
APEIGŲ IR ŠVENČIŲ ORGANIZATORIAUS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA, 

VALSTYBINIS KODAS 330101303 

 

 

Priimami mokytis, įgiję pagrindinį išsilavinimą (10 klasių). 

Mokymosi trukmė – 3 metai. 

Mokosi pagal profesinio mokymo programą ir kartu pagal vidurinio ugdymo 

programą. 

 

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA 
Mokomasi specialybės dalykų (ekonomikos ir verslo, verslo vadybos pagrindų, apeigų 

ir švenčių raidos, apeigų ir švenčių planavimo ir organizavimo, komponavimo pagrindų, apeigų ir 

švenčių floristikos, interjero ir eksterjero paruošimo, apeigų ir švenčių organizavimo paslaugų 

teikimo ir jų kainodaros, informacijos dokumentavimo bei specialybės užsienio kalbos ir kt.) bei 

praktinių gebėjimų ir kartu bendrojo ugdymo dalykų pagal vidurinės mokyklos programą. 

 

DARBO APRAŠYMAS 
Įgiję apeigų ir švenčių organizatoriaus kvalifikaciją, asmenys gali dirbti savarankiškai, 

individualioje įmonėje, akcinėje bendrovėje: organizuoti darbo vietą, aptarnauti klientus, planuoti ir 

įgyvendinti apeigas ir šventes, parinkti bei ruošti renginio vietą (interjerą ir eksterjerą), dirbti su 

gamybos įrenginiais bei įrankiais, medžiagomis ir aksesuarais, greitai prisitaikyti prie technologijų 

kaitos, išmanyti naudojamų medžiagų, įrenginių savybes, paskirtį, jų taikymo galimybes. 

 

PROFESINIAI GEBĖJIMAI 
Asmuo, įgijęs apeigų ir švenčių organizatoriaus kvalifikaciją, turi mokėti įvertinti 

apeigų ir švenčių organizavimo aplinką ir savo galimybes, paruošti darbo vietą, bendrauti ir 

bendradarbiauti su verslo partneriais, užsakovais ir konkurentais, analizuoti konkretų renginį, kurti 

apeigų ir švenčių reklamą, žinoti apeigų ir švenčių ypatumus, mokėti parinkti renginio vietą, 

meninės raiškos derinimo priemones, materialiuosius ir kitus išteklius, parengti apeigos, šventės 

organizavimo planą arba scenarijų, parinkti apeigos ar šventės rengimo komandą, vietą, įrenginius, 

materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius, organizuoti ar koordinuoti apeigą, šventę arba jos dalį. 

 

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS 
Baigęs apeigų ir švenčių organizatoriaus mokymo programą asmuo gali dirbti 

kvalifikuotu apeigų verslo organizatoriumi. Iniciatyvus, verslus darbuotojas gali įkurti nuosavą 

įmonę ir įdarbinti kitus žmones. Norėdamas tęsti mokslą gali stoti į kolegiją ar universitetą. 

Baigus apeigų ir švenčių organizatoriaus mokymo programą, mokymąsi galima tęsti 

pagal kultūros, meno, pramoginių renginių organizavimo krypties programas. 

 

 

Baigus mokymo programą, suteikiama profesinė kvalifikacija – prekybos įmonių 

vadybininko padėjėjas, išduodamas profesinio mokymo diplomas ir brandos atestatas. 
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