produktų paruošimas, 126 val. 

2.2. Šaltieji patiekalai ir užkandžiai, 122 val. 

2.3. Karštieji patiekalai, 140 val. 

2.4. Sriubos ir padažai, 170 val. 

2.5. Saldieji patiekalai ir gėrimai, 122 val. 

2.6. Konditerijos gaminių gamyba, 200 val. 

3. Viešbučio lankytojų aptarnavimas, 232 val. 

4. Prekybos salės paruošimas ir stalo serviravimas, 202 val. 

5. Specialybės užsienio kalba (anglų k.), 60 val. 



6. Darbuotojų sauga ir sveikata, 40 val. 

7. Maisto prekės, 100 val. 

8. Bendravimo psichologija, 50 val. 

9. Technologiniai įrengimai, 60 val. 

10. Higienos pagrindai darbo vietoje, 80 val. 

11. Gamybinė praktika, 600 val. 

 

2.Bendrieji profesinio mokymo dalykai  

2.1. Civilinė sauga, 20 val. 

3.2. Ekonomika ir verslo pagrindai, 60 val. 

3.3. Informacinės technologijos, 40 val. 

3.4. Estetika, 20 val. 

3.5. Lietuvių kalbos kultūra ir specialybės kalba, 50 val. 

 

3.Bendrojo ugdymo dalykai 

3.1. Kūno kultūra, 170 val. 

3.2. Dorinis ugdymas, 50 val. 

 


