
                                                                                      PATVIRTINTA 

     Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos 

     direktoriaus pavaduotojo ugdymui, 

     laikinai einančio direktoriaus pareigas 

     2021 m.  rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-90 

    

  

 

 

VILNIAUS KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ MOKYKLOS 2021 – 2022 M.M. VYKDOMŲ 

PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokyklos vykdomų programų įgyvendinimo planą parengė sudaryta mokyklos 

bendruomenės narių grupėms atstovaujanti darbo grupė, patvirtinta direktoriaus pavaduotojo 

ugdymui, laikinai einančio direktoriaus pareigas 2021 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-86. 

2. Vilniaus komunalinių paslaugų  mokyklos (toliau – mokyklos) Vykdomų programų 

įgyvendinimo planas reglamentuoja pirminio bei tęstinio profesinio mokymo, pagrindinio ugdymo 

programos antrosios dalies ir/ar vidurinio ugdymo programos įgyvendinamos kartu su formaliojo 

profesinio mokymo programa (toliau kartu –  programos) programų ir su šiomis programomis 

susijusių neformaliojo švietimo programų įgyvendinimą 2022‒2022 mokslo metais. Mokykla  

vykdomų programų plano projektą derina su Mokyklos taryba (savivaldos) institucija. 

3. Mokyklos ugdymo turinio formavimas grindžiamas mokyklos bendruomenės – 

mokytojų, mokinių ir tėvų bendradarbiavimu, vadovaujantis demokratinėmis nuostatomis. 

4.  Vykdomų programų įgyvendinimo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr.  23-593; 2011, Nr.  38-1804), Lietuvos Respublikos 

profesinio mokymo įstatyme (Žin. , 1997, Nr.  98-2478; 2007, Nr. 43-1627)  ir kituose švietimą 

reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.  

5. Mokyklos  Vykdomų programų  įgyvendinimo planas parengtas vadovaujantis: 

5.3. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d.   

įsakymu Nr. V-688 „Dėl 2021 – 2022 ir 2022 – 2023 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ ir 2021 – 2022 ir 2022 – 2023 m. m. bendraisiais 

profesinio mokymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2021 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-1126; 

5.4. profesinio mokymo programomis, profesinio rengimo standartais; 

5.5. modulinėmis pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programomis;  

5.6. dalykų teminiais planais; 

5.7.  mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų 

programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi 

pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir 

mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso 

organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso 

organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“; 

5.8. Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašu, patvirtintu 2012 m. kovo 15 d. 

įsakymu  Nr. V-482(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 8 d. 

įsakymo Nr. V-479 redakcija)  „Dėl formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo;  



2 
 

5.9. Lietuvos higienos norma HN 102:2011 „Įstaiga vykdanti formaliojo profesinio 

mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-326; 

5.10. nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. V-78 

redakcija, galiojanti  suvestinė redakcija 2018-03-14); 

5.11. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu 

Nr. V-1308 patvirtinta „Geros mokyklos koncepcija“; 

5.12. Lietuvos Respublikos Profesinio mokymo įstatymo  Nr. 450 pakeitimu, patvirtintu 

2017 m. gruodžio 14 d. Įsakymu Nr. XIII-888 (galiojanti suvestinė redakcija 2018-07-06). 

6. Mokyklos ugdymo turinį reglamentuoja direktoriaus įsakymu patvirtinti profesinio 

mokymo dalykų, profesinio mokymo modulinių programų modulių teminiai planai, bendrojo 

ugdymo dalykų teminiai planai, neformalaus ugdymo programų planai, grupių veiklos planai ir 

grupių mokymo planai. 

7. Vykdomų programų įgyvendinimo planu siekiama: 

7.3. nustatyti pamokų skaičių, skirtą dalykų Bendrosioms programoms įgyvendinti; 

7.4. pagal mokinių mokymosi poreikius individualizuoti ir diferencijuoti programų 

įgyvendinimo turinį; 

7.5. sudaryti galimybes kiekvienam besimokančiam pagal savo išgales pasiekti kuo 

aukštesnių ugdymo (si) rezultatų ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų; 

7.6. tikslingai ir veiksmingai planuoti, organizuoti ir įgyvendinti ugdymo programas 

optimizuojant mokymosi krūvius. 

 

II SKYRIUS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

8. Mokslo metų trukmė: nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d. Į šį 

laikotarpį įeina 39 mokymosi savaitės ir 5 savaitės atostogų. 

9. Ugdymo proceso trukmė I–II gimnazijos klasių mokiniams – 185, III gimnazijos 

klasės mokiniams – 180, IV gimnazijos klasės mokiniams 165 ugdymo dienos. 

10. Ugdymo proceso trukmė mokiniams besimokantiems pagal pirminio profesinio 

mokymo 2 metų trukmės programą:  I kurso mokiniams –  195, II kurso mokiniams – 151 ugdymo 

diena, 

11.  Ugdymo proceso trukmė mokiniams besimokantiems pagal 1 metų profesinio 

mokymo programą – 166 ugdymo dienos. 

12. Ugdymo proceso trukmė besimokantiems  pagal 2 metų tęstinio profesinio mokymo 

programą: I kurso mokiniams – 196, II kurso mokiniams – 156 ugdymo dienos. 

13. Ugdymo proceso trukmė mokiniams besimokantiems pagal 1 metų tęstinio profesinio 

mokymo programą – 173 ugdymo dienos. 

14. Ugdymo proceso trukmė mokiniams besimokantiems pagal 1,5 metų tęstinio 

profesinio mokymo programą: I kurso mokiniams – 196 ugdymo dienos, II kurso mokiniams – 106 

ugdymo dienos.  

15. Švenčių dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienas. Mokykla užtikrina, kad būtų 

pasiektos atitinkamoje profesinio ar bendrojo ugdymo mokymo programoje apibrėžtos 

kompetencijos ir nustatyti mokymosi pasiekimai. 

16. Mokykla dirba 5 dienas per savaitę. Poilsio dienos šeštadienis ir sekmadienis. 

17. Užsiėmimų laikas Vilniaus komunalinių paslaugų mokykloje: 

17.3.  pirminio profesinio mokymo užsiėmimų pradžia 8 val. 30 min. Pietų pertrauka 11 

val. 5 min. – 11 val. 35 min.; 
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17.4. tęstinio profesinio mokymo užsiėmimų pradžia 16 val. Pietų pertrauka 17 val. 40 

min. – 18 val. 10 min. 

18. Užsiėmimų laikas mokyklos skyriuose: 

18.3. užsiėmimų pradžia  Vilniaus pataisos namų skyriuje 9 val. 30 min. Pietų pertrauka 13 

val. – 14 .30 val. 

18.4. užsiėmimų pradžia pirminio profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo Kaišiadorių 

skyriuje 8 val. Pietų pertrauka 11val. 35 min. - 12 val.   

18.5. tęstinio profesinio mokymo užsiėmimų pradžia Kaišiadorių skyriuje 12 val. Pietų 

pertrauka 15 val. 25 min. – 15 val. 55 min.  

18.6. užsiėmimų pradžia Pravieniškių skyriuje 9 val. Pietų pertrauka 12val.25 min.- 12 val. 

55 min.   

18.7. Pamokų laikas: 
Pam. 

Nr. 

Vilniaus mokykla Kaišiadorių skyrius Vilniaus 

pataisos 

namai 

Pravieniškių 

skyrius 

 Pirminis Tęstinis Pirminis Tęstinis   

1. 8.30-9.15 16.00-16.45 8.00-8.45 12.00-12.45 9.30-10.15 9.00-10.35 

2. 9.25-10.10 15.54-17.40 8.50-9.35 12.50-13.35 10.25-11.10 

3. 10.20-11.05 18.15-19.00 10.00-10.45 13.50-14.35 11.20-12.05 10.50-12.25 

4. 11.35-12.20 19.10-19.55 10.50-11.35 14.40-15.25 12.15-13.00 

5. 12.30-13.15 20.05–20.50 12.00-12.45 15.55-16.40 14.30-15.15 12.55-14.30 

6. 13.25-14.10 21.00‒21.45 12.50-13.35 16.50-17.35 15.25-16.10 

7. 14.20-15.05  13.50-14.35 17.45-18.30 16.20-17.05 14.40-16.15 

8. 15.15-16.00  14.40-15.25 18.40-19.25 17.15-18.00 

9.     18.10-18.55  

10.     19.30-20.15  

19. Mokinių atostogos: 

19.3. Gimnazijos skyriaus ir pirminio profesinio mokymo programų mokiniams skiriamos: 

rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) atostogos. Į atostogų trukmę neįskaičiuojamos 

švenčių dienos. 

Atostogos Pradžia Pabaiga 

Rudens 2021 m. lapkričio 3 d.  2021 lapkričio 9 d. 

Žiemos (Kalėdų) 2021m. gruodžio 27 d. 2022 m. sausio 7 d. 

Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. 2022 m. vasario 18 d. 

Pavasario 

(Velykų)
* 

2022 m. balandžio 19 d. 2022 m. balandžio 22 d. 

Vasaros 2022 m. liepos 1 d. 2022 m. rugpjūčio 31 d. 

19.4. Mokykla suderinusi su Mokyklos taryba (savivaldos organu) vyresnių nei 18 metų 

mokinių grupėms rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) atostogų gali neskirti. Šis 

sprendimas derinamas su mokyklos taryba (savivaldos institucija). Atostogų išdėstymas parodytas 

27 ir 34  punktuose. 

19.5. Rudens ir Žiemos atostogos neskiriamos tęstinio profesinio mokymo mokiniams. 

19.6. Vilniaus pataisos namuose ir Pravieniškių skyriuje skiriamos tik Žiemos (Kalėdų) 

atostogos. 

19.7. Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, 

mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki einamųjų metų 

rugpjūčio 31 d. 

19.8. Jeigu pavasario (Velykų) atostogų metu yra numatytas brandos egzaminas ar įskaita, 

dienos, per kurias IV klasės gimnazijos mokinys laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į 

artimiausias darbo dienas po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą 

ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši 

diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių. 
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19.9. Mokykla, suderinusi su dalyvių susirinkimu (savininku), atostogų datas gali keisti. 

20. Vykdant pirminio profesinio mokymo programas mokymo proceso trukmė negali 

būti ilgesnė nei 40 savaičių. 

21. Vykdant tęstinio profesinio mokymo programas mokymo proceso trukmė gali būti 

ilgesnė nei 40 savaičių pratęsiant ją, iki bus baigta (-os) įgyvendinti atitinkama (-os) profesinio 

mokymo programa (-os). 

22. Mokykla nustatydama ilgesnę mokymo proceso trukmę įvertina savo finansines 

galimybes, žmogiškųjų išteklių galimybes vykdyti mokymo procesą ir suderina su Mokyklos 

Taryba (savivaldos organu). 

23. Per savaitę viena pamoka skiriama gimnazijos skyriaus grupių valandėlėms ir 

įtraukiama į pamokų tvarkaraštį. Grupių vadovų organizuojami kelių valandų trukmės renginiai 

vyksta grupių valandėlių metu arba po pamokų. 

24. Oro temperatūrai mokyklos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje esant minus 25°C ar 

žemesnei mokiniai į mokyklą gali nevykti. Oro temperatūrai esant 30°C ar aukštesnei, ugdymo 

procesas lauke neorganizuojamas I, III–IV gimnazijos klasių mokiniams. Mokyklos vadovo 

sprendimu ugdymo procesas gali būti koreguojamas, t. y. trumpinamos pamokos, organizuojamos 

kitose aplinkose, priimami ir kiti ugdymo proceso organizavimo sprendimai, kuriuos lemia konkreti 

mokyklos aplinka. Mokyklai negalint užtikrinti ugdymo proceso organizavimo vėsesnėse mokyklos 

aplinkose, į mokyklą gali nevykti I, III–IV gimnazijos klasių mokiniai. Atvykusiems mokiniams 

ugdymo procesas vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga 

informacija skelbiama mokyklos elektroniniame dienyne ar interneto svetainėje, pamokos vyksta 

virtualioje Moodle , ZOOM aplinkoje. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. 

25. Direktoriaus įsakymu ugdymo proceso organizavimas gali būti koreguojamas, 

nurodant pamokų pradžios, trumpinimo ir/ar atidirbimo laiką šiomis dienomis: bendruomenės 

renginių, švenčių, susirinkimų dienomis; pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo dienomis; 

brandos egzaminų vykdymo dienomis; asmens įgytų kompetencijų vertinimo vykdymo dienomis; 

pažintinės ir kultūrinės veiklos pamokų metu; atvirų durų renginių dienomis; Vaiko gerovės 

komisijos posėdžių, mokytojų metodinių išvykų ir seminarų dienomis. Jei organizuojamas 

mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginys, direktoriaus įsakymu ugdomoji veikla gali būti 

nevykdoma (bet ne daugiau kaip vieną dieną), nurodant atidirbimo laiką. 

26. Kontaktinės valandos, sutampančios su švenčių dienomis įskaičiuojamos į mokslo 

metams numatytą mokymosi laiką, už jas atidirbti nereikia. Dienyne pažymima „šventinė diena“, 

dalyko mokytojas dienyne nurodo šventinių valandų skaičių, koreguoja ilgalaikius planus ir 

užtikrina, kad būtų pasiektos atitinkamoje mokymo programoje apibrėžtos kompetencijos ir 

nustatyti mokymosi pasiekimai. 

27. Mokinių atostogų metu mokytojai tobulina kvalifikaciją, dirba metodinį darbą, 

tvarko mokomąją medžiagą. 

28. I–IV gimnazijos klasių mokiniams pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė (toliau – 

pažintinė kultūrinė veikla) veikla yra privaloma. Veiklai per metus skiriama iki 20 valandų, 

atsižvelgiant į Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo bendrosiose programose numatytą turinį bei 

pasiekimus, mokykloje organizuojamus tradicinius renginius. 

29. Dalyko mokytojai pažintinei ir kultūrinei veiklai skiria 10 procentų mokomajam 

dalykui skirtų valandų, organizavimą numato ilgalaikiuose planuose, nurodo veiklos įgyvendinimo 

priemonę. 

30. Kompetencijų vertinimas yra profesinio mokymo sudedamoji dalis. 

31. Asmens įgytų kompetencijų vertinimui skirtas preliminarus laikas nurodytas 33.3; 

33.4; 33.5; 33.6 punktuose. 

32. Mokymą karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio 

pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių 

mokymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

reglamentuoja Vykdomų programų  2 priedas.“ 

33. Mokymo proceso trukmė:  
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33.3. Vilniaus komunalinių paslaugų mokykloje: 
Programos pavadinimas, 

grupės Nr. 

Mokslo metų 

pradžia 

Mokslo metų 

pabaiga 

Mokymo

si 

savaitės 

+įvadas į 

darbo 

rinką 

Įvadas į darbo 

rinką (realioje 

darbo vietoje) 

Konsultaci

jos prieš 

asmens 

įgytų 

kompetenc

ijų 

vertinimą 

Asmens 

įgytų 

kompetenci

jų 

vertinimas 

I kursas pirminis 

profesinis mokymas 

      

ele1-21M, I kursas, 

elektriko modulinė 

pirminio  profesinio 

mokymo programa 

2021-09-01 2022-06-17 33 + 

2,8 

2021-05-23 iki 

2022-06-08 

2022-06-

09-2022-

06-16 

2022-06-

20-2022-

06-30 

san2-21M, I kursas, 

santechniko modulinė 

pirminio profesinio 

mokymo programa 

2021-09-01 2022-06-30 39 - - - 

suv3-21P, I kursas, 

suvirintojo modulinė 

pirminio profesinio 

mokymo programa 

2021-09-01 2022-06-30 39 - - - 

aen7-21M, I kursas, 

atsinaujinančios 

energetikos įrangos 

montuotojo modulinė 

pirminio profesinio 

mokymo programa 

2021-09-01 2022-06-30 33+2,8 2021-05-23 iki 

2022-06-08 

2022-06-

09-

2022006

-16 

2022-06-

20-

2022006-

30 

I kursas,  tęstinis 

profesinis mokymas 

      

ele4-21T, I kursas 

elektriko modulinė 

tęstinio profesinio 

mokymo programa 

2021-09-01 2022-06-30 35+ 2,3 2022-05-23 iki 

2022-06-07 

2022-06-

08-2022-

06-16 

2022-06-

20-2022-

06-30 

san5-21T, I kursas, 

santechniko modulinė 

tęstinio profesinio  

mokymo programa 

2021-09-01 2022-06-30 40 - - - 

san6-21T, I kursas, 

suvirintojo modulinė 

tęstinio profesinio 

mokymo programa 

2021-09-01 2022-06-30 40 - - - 

aen7-21T, I kursas 

atsinaujinančios 

energetikos įrangos 

montuotojo modulinė 

pirminio profesinio 

mokymo programa  

2021-09-01 2022-06-17 40 2022-05-23 iki 

2022-06-07 

2022-06-

08-2022-

06-16 

2022-06-

20-2022-

06-30 

II kursas,  pirminis 

profesinis  mokymas 

      

san2-20M, II kursas, 

santechniko modulinė 

pirminio profesinio 

2021-09-01 2022-06-17 30+5,5 2022-05-02 iki 

2022-06-08 

2022-06-

09-2022-

06-16 

2022-06-

20-2022-

06-30 
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mokymo programa 

suv3-20P, II kursas, 

suvirintojo modulinė 

pirminio profesinio 

mokymo programa 

2021-09-01 2022-06-17 30+5,5 2022-05-02iki 

2022-06-08 

2022-06-

09-2022-

06-16 

2022-06-

20-2022-

06-30 

ven7-20M, II kursas 

ventiliacijos oro 

kondicionavimo sistemų 

gamintojo ir montuotojo 

modulinė pirminio 

profesinio mokymo 

programa  

2021-09-01 2022-06-17 30+5,5 2022-05-02 iki 

2022-06-08 

2022-06-

09-2022-

06-16 

2022-06-

20-2022-

06-30 

II kursas tęstinis 

profesinis mokymas 

      

san5-20T, II kursas, 

santechniko modulinė 

tęstinio profesinio 

mokymo programa 

2021-09-01 2022-06-17 33 + 

4,5 

2022-05-09iki 

2022-06-08 

2022-06-

09-2022-

06-16 

2022-06-

20-2022-

06-30 

suv6-20T, II kursas, 

suvirintojo modulinė 

tęstinio profesinio 

mokymo programa 

2021-09-01 2022-06-17 33 + 

4,5 

2022-05-09 iki 

2022-06-08 

2022-06-

09-2022-

06-16 

2022-06-

20-2022-

06-30 

ven7-20T, II kursas 

ventiliacijos oro 

kondicionavimo sistemų 

gamintojo ir montuotojo 

modulinė tęstinio 

profesinio mokymo 

programa 

2021-09-01 2022-06-17 33+4,5 2022-05-09 iki 

2022-06-08 

2022-06-

09-2022-

06-16 

2022-06-

20-2022-

06-30 

33.4. Vilniaus pataisos namuose: 
Programos pavadinimas, 

grupės Nr. 

Mokslo metų 

pradžia 

Mokslo metų 

pabaiga 

Mokymosi 

savaitės  

 

Konsultacijos prieš 

asmens įgytų 

kompetencijų 

vertinimą 

Asmens įgytų 

kompetencijų 

vertinimas 

I kursas pirminis, 

profesinis mokymas 

     

su1-21PK, I kursas, 

suvirintojo modulinė 

pirminio  profesinio 

mokymo programa 

2021-09-01  39 2022-06-07-2022-

06-10 

2022-06-13-

2022-06-17 

šv1-21PK, I kursas,  

šildymo, vėdinimo, oro 

kondicionavimo sistemų 

montuotojo modulinė 

pirminio profesinio 

mokymo programa 

2021-09-01  39 2022-06-07-2022-

06-10 

2022-06-13-

2022-06-17 

I kursas,  tęstinis 

profesinis mokymas 

     

su1-21TK, I kursas, 

suvirintojo modulinė  

tęstinio profesinio 

mokymo programa 

2021-09-01  39 2022-06-07-2022-

06-10 

2022-06-13-

2022-06-17 
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sn1-21TK, I kursas, 

santechniko modulinė 

tęstinio profesinio 

mokymo programa 

2021-09-01  39 2022-06-07-2022-

06-10 

2022-06-13-

2022-06-17 

ba1-21TK, I kursas, 

baldžiaus modulinė 

tęstinio profesinio 

mokymo programa 

2021-09-01  39 2022-06-07-2022-

06-10 

2022-06-13-

2022-06-17 

sv1-21TK, I kursas, 

siuvėjo modulinė 

tęstinio profesinio 

mokymo programa  

2021-09-01  39 

 

2022-06-07-2022-

06-10 

2022-06-13-

2022-06-17 

šv1-21TK, I kursas,  

šildymo, vėdinimo, oro 

kondicionavimo sistemų 

montuotojo modulinė 

tęstinio profesinio 

mokymo programa 

2021-09-01  39 2022-06-07-2022-

06-10 

2022-06-13-

2022-06-17 

33.5. Kaišiadorių skyriuje: 
Programos pavadinimas, 

grupės Nr. 

Kreditų skaičius 

Apibūdinimas  

Mokslo metų 

pradžia 

Mokslo metų 

pabaiga 

Trukmė, 

savait. 

 

Įvadas į darbo 

rinką 

(įgyvendinam

as realioje 

darbo vietoje ) 

Asmens 

įgytų 

kompetencij

ų vertinimo 

data 

I kursas, pirminis 

profesinis mokymas 

      

Apdailininkai  (apd1-

21P) 

110, Kartu su 

vidurinio 

ugdymo 

programa 

2021-09-01 2022-06-30  39 - - 

Virėjai (vir3-21P) 110, Kartu su 

vidurinio 

ugdymo 

programa 

2021-09-01 2022-06-30  39 - - 

Žemės ūkio gamybos 

verslo darbuot. (žūm4-

21M) 

110, Kartu su 

vidurinio 

ugdymo 

programa 

2021-09-01 2021-06-30  39 - - 

Žemės ūkio gamybos 

verslo darbuot. (žūm5-

21M) 

110 2021-09-01 2022-06-30  39 - - 

Apskaitininkai (aps2-

21P) 

60 2021-09-01 2022-06-10  33+2,8 2022-05-24 

– 2020-06- 

10  

2022-06-

20 – 2022-

06-22  

9 klasė  2021-09-01 2021-06-30  39 - -             

10 klasė  2020-09-01 2021-06-30  39 - - 

I kursas, tęstinis 

profesinis mokymas 

      

Apdailininkai (apd6-

21T) 

90 2021-09-01 2022-06-30  39 - - 

Virėjai (vir8-21T) 50 2021-09-01 2022-06-10  33+2,3 2022-05-26 

– 2022-06-

2022-06-

23 – 2022- 
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10  06-29  

Apskaitininkai 

kasininkai (aps7-21T) 

50 2021-09-01 2022-06-10  33+2,3 2022-05-26 

– 2022-06-

10  

2022-06-

2020 – 

2022-06-

22  

Žemės ūkio g. verslo 

darbuot. (žūm 9-21T) 

90 2021-09-01 2022-06-30  39 - - 

II kursas, pirminis 

profesinis mokymas 

      

Apdailininkai  (apd1-

20P) 

110, Kartu su 

vidurinio 

ugdymo 

programa 

2021-09-01 2022-06-30  39 - - 

Virėjai (vir3-20P) 110, Kartu su 

vidurinio 

ugdymo 

programa 

2021-09-01 2022-06-30  39 - - 

Žemės ūkio g.verslo 

darbuot. (žūm4-20M) 

110, Kartu su 

vidurinio 

ugdymo 

programa 

2021-09-01 2022-06-30  39 - - 

Žemės ūkio g.verslo 

darbuot. (žūm5-20M) 

110 2021-09-01 2022-06-10  30+5,5  2022-05-04 

– 2022-06 

10  

2022-06-

22-2022 – 

06-28  

II kursas tęstinis       

Apdailininkai (apd6-

20T) 

90 2021-09-01 2021-12-17  10+4,5 2021-11-17 

– 2021- 12 -

17  

2021-12-

21  

Žemės ūkio g. verslo 

darb. (žūm 9-20T) 

90 2021-09-01 2021-12-17  10+ 4,5 2021-11-17 

– 2021-12-

17  

2021-12-

22  

III kursas, pirminis 

profesinis mokymas 

      

Apdailininkai  (apd24-

19M) 

110 2021-09-01 2022-06-10  30+5,5 2022-05-04 

– 2022-06 

10  

2022-06-

15-2022 – 

06-20  

Virėjos (vir16-19M) 110 2021-09-01 2022-06-10  30+5,5 2022-05-04 

– 2022 - 06 

10  

2022-06-

17- 2022 – 

06-22  

Žemės ūkio g.verslo 

darbuot. (žūm11-19M) 

110 2021-09-01 2022-06-10   30+5,5 2022-05-04 

– 2022-06-

10  

2022-06-

22 – 2022-

06-28  

33.6. Pravieniškių skyriuje: 
Programos pavadinimas, 

grupės Nr. 

Kreditų 

skaičius  

 

Mokslo metų 

pradžia 

Mokslo metų 

pabaiga 

Trukmė, 

savaitėmis 

 

Asmens įgytų 

kompetencijų 

vertinimas 

Tęstinis profesinis 

mokymas 

     

Dailidė (dai2-21TK) 50 2021-09-01 2021-06-03 39 2022-06-08-2022-

06-13   

Mūrininkas (mūr1-

21TK) 

40 2021-09-01 2022-06-03  39 2022-06- 09- 2022 

– 06 –14    
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Plytelių klojėjas (ply2-

21TK) 

30 2021-09-01 2022-06-03  39 2022-06-07-2022-

06-10  

Siuvėjas (siu10-21TK) 50 2021-09-01 2022-06-03  39 2022-06-13-2022-

06 -16,17  

Stalius (sta2-21TK) 40 2021-09-01 2022-06-03  39 2022-06-10 -2022 – 

06 -14   

 

Suvirintojas (suv12-

21TK) 

50 2021-09-01 2022-06-03  39 2022-06-07-2022 – 

06 -10   

Suvirintojas (suv13-

21TK) 

50 2021-09-01 2022-06-03  39 2022-06-16 -2022-

06 -21  

34. Mokslo metai skirstomi į pusmečius: 

34.3. mokykloje: 

34.3.1.  pusmetis nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m. sausio 31 d.: san2-21M;suv3-21P; 

san5-21T; suv6-21T; ele1-21M; ele4-21T; aen7-21M; aen7-21T; san2-20M; suv3-20P; san5-20T; 

suv6-20T; ven7-20M; ven7-20T; 

34.3.2. II pusmetis nuo 2022 m. vasario 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d.: san2-21M; suv3-

21P; san5-21T; suv6-21T; 

34.3.3. II pusmetis (sutrumpintas) nuo 2022 m. vasario 1 d. iki 2022 m. birželio 10 d.: ele1-

21M; ele4-21T; aen7-21M; aen7-21T; san2-20M; suv3-20P; san5-20T; suv6-20T; ven7-20M; ven7-

20T. 

34.4. Vilniaus pataisos namuose: 

34.4.1. I pusmetis nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m. sausio 31 d.: sv1-21TK; sn1-

21TK‘ šv1-21PK; šv1-21TK; su1-21TK; su1-21PK; ba1-21TK; 

34.4.2. II pusmetis (sutrumpintas) nuo 2022 vasario 1 d. iki 2022 m. birželio 10 d.: sv1-

21TK; sn1-21TK; šv1-21PK; šv1-21TK; su1-21TK; su1-21PK; ba1-21TK. 

34.5. Kaišiadorių skyriuje: 

34.5.1. I pusmetis nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m. sausio 31 d.: 9 kl.;10 kl. apd1-21P;  

žūm4-21M; vir3-21P; apd1-20P; žūm4-20M; vir3-20P; žūm5-21M; žūm9-21T; apd6-21T; aps2-

21P; aps7-21T; vir6-21T; vir16-19M; apd24-19M; žūm11-19M;  

69.5.2. I pusmetis (sutrumpintas) nuo 2021m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. gruodžio 17 d.:  

apd6-20T, žūm9-20T: 

69.5.3. II pusmetis nuo 2022 m. vasario 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d.: 9 kl.; 10 kl., apd1- 

21P, žūm4-21M; vir3-21P; apd1-20P; žūm4-20M; vir3-20P; žūm5-21M; žūm9-21T; apd6-21T; 

69.5.4. II pusmetis ( sutrumpintas)  nuo 2022 m. vasario 1 d. iki 2022 m. birželio 10 d. :  

aps2-21P; žūm11-19M; apd24-19M; vir16-19M; aps7-21T; žūm5-20T; vir8-21T; 

69.6. Pravieniškių skyriuje :  

69.6.1. I pusmetis nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m. sausio 31 d.: dai2-21TK, dek2 –  

21TK, mūr2-21TK, ply2-21TK, siu10-21TK, sta2-21TK, suv12- 21TK, suv13-21TK. 

69.6.2. II pusmetis ( sutrumpintas) nuo2022 m. vasario 1 d. iki 2022 m. birželio 3 d.: 

dai2-21TK; dek1-21TK; mūr2-21TK; ply2-21TK: siu10-21TK, sta2-21TK; suv12-21TK; suv13-

21TK. 

 

III SKYRIUS 

MOKYKLOS VYKDOMŲ PROGRAMŲ AR JŲ  MODULIŲ  

ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS 

 

35. Mokykla profesinio mokymo programų ir jų modulių  įgyvendinimą planuoja 

vadovaudamasi atitinkama profesinio mokymo programa, švietimo, mokslo ir sporto ministro 

tvirtinamu profesinio mokymo tvarkos aprašu ir Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašu, 
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patvirtintu Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-482 

( Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-479 

redakcija) ‚Dėl Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

36. Mokyklos ugdymo turinys formuojamas ir įgyvendinamas vadovaujantis profesinio 

mokymo programose apibrėžtais mokinių pasiekimais, Bendraisiais ugdymo planais ir mokykloje 

priimtais susitarimais bei sprendimais. 

37. Mokykla detalizuoja ar pritaiko darbo rinkos ir mokinių poreikiams planuojamas 

įgyvendinti profesinio mokymo programose numatytas rekomenduojamas temas ir potemes, taip pat 

nustato, kuriuos pasirenkamuosius modulius  (išskyrus tuos atvejus, kai pasirenkamųjų modulių 

modulinėje programoje nėra) siūlys pasirinkti mokiniams. Mokykla siūlo pasirinkti ne mažiau, kaip 

iš dviejų pasirenkamųjų modulių pasiūlos. 

38. Profesinio mokymo programos 1 mokymosi kredito (toliau – kreditas) 27 

akademinės valandos paskirstomos taip: 

38.3. įgyvendinant pirminio profesinio mokymo programą, 22 akademinės valandos 

skiriamos kontaktiniam darbui, konsultacijoms ir mokinio mokymosi pasiekimams vertinti, o 5 

akademinės valandos – mokinio savarankiškam mokymuisi, kuriam nevadovauja mokytojas; 

38.4. įgyvendinant tęstinio profesinio mokymo programą, 18 akademinių valandų 

paskirstoma kontaktiniam darbui, konsultacijoms ir mokinio mokymosi pasiekimams vertinti, o 9 

akademinės valandos skiriamos mokinio savarankiškam mokymuisi, kuriam nevadovauja 

mokytojas; 

38.5. profesinio mokymo programos, pritaikytos specialiųjų ugdymosi poreikių dėl 

intelekto sutrikimo turintiems mokiniams, kiekvieno modulio 1 kreditui įgyvendinti skiriamos 27 

akademinės valandos. Jos paskirstomos kontaktiniam darbui, konsultacijoms ir mokinio mokymosi 

pasiekimams vertinti. 

39. Mokinio savarankiškam mokymuisi skirtos valandos mokytojams nėra 

tarifikuojamos, jos nėra įskaičiuotos bendruosiuose profesinio mokymo planuose ir 2021–2022 ir 

2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose 

ugdymo planuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. 

gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ (toliau – bendrieji ugdymo 

planai). 

40. Mokykla turi teisę, nedidindama bendros kredito apimties valandomis, padidinti 

pageidaujamo modulio kontaktinių valandų skaičių, jei profesinio mokymo programą ar modulį 

užsakanti ir jį finansuojanti institucija skiria atitinkamai daugiau lėšų.   

41. Mokykla paskirsto modulių, skirtų kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti, 

valandas. Kai profesinis mokymas organizuojamas mokykline forma, praktiniam mokymui 

įgyvendinti skiriama ne mažiau kaip 70 procentų, o likęs laikas, bet ne mažiau kaip 20 procentų nuo 

bendro programai įgyvendinti skirto valandų skaičiaus, skiriamas teoriniam mokymui, išskyrus 

atvejus, kai Europos Sąjungos ar nacionaliniai teisės aktai nustato kitaip. Dalį privalomųjų modulių 

praktinio profesinio mokymo mokykla pagal galimybes vykdo sektoriniuose praktinio mokymo 

centruose, o esant galimybei – realioje darbo vietoje. Kai profesinis mokymas organizuojamas 

pameistrystės forma, vadovaujamasi Profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 1065 „Dėl 

Profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

42. Vykdant pirminį profesinį mokymą, bendrąjį modulį „Darbuotojų sauga ir sveikata“ 

mokykla įgyvendina per pirmą pusmetį lygiagrečiai su kvalifikaciją sudarančiais moduliais prieš 

pasirenkamuosius modulius. Į modulius taip pat integruojamos atitinkamos darbuotojų saugos ir 

sveikatos temos, taip sudarant sąlygas ugdyti saugos darbe prevencijos kultūrą ir gebėjimą 

prisitaikyti prie kintančių technologijų bei siekiant parengti mokinius saugiai atlikti praktines ir 

darbo užduotis, pasirengti, kad mokiniai saugiai pereitų į darbo rinką. 

43. Vykdant tęstinį profesinį mokymą, darbuotojų saugos ir sveikatos mokymas 

integruojamas į kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirtus modulius. 
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44. Civilinės saugos, įgyvendinant profesinio mokymo programas, mokoma pagal 

Civilinės saugos mokymo programą profesinio mokymo įstaigoms, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 1497 „Dėl Civilinės 

saugos mokymo programos profesinio mokymo įstaigoms patvirtinimo“.  

45. Vykdant tęstinį profesinį mokymą, civilinės saugos mokymas integruojamas į 

tęstinio profesinio mokymo programą. 

46. Profesinis orientavimas vykdomas vadovaujantis Profesinio orientavimo vykdymo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314 

„Dėl Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Ugdymo karjerai programa, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-

72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“. Ugdymas karjerai derinamas profesinio 

mokyklos vykdomų programų įgyvendinimo plane įrašytu būdu su kitomis mokyklos 

organizuojamomis profesinio orientavimo (karjeros) paslaugomis: informavimu (kartu su profesiniu 

veiklinimu) ir konsultavimu. Ši programa gali būti neįgyvendinama vykdant tęstinio profesinio 

mokymo programas. 

47. Mokykla parengusi Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašą, patvirtiną 2012 

m. lapkričio  7 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-90, kuriame numačiusi pagrindinius profesinio 

orientavimo uždavinius/veiklas: 

47.3. sudaryti sąlygas mokinimas įgyti karjeros kompetencijų (žinių, gebėjimų ir nuostatų 

apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros 

planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis realizavimą); 

47.4. įgyvendinti švietimo ir mokslo ministro tvirtinamą ugdymo karjerai skirtą programą; 

47.5. organizuoti su ugdymo karjerai suderintas kultūrinę, meninę, pažintinę ir kitas 

veiklas bei neformalųjį švietimą; 

47.6. vykdyti mokinių profesinį informavimą; 

47.7. sudaryti sąlygas mokiniams gauti ir aptarti informaciją apie mokymosi ir darbo 

galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones); 

47.8. pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, 

darbdaviais ir kitais asmenimis); 

47.9. vykdyti mokinių profesinį konsultavimą (individualų ir grupinį); 

47.10. organizuoti ir vykdyti mokinių profesinio orientavimo stebėseną mokykloje; 

47.11. pristatyti savo mokyklą įvairiuose renginiuose; 

47.12. profesinio orientavimo procese pasitelkti mokyklos bendruomenę, darbdavius ir jų 

organizacijas, jų socialinius partnerius, visuomenines organizacijas, rėmėjus ir kitas suinteresuotas 

grupes; 

47.13. bendradarbiauti su bendrojo ugdymo ir aukštojo mokslo įstaigomis. 

48. Įgyvendinant pirminio profesinio mokymo programas, išskyrus programas, 

vykdomas su bendrojo ugdymo programomis (jų įgyvendinimą reglamentuoja bendrieji ugdymo 

planai), fiziniam ugdymui skiriama po 3 valandas per savaitę pirmaisiais mokslo metais. 

49. Įgyvendinant vidurinio ugdymo programą kartu su formaliojo profesinio mokymo 

programa: 

49.3. technologijų dalyko, numatyto Bendrųjų ugdymo planų 129 punkte, nesimoko, 

vietoje jo vykdomas profesinis mokymas, žmogaus sauga integruojama į atitinkamus profesinio 

mokymo programos modulius, meninio ugdymo srities dalyką mokinys gali rinktis kaip 

pasirenkamąjį dalyką pagal savo polinkius, interesus arba derindamas su pasirinkta profesinio 

mokymo programa. 

49.4. Mokyklai paskirsčius valandas, fizinis ugdymas ir fizinio aktyvumo reguliavimas 

įgyvendinamas: 

49.4.1. III–IV gimnazijos klasėse (I–II kursuose) fiziniam ugdymui organizuoti skiriamos 

227 punkte numatytos vidurinio ugdymo programos valandos; 
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49.4.2. III kurse fizinio aktyvumo reguliavimui, kai profesinio mokymo programa yra 90 ir 

110 kreditų apimties, skiriamos 44 valandos (2 kreditai); 

49.4.3. III–IV gimnazijos klasėse (I–II kursuose) profesinio mokymo programose fiziniam 

ugdymui skirtos valandos, kurios liko nepanaudotos, paskirstomos mokyklos nuožiūra parinkto (-ų) 

modulio (-ių) kontaktinėms valandoms padidinti, nekeičiant to modulio kreditų skaičiaus, ir tai 

numatoma mokyklos vykdomų programų įgyvendinimo plane. Mokyklos vykdomų programų 

įgyvendinimo plane įrašoma, kad I ir II kursuose įskaitomos profesinio mokymo programoje 

fiziniam ugdymui (fizinio aktyvumo reguliavimui) nustatytos valandos. 

49.4.4. mokykla sudaro sąlygas mokinių socialinei-pilietinei veiklai, savanorystei ir skatina 

mokinius jomis užsiimti. Šias veiklas rekomenduojama įtraukti į mokinio individualų ugdymo 

planą. Mokykla padeda mokiniams susipažinti su profesijų įvairove ir pasirinkimo galimybėmis, 

planuoti tolesnį savo mokymąsi ir (ar) darbinę veiklą, karjerą. 

50. Mokyklos vykdomų programų įgyvendinimo plane aprašomas 2021 ‒ 2022 m. m. 

vykdomų programų įgyvendinimas. Mokyklos vykdomų programų įgyvendinimo planą rengia 

mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. 

51. Vykdomų programų įgyvendinimo planas rengiamas vadovaujantis bendraisiais 

profesinio mokymo planais ir bendraisiais pagrindinio ir vidurinio ugdymo planais. 

52. Mokyklos vykdomų programų įgyvendinimo planas skelbiamas mokyklos interneto 

svetainėje http://vkpm.lt. 

53. Individualioms mokinio, kuris mokosi savarankiškai, ar nuotoliniu būdu (pavienio 

mokymosi forma), konsultacijoms skiriama iki 15 procentų profesinio mokymo programos 

kontaktinių valandų. Praktinio vairavimo, kurio mokymo procesas organizuojamas individualiu 

būdu, trukmė nustatoma vadovaujantis Vairuotojų mokymo tvarkos aprašu, tvirtinamu Valstybinės 

kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. Nr. 

2B-84 įsakymu „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.    

54. Mokyklos individualaus plano rengimo nuostatos aprašytos VI skyriuje. 

55. Mokykla kartu su profesinio mokymo programa vykdomos Socialinių įgūdžių 

ugdymo programos įgyvendinimą planuoja vadovaudamasis bendrųjų ugdymo planų 4 priedu, 

tačiau šio priedo 15 punkte nustatytą valandų skaičių proporcingai perskirsto neviršydama bendrųjų 

profesinio mokymo planų 47 punkte nustatytų valandų. Mokykla, perskirstydamas Socialinių 

įgūdžių ugdymo programos valandas, atsižvelgia į asmens galias, pritaikydamas ugdymo turinį 

asmens specialiesiems ugdymosi poreikiams ir individualiam ugdymo planui įgyvendinti. 

56. Ugdymo turinys planuojamas mokslo metams. Mokytojas dalyko turinį planuoja 

pagal dalyko programai skiriamą valandų (pamokų) skaičių. Planuodamas ugdymo procesą 

mokytojas planuoja ir vertinimą, jį sieja su mokymosi tikslais atsižvelgdamas į mokinių mokymosi 

patirtį ir gebėjimus. Dėl ugdymo turinio detalizavimo laikotarpių ir būdų sprendimą priima pats 

mokytojas. Ilgalaikius (metų)  profesinio mokymo dalykų planus aprobuoja profesinio mokymo 

metodinės grupės (Vilniaus ir Kaišiadorių skyriaus), bendrojo ugdymo dalykų planus bendrojo 

ugdymo dalykų metodinė grupė, derina praktinio mokymo vadovas ir profesinio mokymo skyriaus 

vedėja. Tvirtina mokyklos direktorius. 

57. Ugdymo turinio planavimo laikotarpiai ir formos: 
57.3. mokytojų parengti dalykų ilgalaikiai planai, teminiai planai, bendrojo ugdymo ir 

profesinio mokymo  metodinėse grupėse, derinami su profesinio mokymo skyriaus vedėja. 

Teminius planus tvirtina direktorius iki spalio 2 d.. 

57.4.  bendrojo ugdymo  dalykų ilgalaikiai planai, teminiai planai rengiami pagal vieningą 

sistemą patvirtintą Kaišiadorių skyriaus  bendrojo ugdymo dalykų metodinės grupės 2013 m. 

rugsėjo 6 d. protokoliniu nutarimu Nr.1; 

57.5. modulinių profesinio mokymo programų planai rengiami pagal vieningą sistemą 

patvirtintą 2018 metų rugsėjo 11 d. profesinio mokymo metodinės grupės  protokoliniu nutarimu 

NR. 4. 

58. Dalyko ugdymo turinio planavimo ir vykdymo priežiūra: 

http://vkpm.lt/
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58.3. teminių planų, ilgalaikių dalykų planų rengimo procesą ir kokybę prižiūri profesinio 

mokymo skyriaus vedėja, gimnazijos skyriaus vedėja, Kaišiadorių skyriaus vedėja; 

58.4. ugdymo turinio įgyvendinimą prižiūri ir kontroliuoja profesinio mokymo skyriaus 

vedėja, praktinio mokymo vadovė, Kaišiadorių skyriaus vedėja, Pravieniškių skyriaus vedėjas, 

gimnazijos skyriaus vedėja, direktoriaus pavaduotojas ugdymui; 

58.5. prevencinių programų įgyvendinimo priežiūrą vykdo mokyklos socialinės 

pedagogės. 

59. Ugdymo proceso dienos skirtos kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sporto, 

praktinei, socialinei, prevencinei, vertybinių nuostatų ugdymo veiklai, taip pat veiklai, susijusiai su 

ugdymu karjerai integruojamos į ugdymo dalykų turinį. 

60. Ugdymo procesas mokykloje organizuojamas pamokų forma. Pamokų trukmė – 45 

min. 

61. Neformaliojo švietimo programos rengiamos, atsižvelgiant į bendruosius iš valstybės 

ir savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijus, tvirtinamus 

švietimo mokslo ir sporto ministro. Valandos nustatomos mokslo metams kiekvienai neformaliojo 

švietimo programai. 

62. Ugdant profesijai reikalingas kompetencijas, kartu ugdomi mokinio bendrieji  visą 

gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimai. Kritinis mąstymas, kūrybingumas, iniciatyvumas, 

problemų sprendimas, sprendimų priėmimas ir konstruktyvus jausmų valdymas ugdomas kartu su 

bendraisiais gebėjimais. 

63. Moduliuose integruojamų gebėjimų ugdymui skiriama ne mažiau 10 procentų bendro 

modulinei programai skirto laiko. Kiekvienam bendrajam gebėjimui, nustatytam modulyje ugdyti 

skiriamos valandos nurodytos vykdomų programų priede Nr.1. 

64. Mokinio, kuris mokosi pameistrystės forma, mokymasis planuojamas ir vykdomas 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. 

65. Mokykla mokiniui, kuris mokosi pameistrystės profesinio mokymo organizavimo 

forma, rengia individualų mokymo planą. 

66. Atsiradus mokyklos vykdomų mokymo programų (ugdymo) plane nenumatytiems 

atvejams, mokykla ugdymo proceso metu gali koreguoti vykdomų mokymo programų (ugdymo) 

plano įgyvendinimą arba mokinio individualųjį ugdymo planą, priklausomai nuo mokymo lėšų, 

išlaikydama minimalų pamokų skaičių dalykų programoms įgyvendinti. 

67. Mokykla vykdomų programų įgyvendinimo planą tvirtina iki einamųjų metų rugsėjo 

1 dienos. Vykdomų programų planą tvirtina Mokyklos direktorius, suderinęs su Mokyklos taryba 

(savivaldos organu). 

68. 2021‒2022 mokslo metais įgyvendinamos profesinio mokymo programos  (lentelėje 

pateikti specialybių pavadinimai, kursai, grupių santrumpos ir valstybiniai kodai): 

Eil. 

Nr. 

Specialybė Kursas Grupė Valstybinis kodas 

1. Santechnikas II san2-20M M44073201 

2. Suvirintojas II suv3-20P M44071501 

3. Ventiliacijos, oro 

kondicionavimo sistemų 

gamintojas ir montuotojas 

II ven7-20M M44071303 

4. Santechnikas I san2-21M M44073201 

5. Suvirintojas I suv3-21P P43071501 

6. Elektrikas I ele1-21M M44071304 

7. Atsinaujinančios energetikos 

įrangos montuotojas 

I aen7-21M M44071302 

8. Santechnikas II san5-20T T43073206 

9. Suvirintojas II suv6-20T T43071502 
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10. Ventiliacijos, oro 

kondicionavimo sistemų 

gamintojas ir montuotojas 

II ven7-20T T43071303 

11. Elektrikas I ele4-21T T43071304        

12. Santechnikas I san5-21T T43073206 

13. Suvirintojas I suv6-21T T43071503 

14. Atsinaujinančios energetikos 

įrangos montuotojas 

I aen7-21T T43071301 

14. Suvirintojas I su1-20PK P32071504 

15. Šildymo, vėdinimo, oro 

kondicionavimo sistemų 

montuotojas 

I šv1-20PK P32073220 

16. Šildymo, vėdinimo, oro 

kondicionavimo sistemų 

montuotojas 

I šv1-21TK T32073221 

17. Suvirintojas I su1-20TK T32071502 

18. Siuvėjas I sv1-20TK T32072302 

19. Santechnikas I sn1-20TK T32073220 

20. Baldžius I ba1-20TK T32072204 

 

69. 2021 – 2022 mokslo metais Kaišiadorių skyriuje įgyvendinamos profesinio mokymo 

programos  (lentelėje pateikti specialybių pavadinimai, kursai, grupių santrumpos ir valstybiniai 

kodai): 

Eil. 

Nr. 

Specialybė Kursas Grupė Valstybinis kodas 

1. Apdailininkas  

( statybininkas) 

III apd24-19M M43073202 

2. Žemės ūkio gamybos verslo 

darbuotojas 

III žūm11-19M M43081103 

3. Virėjas III vir16-19M M43101302 

4. Virėjas II vir3-20P P42101303 

5. Apdailininkas II apd1-20P P32073205 

6. Žemės ūkio gamybos verslo 

darbuotojas 

II žūm4-20M M43081103 

7. Žemės ūkio gamybos verslo 

darbuotojas 

II žūm5-20M M44081102 

8. Žemės ūkio gamybos verslo 

darbuotojas 

II žūm9-20T T43081103 

9. Apdailininkas II apd6-20T  T32073213 

10. Virėjas I vir3-21P P42101303 

11. Apdailininkas I apd1-21P P32073205 

12. Žemės ūkio gamybos verslo 

darbuotojas 

I žūm4-21M M43081103 

13. Virėjas I vir8-21T T32101302 

14. Žemės ūkio gamybos verslo 

darbuotojas 

I žūm9-21T T43081103 
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15. Apskaitininkas I aps2-21P P43041101 

16. Apskaitininkas I aps7-21T T43041102 

 

70. 2021 – 2022 mokslo metais Pravieniškių skyriuje įgyvendinamos profesinio mokymo 

programos  (lentelėje pateikti specialybių pavadinimai, kursai, grupių santrumpos ir valstybiniai 

kodai): 

Eil. 

Nr. 

Specialybė Kursas Grupė Valstybinis kodas 

1 Dailidė I dai2-21TK T32073211 

2 Mūrininkas I mūr2-21TK T32073202 

3 Plytelių klojėjas I ply2-21TK T32073215 

4 Stalius I sta2-21TK T32072201 

5 Siuvėjas I siu10-21TK T32072302 

6 Suvirintojas I suv12-21TK T32071502 

7 Suvirintojas I suv13-21TK T32071502 

8.  Dekoratyvinio apželdinimo 

darbuotojo padėjėjas  

I dek1-21TK T21081101 

 

IV SKYRIUS 

MOKYMOSI FORMOS IR MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDAI 

 

71. Profesinį mokymą mokykla  organizuoja mokykline arba pameistrystės forma. 

Mokinio, kuris mokosi pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma, mokymasis 

planuojamas ir vykdomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. 

72. Mokykloje mokymas pagal bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas 

organizuojamas mokykline grupinio mokymosi forma, kai tam tikram laikotarpiui sudarytos 

mokinių grupės mokosi mokytojų mokomos. 

73. Mokymosi formos taikomos vadovaujantis Mokymosi pagal formaliojo švietimo 

programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo 

mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – 

Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas).  

74. Mokykla gali ne didesnę kaip 30 procentų dalį nuo visai profesinio mokymo 

programai ar moduliui įgyvendinti skirto laiko, išskyrus  Vykdomų programų 2 priede nustatytus 

atvejus, organizuoti nuotoliniu būdu, vadovaudamasis Mokymosi pagal formaliojo švietimo 

programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo 

mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 

Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl 

Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“, siekdama 

atitinkamoje programoje ar modulyje nustatytų rezultatų, kuriuos mokinys gali pasiekti 

naudodamasis informacinėmis komunikacinėmis priemonėmis. Ši punktas netaikomas vykdomų 

programų 2 priede nustatytu atveju. Mokykla, įstatuose įsiteisinusi nuotolinį mokymo proceso 

organizavimo būdą: 

74.3. užtikrina tinkamą informacinių ir komunikacinių technologijų infrastruktūrą; 

74.4. užtikrina sąlygas mokytojų ir pagalbos specialistų bendradarbiavimui organizuojant 

nuotolinį mokymą, užtikrina mokiniams skiriamų užduočių prieinamumą, pagalbos mokiniams 

teikimą, aktualios informacijos sklaidą; 
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74.5. įvertina mokinių mokymosi sąlygas namuose, aprūpinimą mokymosi priemonėmis, 

reikalingomis dalyvauti nuotolinio mokymosi procese, atsižvelgdama į galimybes organizuoja 

mokinio aprūpinimą, jei mokinys jų neturi, arba sudaro sąlygas mokiniui mokytis mokykloje; 

74.6. pritaiko tvarkaraštį sinchroniniam ir asinchroniniam nuotoliniam mokymui 

organizuoti, skirdama ne mažiau kaip 60 procentų sinchroniniam ir ne daugiau kaip 40 procentų 

asinchroniniam nuotoliniam mokymui nuo viso nuotoliniam mokymui skirto laiko; 

74.7. organizuoja grupines ir individualias konsultacijas nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu ir (ar) mokykloje. 

75. Įgyvendinant modulinių programų privalomuosius modulius praktiniam profesiniam 

mokymui skiriama ne mažiau kaip 70 procentų jų apimties, išskyrus atvejus, kai Europos Sąjungos 

ar nacionaliniai teisės aktai nustato kitaip. Dalis privalomųjų modulių praktinio profesinio mokymo,  

vykdoma sektoriniuose praktinio mokymo centruose, o esant galimybei – realioje darbo vietoje. 

76. Praktinio mokymo organizavimą apima: 

111.1. pasiruošimas pamokai: 

111.1.1. asmeninis mokytojo pasiruošimas pamokai; 

111.1.2. pamokų materialinių ‒ techninių priemonių paruošimas; 

111.1.3. praktinio mokymo proceso planavimas;  

111.1.4. įvadinis praktinio mokymo pamokos (Ų) instruktažas: 

111.1.4.1. instruktažo tikslas –paruošti mokinius praktinių užduočių atlikimui.  

111.2. pasiruošimas praktinio mokymo pamokai: 

111.3. asmeninis mokytojo pasiruošimas pamokai; 

111.4. pamokos materialinių – techninių priemonių paruošimas; 

111.5. praktinio mokymo proceso planavimas; 

111.6. įvadinis praktinio mokymo pamokos (ų) instruktažas: 

111.7. instruktažo tikslas–paruošti mokinius praktinių užduočių atlikimui. Visada 

vykdomas pamokos (ų) pradžioje, užpildžius mokinių lankomumo apskaitą bei paskelbus pamokos 

(ų) temą ir tikslus; 

111.8. einamasis instruktažas: 

111.8.1. tai mokytojo vadovavimas mokiniams jų praktinių užduočių atlikimo metu; 

111.9. baigiamasis instruktažas: 

111.10. praktinio mokymo pamokos (ų) rezultatų aptarimas. 

112. Pameistrystės forma profesinis mokymas vykdomas su mokiniu pasirašius 

pameistrystės profesinio mokymo sutartį, vadovaujantis profesinio mokymo įstatymo nustatyta 

tvarka. Profesinio mokymo organizavimo forma iš mokyklinės į pameistrystės ir atvirkščiai gali 

būti keičiama profesinio mokymo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 

113. Pameistrio mokymui darbo vietoje vadovauti konsultuojant profesijos meistrą ir 

pameistrį paskirtam atsakingam darbuotojui skiriama iki 5 valandų per savaitę, kai grupėje 15 

pameistrių, kurie mokosi pas vieną meistrą, o kai pameistriai mokosi pas skirtingus darbdavius, – 

iki 15 valandų per savaitę. 

114. Mokiniams besimokantiems pagal profesinio mokymo programą pameistrystės forma 

sudaromas mokinio individualus ugdymo planas, kuriame detalizuojamos praktinio mokymo 

valandos. 

115. Dalis praktinio mokymo valandų atliekama sektorinio praktinio mokymo centruose: 

115.1. 40-70 mokinių siunčiama į sektorinius centrus; 

115.2. Praktiniam mokymui sektoriniuose centruose skiriama vidutiniškai 40 val. vienam 

mokiniui. 

116. Mokiniai, turintys modulių, kurių mokėsi, patenkinamus mokymosi pasiekimų 

įvertinimus, siunčiami į realią darbo vietą praktiniams gebėjimams įtvirtinti pagal profesinio 

mokymo programos baigiamąjį modulį „Įvadas į darbo rinką“ (toliau – baigiamasis modulis); 

117. Jei dėl objektyvių priežasčių baigiamojo modulio negalima įgyvendinti realioje darbo 

vietoje, jį galima įgyvendinti sektoriniame praktinio mokymo centre, o jei nėra ir tokios galimybės 

– profesinio mokymo įstaigos bazėje.  
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118. Asmenims, kuriems atimta ar apribota laisvė, praktinių gebėjimų įtvirtinimas realioje 

darbo vietoje  neskiriamas, tačiau jiems sudaromos sąlygos pasiekti baigiamajame modulyje 

nustatytus mokymo rezultatus. 

119. Baigiamojo modulio įgyvendinimo priežiūrai mokykla skiria atsakingą profesijos 

mokytoją, kuriam nustato 15 kontaktinio darbo valandų per savaitę. Šios valandos skiriamos 

mokinių praktinio mokymo realioje darbo vietoje priežiūrai, analizei, aptarimui ir konsultacinei 

pagalbai.  

120. Mokiniams, turintiems 18 metų, per savaitę gali būti skiriama 40 astronominių 

valandų (po 60 minučių) praktinio mokymo realioje darbo vietoje arba 40 akademinių valandų (po 

45 minutes), jei praktika ar mokymas darbo vietoje įgyvendinami sektoriniame praktinio mokymo 

centre ar profesinio mokymo teikėjo praktinio mokymo bazėje. 

121. Mokinių mokymosi pasiekimai įvertinami ir apibendrinami baigus kiekvieną modulį. 

122. Mokinių mokymosi pasiekimai ir pažanga vertinama vadovaujantis profesinio 

mokymo programose aprašytais mokymosi rezultatais ir vertinimo kriterijais. 

123. Minimalų mokinių skaičių neformaliojo švietimo grupėje nustato mokykla, 

atsižvelgdamas į finansines galimybes. 

124. Vykdomas neformaliojo švietimo programas mokykla tvirtina  iki einamųjų metų 

rugsėjo 15 d. 

125. Rengiant mokyklos vykdomų programų  planą ugdymo programoms įgyvendinti 

mokykla yra  susitarusi dėl:  

125.1. ugdymo turinio integravimo nuostatų: kokias papildomas programas ir kokiu būdu; 

125.2.  nuoseklios ir ilgalaikės socialines emocines kompetencijas ugdančios prevencinės 

programos pasirinkimo;  

125.3. mokiniui siūlomų papildomai pasirinkti dalykų, dalykų modulių, atsižvelgiant į 

mokinio mokymosi poreikius ir šių dienų aktualijas;  

125.4.  pažintinės ir kultūrinės, meninės, sportinės, projektinės veiklos organizavimo 

(dermės su bendrosiomis programomis užtikrinimas, organizavimo laikas ir kt.);  

125.5.  mokymo(-si) virtualiosiose aplinkose prieinamumo, mokymosi išteklių 

panaudojimo;  

125.6. švietimo pagalbos teikimo;  

125.7.  neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimo: pasiūlos, galimybės rinktis ir 

organizavimo būdų; minimalaus grupės dydžio neformaliojo vaikų švietimo veikloms organizuoti;  
125.8. mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo ir reikalavimų šiam planui 

numatymo;  
125.9.  laikinųjų grupių dydžio ir sudarymo principų;  

125.10.  bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tikslų, būdų ir formų. 

126. Grupių dalijimo ir jungtinių grupių sudarymo nuostatos 2021‒2022  mokslo 

metais: 

126.1. sujungtos grupės: vent7-20M ir vent7-20T, ventiliacijos, oro kondicionavimo 

sistemų gamintojo ir montuotojo pirminio ir tęstinio mokymo modulinės programos, aen7-21M ir 

aen7-21T, aps2-20P ir aps7-20T apskaitininko pirminio ir tęstinio mokymo modulinės programos; 

126.2. su1-21PK ir šv1-21TK grupės dalijamos į pogrupius.  

126.3. mokant bendrųjų profesinių dalykų grupės į pogrupius nedalijamos; 

126.4. grupių apd1-20P ir žūm4-20M , vir3-21P ir žūm4-21M bendrojo ugdymo dalykų 

mokymas yra sujungtas į vieną grupę. 

127. Bendruosiuose ugdymo planuose nenumatytais atvejais mokykla ugdymo proceso 

metu gali koreguoti mokyklos ugdymo planą arba mokinio individualų ugdymo planą, 

atsižvelgdama į mokymo lėšas ir išlaikydama minimalų pamokų skaičių dalykų bendrosioms 

programoms įgyvendinti.  

128. Teorinio ir praktinio mokymo pamokų tvarkaraščius įsakymu tvirtina mokyklos 

direktorius,  mokinių neformaliojo švietimo būrelių grafikus tvirtina mokyklos direktorius. 

129. Mokinių konsultacijų, akademinių įsiskolinimų, dalykų skirtumų likvidavimo, žinių 

ir gebėjimų patikrinimų grafikus tvirtina ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjas. 
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130. Visų grupių ugdymo apskaita vedama elektroniniame dienyne: 

130.1. Vilniaus mokykloje, Vilniaus pataisos namų skyriuje „TAMO“; 

130.2. Kaišiadorių skyriuje ir Pravieniškių skyriuje „VERITUS“. 

131. Mokytojai diferencijuoja ugdymo tikslus, uždavinius, mokymo ir mokymosi turinį, 

metodus, naudojamas mokymo(si) priemones atsižvelgdami į mokinių mokymosi tikslus, 

parengtumą, individualius gebėjimus, mokymosi stilių. 

132. Naujai priimtiems mokiniams skiriamas 2 mėnesių adaptacinis laikotarpis. Siekiant 

mokiniams padėti sėkmingai adaptuotis yra vykdoma direktoriaus įsakymu patvirtinta mokinių 

adaptacijos programa, kurios metu mokiniams teikiama visapusiška informacija ir pagalba, 

mokiniai supažindinami su mokyklos struktūra, vidaus tvarka ir reikalavimais, vadovais, pagalbos 

mokiniui specialistais. Programos įgyvendinimo laikotarpiu siekiama kuo geriau pažinti mokinius, 

įvertinti jų poreikius, motyvaciją ir gebėjimus, padėti jiems prisitaikyti prie naujos mokymosi 

aplinkos. 

133. Mokykloje sudaromos galimybės pasirinktos specialybės mokytis asmenims, 

įgijusiems vidurinį išsilavinimą, dirbantiems pagal darbo sutartį arba auginantiems vaikus, dėl to 

negalintiems dalyvauti ugdymo procese kasdieniniu mokymosi būdu. Šiems mokiniams sudaromos 

sąlygos teorijos mokytis virtualioje aplinkoje, organizuojamos atskirų dalykų konsultacijos ir 

atsiskaitymai pagal skyriaus vedėjo patvirtintą grafiką, ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį. 

Asmenims, dirbantiems pagal siekiamą įgyti specialybę, sudaromos sąlygos mokytis pameistrystės 

būdu, teorinio mokymo dalykų mokantis virtualioje aplinkoje. 

134. Dalykų mokymuisi skiriamų pamokų skaičius konkrečioje klasėje/grupėje 

fiksuojamas profesinio mokymo programos /pagrindinio ugdymo programos 9-10 klasės/ vidurinio 

ugdymo mokymo planuose, derinamas bendrojo ugdymo bei profesinio mokymo/ technologijų 

turinys. 

135. Bendrojo ugdymo dalykų mokytojai 9-10 kl. (I-II gimnazijos klasėms) ir 11-12 

klasėms (III - IV gimnazijos klasėms) sudaro ilgalaikius/ detalizuotus teminius planus, kurie 

tvirtinami bendrojo ugdymo mokytojų metodinės grupės protokolu ir talpinami e-dienyne. 

136. Profesijos dalykų mokytojai sudaro teminius planus dalyko/modulio programai, kurie 

tvirtinami profesijos mokytojų metodinės grupės protokolu ir talpinami e-dienyne.  

 

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO BŪDAI IR LAIKOTARPIAI 

 

137.  Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas yra mokyklos ugdymo plano dalis ir turi 

derėti su keliamais ugdymo tikslais ir ugdymo proceso organizavimu. Vertinant mokinių pažangą ir 

pasiekimus ugdymo procese vadovaujamasi Bendrosiomis programomis, Nuosekliojo mokymosi 

pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d.  įsakymo Nr. V-766 redakcija, Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. V-242 suvestinė redakcija). Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl 

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2016 birželio 29 d. įsakymo Nr. V-610 redakcija) ir mokyklos  Mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, patvirtinta 2021 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-40. 

138. Vertinimo tikslas – padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei, pateikti 

informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, įvertinti mokytojo ir mokyklos 

darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

139.  Atsižvelgus į vertinimo tikslus, taikomi šie vertinimo tipai:  

139.1. diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti 

tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą, įveikiant sunkumus;  
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139.2. formuojamasis vertinimas – nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, kuriuo 

siekiama operatyviai suteikti detalią informaciją apie tolesnio mokinio mokymosi bei tobulėjimo 

galimybes, numatant mokymosi perspektyvą. Formuojamasis vertinimas skatina mokinius mokytis 

analizuoti esamus pasiekimus ar mokymosi spragas, sudaro galimybes mokiniams ir mokytojams 

geranoriškai bendradarbiauti;  

139.3. apibendrinamasis vertinimas – vertinimas, naudojamas baigus programą, kursą, 

modulį. Jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje; 

139.4. norminis vertinimas – vertinimas, kuris sudaro galimybes palyginti mokinių 

pasiekimus, taikomas per egzaminus; 

139.5. kriterinis vertinimas – vertinimas, kurio pagrindas – tam tikri kriterijai (pasiekimų 

lygiai), su kuriais lyginami mokinio pasiekimai. 

140. Mokinių žinios, gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, pažanga vertinama pagal Bendrųjų 

ar/arba profesinio mokymo programų reikalavimus, brandos egzaminų vertinimo instrukcijas, 

metodinėse grupėse aptartus ir suderintus dalyko ar/arba modulio vertinimo metodus, formas ir 

kriterijus. 

141. Mokinio mokymosi pasiekimai ugdymo laikotarpio pabaigoje apibendrinami ir 

vertinimo rezultatas fiksuojamas įrašu ir (arba) balu, taikant 10 balų vertinimo sistemą: 

141.1. patenkinamas įvertinimas – įrašai: „patenkinamas“, „pagrindinis“, „aukštesnysis“, 

„atleista“ („atl.“), „įskaityta“ („įsk.“), 4–10 balų įvertinimas; 

141.2. nepatenkinamas įvertinimas – įrašai: „neįskaityta“ („neįsk.“), „neatlikta“ 

(„neatlik.“), 1–3 balų įvertinimas; 

141.3. vertinant mokinių pasiekimus orientuojamasi į pasiekimų lygius, apibrėžtus 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo Bendrosiose programose; 

141.4. Vertinimo skalė bendrajame ugdyme: 

Pasiekimų lygis Trumpas apibūdinimas Įvertinimas 

aukštesnysis puikiai 10 (10) 

 labai gerai 9 (devyni) 

pagrindinis gerai 8 (aštuoni) 

 pakankamai 7 (septyni) 

 vidutiniškai 6 (šeši) 

patenkinamas pakankamai 5 (penki) 

 pakankamai patenkinamai 4 (keturi) 

nepatenkinamas nepatenkinamai 3 (trys) 

 blogai 2(du) 

 labai blogai 1 (vienas) 

 pasiekimai nėra įvertinti Neįskaityta 

142.  Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo 

programas, pasiekimai vertinami 10 balų sistema. 

143.  „Dorinio ugdymo (etika, tikyba)“, „Darbuotojų sauga ir sveikata“, „Saugus elgesys 

ekstremaliose situacijose“, „Įvadas į profesiją“ ir „Įvadas į darbo rinką“ dalykų/modulių pasiekimai 

pažymiais nevertinami, rašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

144.  Per laisvai pasirenkamųjų dalykų, projektų pamokas mokinių žinios vertinamos 

pažymiais. 

145.  Per pasirenkamųjų dalykų, modulių pamokas mokinių žinios vertinamos „įskaityta“ 

arba „neįskaityta“. 

146.  Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir 

mokyklos vadovo įsakymą. 

147. Vadovaujamasi mokyklos ir mokytojo parengta vertinimo sistema sudaryta, remiantis 

mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2021 m. 

balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-40, derinant diagnostinį ir kaupiamąjį vertinimą atsižvelgiant į darbo 

formas, pamokos uždavinius, mokinių galimybes. Numatyti kontroliniai darbai, rašiniai, 
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projektiniai darbai vertinami pažymiu. Kitų vertinamų darbų vertinimo kriterijus numato mokytojas 

ir su jais iš anksto supažindina mokinius. 

148.  Dalykų mokymosi pasiekimai pusmečio, modulio ar kt. laikotarpio pabaigoje 

įvertinami pažymiu ar įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys 

yra atleistas pagal gydytojo rekomendacijas ir mokyklos direktoriaus įsakymu, įrašas „neįskaityta“ 

– jeigu mokinio pasiekimai nėra įvertinti. 

149.  Darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės saugos programų dalykų pasiekimai 

vertinami „įskaityta“. 

150.  Fizinio ugdymo  pasiekimai vertinami dešimties balų sistemos pažymiu. Vertinama: 

mokinių pastangos, darbas pamokose, asmeninė pažanga ir lankomumas. Specialiosios medicininės 

fizinio pajėgumo grupės kūno kultūros pratybas lankančių mokinių pasiekimai pažymiais 

nevertinami, rašoma „įskaityta“ ar „neįskaityta“. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra 

atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir mokyklos direktoriaus įsakymą. 

151.  Kėlimas į aukštesnį kursą, klasę  atliekamas vadovaujantis  Formaliojo profesinio 

mokymo tvarkos aprašu, patvirtintu 2012 m. kovo 15 d. įsakymu  Nr. V-482(Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-479 redakcija)  „Dėl formaliojo 

profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, (galiojanti suvestinė redakcija 2020-05-30) 

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d.  įsakymo Nr. V-766 redakcija, 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. V-242 suvestinė 

redakcija). 

152.  Baigiamojo kurso mokiniams organizuojamas Asmens įgytų kompetencijų 

vertinimas, vadovaujantis Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-15 „Dėl 

asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

153.  Ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymas mokykloje vykdomas vadovaujantis 

Ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2008 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. ISAK-72 (Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2018 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. V-643 redakcija). 

154.  Mokiniai tobulinantys turimą  ar siekiantiems įgyti kitą kvalifikaciją, priimti mokytis 

pagal formaliojo profesinio mokymo programą, ir pageidaujantys, kad jo ankstesni mokymosi 

pasiekimai būtų įskaityti, mokyklai teikia prašymą (laisva forma) įskaityti jo ankstesnius mokymosi 

pasiekimus ir pateikia  ankstesnio mokymosi pasiekimus liudijančius dokumentus arba teisės aktų 

nustatyta tvarka patvirtintas dokumentų kopijas. 

155.  Ankstesnio mokymosi pasiekimus vertina direktoriaus įsakymu paskirti profesijos 

mokytojai. Prireikus gali būti konsultuojamasi su įmonių ar įstaigų darbuotojais, dirbančiais su 

atitinkama formaliojo profesinio mokymo programa susijusiose veiklos srityse. 

156.  Asmens ankstesnio mokymosi pasiekimai, įgyti mokantis pagal formaliojo profesinio 

mokymo programas, įskaitomi, įvertinus pateiktuose dokumentuose įvardytų mokymosi pasiekimų 

atitiktį nurodytiems atitinkamoje formaliojo profesinio mokymo programoje. Esant neatitikimui ar 

neaiškumui, gali būti atliekamas asmens ankstesnio mokymosi pasiekimų vertinimas pagal 

atitinkamoje formaliojo profesinio mokymo programoje nustatytus mokymosi pasiekimų vertinimo 

reikalavimus. 

157.  Ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymas įteisinamas mokyklos direktoriaus 

įsakymu, jo paskirtų profesijos mokytojų teikimu. 

158.  Mokinių, kurie mokosi pagal modulines programas, mokymosi pasiekimai įvertinami 

ir apibendrinami baigus kiekvieną modulį  iš anksto mokyklos nustatyta  ir paskelbta tvarka.  

159.  Į pusmečio mokymosi pasiekimų suvestinę įrašomi baigtų modulių įvertinimai, jei 

mokslo metai skirstomi į pusmečius. 

160. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą jiems mokantis, vadovaujamasi profesinio 

mokymo programose aprašytais mokymosi rezultatais ir vertinimo kriterijais. 
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161. Mokykla, siekdama padėti kiekvienam mokiniui pagal išgales pasiekti aukštesnių 

ugdymo (si) rezultatų: 

161.1. užtikrina mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdų ir formų dermę 

mokykloje, vertinimo metu sukauptos informacijos sklaidą; 

161.2. informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių mokymosi pažangą 

ir pasiekimus vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu 

(1966-06-11 d., Nr. I-1374 (galiojanti suvestinė redakcija 2019-01-01), Vilniaus komunalinių 

paslaugų mokyklos mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) duomenų tvarkymo taisyklėmis, 

patvirtintomis 2020 m. gruodžio30 d. direktoriau įsakymu Nr. V-113. 

 

VI SKYRIUS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

 

162.  Mokykla priima sprendimą dėl mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo. Mo-

kinio individualus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir mokymosi 

poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis išsikelti tikslus, juos įgyvendinti, prisiimti 

asmeninę atsakomybę už mokymąsi.  

163.  Individualus mokinio ugdymo panas rengiamas vadovaujantis Individualaus ugdymo 

plano mokiniui sudarymo/keitimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2020 m. lapkričio 5 d. direktoriaus 

pavaduotojo ugdymui, laikinai einančio direktoriaus pareigas įsakymu Nr. V-99. 

164.  Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos (toliau – mokyklos) mokinio individualaus 

ugdymo plano sudarymo/keitimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato mokinio individualaus 

ugdymo plano sudarymo ir jo keitimo tvarką. 

165. Individualus ugdymo planas sudaromas: 

165.1. mokiniams, besimokantiems pagal vidurinio ugdymo programą; 

165.2. mokiniams, atvykusiems iš užsienio, kai mokytojai įvertinę jo gebėjimus, sutaria 

kokia pagalba būtina mokinio sėkmingai adaptacijai; 

165.3. mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programą ir kurio 

pasiekimai nesiekia patenkinamojo lygmens; 

165.4. mokiniams, besimokantiems pagal specialiojo ugdymo programas; 

165.5. mokiniams, besimokantiems namie; 

165.6. mokiniams besimokantiems pagal profesinio mokymo programą pameistrystės 

forma. 

165.7. Reikalavimai mokinio individualiam ugdymo planui: 

165.8.   mokinio individualiame ugdymo plane nurodomas dalykas, dėl kurio kilo 

mokymosi sunkumų; 

165.9.   individualaus ugdymo plano turinį lemia numatomi artimiausi ir tolesni mokinio 

ugdymo(si) tikslai ir būdai jų siekti, numatoma tiksli mokinio veikla, siejama su mokymosi 

poreikiais, norimo dalyko pasiekimų gerinimu, numatomi uždaviniai, priemonės, vertinimas, kaip 

bus šalinami iškilę mokymosi sunkumai;  

165.10. numatoma teikti pedagoginę pagalbą;  

165.11. numatomi sėkmės kriterijai;  

165.12.  mokinio individualus ugdymo planas sudaromas vienam pusmečiui/mokslo 

metams;  

165.13.  individualūs ugdymo planai sudaromi vadovaujantis mokyklos VGK, PPT 

rekomendacijomis.  

166. Sudarant ir įgyvendinant mokinio individualų ugdymo planą bendradarbiauja 

mokyklos vadovai, mokiniai, mokytojai ir mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), švietimo pagalbos 

specialistai, ne mažiau kaip kartą per pusmetį pasiekimai aptariami VGK.  

167.  Mokinio individualaus plano sudarymą, konsultavimą ir jo įgyvendinimą organizuoja 

direktoriaus įsakymu paskirtas direktoriaus pavaduotojas ugdymui, klasių/grupių vadovai, švietimo 

pagalbos specialistai, dalykų mokytojai. 
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168.  Individualus ugdymo planas turi skatinti mokinius racionaliai planuoti savo laiką, 

mokyti mokymosi strategijų, efektyvinti mokinių išmokymą pamokose. 

169.  Mokomojo dalyko mokytojas, grupės vadovas ir švietimo pagalbos specialistai 

atsakydami už savalaikį informacijos pateikimą apie mokinio mokymosi problemas, užtikrina 

pagalbą mokiniui ir šalins ugdymosi nesėkmių priežastis. 

170. Mokinio individualus ugdymo plano sudarymo/keitimo tvarkoje yra numatyta III-IV 

gimnazijos klasių mokinių plano keitimo tvarka. 

 

VII SKYRIUS 

MOKYMO TURINIO FORMAVIMO IR ĮGYVENDNIMO YPATUMAI 

(INTEGRUOJAMOS PROGRAMOS IR JŲ INTEGRAVIMO SĄLYGOS) 

 

171.  Ugdant kvalifikaciją sudarančias kompetencijas, kartu ugdomos mokinio bendrosios 

mokymosi visą gyvenimą kompetencijos, apibrėžtos Europos Sąjungos Tarybos 2018 m. gegužės 

22 d. rekomendacijoje dėl bendrųjų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų (2018/C 189/01).  

172.  Mokykla ugdo mokinių kritinį mąstymą, kūrybingumą, iniciatyvumą, mokyti spręsti 

problemas, priimti sprendimus, konstruktyviai valdyti jausmus ir kitas reikalingas bendrąsias 

kompetencijas.  

173.  Moduliuose integruotam bendrųjų kompetencijų ugdymui skiriama ne mažiau kaip 10 

procentų bendro modulinei programai skirto laiko.  

174.  Nustatytų Bendrųjų kompetencijų integravimas į profesinio mokymo modulius 

pateiktas vykdomų programų   Bendrųjų kompetencijų integravimo į profesinio mokymo programų 

modulius formoje, 1 priedas. 

175.  Į mokykloje ir už jos ribų vykdomą kultūrinę, meninę, pažintinę, kūrybinę, sportinę, 

praktinę, socialinę, prevencinę vertybinių nuostatų ugdymo veiklą, siejamą su mokyklos tikslais, 

mokinių mokymosi poreikiais integruojama: sveikatos ugdymas, ugdymas karjerai, etninės kultūros 

ugdymas. 

176.  Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa bei Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos integruojamos į  estetikos dalyko mokymą ir 

įtraukiamos į neformaliojo švietimo, bei grupės vadovų veiklos programas. 

 

XIII SKYRIUS 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS MOKINIAMS 

 

177. Neformaliojo švietimo grupė sudaroma iš tos pačios ar skirtingų grupių, skirtingų 

kursų mokinių. 

178. Minimalų mokinių skaičių neformaliojo švietimo grupėje nustato mokykla, 

atsižvelgdamas į finansines galimybes. Minimalus mokinių skaičius neformaliojo švietimo 

būreliuose 2021 - 2022 m. – 12 mokinių.  

179. Vykdomas neformaliojo švietimo programas mokykla tvirtina  iki einamųjų metų 

rugsėjo 15 d. 

180. Grupės sudėtis per mokslo metus gali keistis. 

181. Mokinių dalyvavimas neformaliojo švietimo grupės veikloje neprivalomas, laisvai 

pasirenkamas. 

182. Neformaliojo švietimo grupių veikla organizuojama popamokiniu metu, t.y., kai 

mokiniams, kurie lanko neformaliojo švietimo grupes, tos dienos pamokos, numatytos pamokų 

tvarkaraštyje, jau yra pasibaigusios. 

183. Neformaliojo švietimo veikla vykdoma aplinkose, padedančiose įgyvendinti 

neformaliojo vaikų švietimo tikslus. 

184. Planuojamos Neformaliojo švietimo programos Kaišiadorių skyriuje 2021–2022 m. 

m.: 
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1. Lengvosios atletikos- 120 val. 

2. Muzikos - 120 val. 

3. Gėlininkystės - 100 val. 

4. Literatų - 120 val. 

5. Kompiuterinio programavimo -120 val. 

6. Dailės – 120 val.  

185. Neformaliojo švietimo grupes tvirtintina mokyklos direktorius iki einamųjų metų 

rugsėjo 15 d. 

 

IX SKYRIUS 

SVEIKATA IR GEROVĖ MOKYKLOJE 

 

Mokykla, įgyvendindama  profesinio mokymo programas: 

186.  Vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 21 :2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo 

ugdymo programas. Bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „ Dėl Lietuvos higienos 

normos HN 21:2011. Mokykla vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai „ (toliau Higienos norma). 

187.  Sudaro sąlygas mokiniui mokytis mokinių, mokinių ir mokytojų, kitų mokyklos 

darbuotojų pagarba vieni kitiems grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje 

aplinkoje, užtikrina, kad tinkamai ir laiku būtų reaguojama į patyčių ir smurto apraiškas. Užtikrina 

higienos reikalavimų neviršijantį mokymosi krūvį. 

188.  Mokykla įgyvendindama Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose 

rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 2 d. 

įsakymu Nr. V-190 „Dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų 

patvirtinimo“, siekia užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms 

aplinką, kuri yra psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugi. 

189. Vadovaujasi Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos patyčių prevencijos ir 

intervencijos vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus pavaduotojo ugdymui, l. e. 

direktoriaus pareigas 2017 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-4. 

190.  Mokykla vykdo Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006m. kovo 

17 d. įsakymu Nr. ISAK-494.    

191. Mokykloje mokiniui saugia ir palankia aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės 

užtikrinimo klausimus sprendžia Mokyklos Vaiko gerovės komisija, kuri vadovaujasi Mokyklos 

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo  mokslo ir sporto ministro  2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 (Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. V-1129 „Dėl 

švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. V-579 „Dėl mokyklos vaiko 

gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  pakeitimo), 

Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo 

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2020 m. rugsėjo 7  d. įsakymu Nr. V-51. 

192. Mokykloje veikia Krizių valdymo komanda. 

193. Sudaro sąlygas mokiniui ugdyti bendrąsias kompetencijas, aktyviai veikti, tyrinėti, 

bendrauti ir bendradarbiauti įvairiose veiklose ir fizinėse bei virtualiose aplinkose, dalį formaliojo ir 

neformaliojo švietimo veiklų organizuodama už mokyklos ribų (gamtoje, muziejuose, įvairiose 

įstaigose ir pan.). 

194. Į mokyklos ugdymo turinį integruojama Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministro 2016 m. 

spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos 

patvirtinimo“ (toliau-sveikatos programa). 
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195. Mokykla planuoja ir organizuoja kryptingus sveikos gyvensenos, sveikatos 

saugojimo ir stiprinimo renginius. 

196. Mokykla ugdymo (si) aplinką kuria, vadovaudamasi Higienos norma, Ugdymo 

programų aprašais. 

 

X SKYRIUS 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR PAGALBOS TEIKIMAS 

 

197. Atsakingas už mokymosi pasiekimų gerinimą ir mokymosi pagalbos teikimą – 

profesinio mokymo skyriaus vedėja. 

198. Tobulinti mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarką, itin daug 

dėmesio skiriant diagnostiniam vertinimui. 

199. Mokykla nuolat stiprina mokinių motyvaciją kryptingai veikti, siekiant mokymosi 

tikslų. 

200. Mokymosi pagalbą mokiniui būtina suteikti, kai jo pasiekimų lygis (vieno ar kelių 

dalykų) žemesnis, nei numatyta Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro 

pažangos; kai kontrolinis darbas įvertinamas nepatenkinamai; kai mokinys dėl ligos ar kitų 

priežasčių praleido dalį pamokų ar pan. 

201. Mokymosi pagalbą teikti laiku, atsižvelgiant į mokančio  mokytojo rekomendacijas, 

ir atitinkamai mokinio mokymosi galioms. Mokinio pagalbos teikimo dažnumas priklauso nuo jos 

poreikio mokiniui, atsižvelgiant į mokančio mokytojo rekomendacijas. 

202. Mokymosi pagalba teikiama: 

202.1. per grįžtamąjį ryšį, koreguojant mokymosi spragas, taikant užduotis, metodikas ir 

kt.; 

202.2. skiriant konsultacijas; 

202.3. organizuojant pačių mokinių pagalbą kitiems mokiniams; 

202.4. individuali ar grupinė pagalba; 

202.5. kitu siūlomu būdu. 

203. Prieš asmens įgytų kompetencijų vertinimą kursui kartoti  skiriamos konsultacijos iš 

teoriniam ir praktiniam mokymui skirtų valandų: 

203.1. baigiamajame kurse prieš asmens įgytų kompetencijų vertinimą kursui kartoti 

skiriamos konsultacijos iš teorinių ir praktinių dalykų valandų; 

203.2. konsultacijų savaitė nuo 2022-06-16 iki 2022-06-20. 

204. Mokymosi pagalbą teikia ir Mokyklos Vaiko gerovės komisija. 

 

XI SKYRIUS 

MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 

BENDRADARBIAVIMAS 

 

205. Vieną kartą per metus Mokykla  organizuoja visuotinį tėvų susirinkimą ( 

nepilnamečių mokinių), (dalyvauja mokyklos administracija, mokytojai, tėvai). 

206. Pagal poreikį organizuojamas  grupių (nepilnamečių mokinių)  tėvų susirinkimus 

(dalyvauja grupių vadovai, mokytojai, tėvai, administracija). 

207. Mokinių tėvai (nepilnamečių mokinių) nuolat informuojami apie mokykloje 

organizuojamą mokymo procesą, mokinių pasiekimus, lankomumą, mokymo (si) pagalbos teikimą, 

(el. dienynas „TAMO“, „VERITUS“,  mokyklos internetinė svetainė, mokyklos administracijos, 

grupių vadovų informacija telefonu, el. paštu, paštu). 

208. Mokykla konsultuoja tėvus/globėjus edukacinės aplinkos kūrimo, mokymosi 

motyvacijos gerinimo, neformaliojo švietimo pasirinkimo klausimais. 

 

XII SKYRIUS 
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MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

209. Profesinio mokymo skyriaus vedėja ir Kaišiadorių skyriaus vedėja: 

209.1. organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio kontrolę; 

209.2. organizuoja mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi krūvio 

optimizavimą; 

209.3. užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas 

kontrolinis darbas (tai žinių, gebėjimų, įgūdžių demonstravimas arba mokinio žinioms, gebėjimams, 

įgūdžiams patikrinti skirtas ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 

30 minučių.) Apie kontrolinį darbą mokinius informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę. Nevykdyti 

kontrolinių darbų po atostogų ar šventinių dienų. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne 

vėliau, kaip  prieš savaitę. 

210. Mokiniams, kurie mokosi pagal pirminio profesinio mokymo programas skirtas 

pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą turintiems asmenims negali būti  daugiau kaip 8 pamokos per 

dieną. 

211. Pamokų tvarkaraštyje mokiniui negali būti daugiau kaip trys „langai“ per savaitę. 

Mokinių laisvas laikas išnaudojamas neformaliam švietimui, savišvietai, aktyviam fiziniam 

judėjimui. 

212. Mokiniai, lankantys sporto mokyklas, tėvų, mokytojo, ir grupės vadovo bendru 

sutarimu gali būti atleisti nuo fizinio ugdymo  dalyko pamokų.  

213. Atostogų metu mokiniams namų darbai neskiriami. 

214. Mokiniai direktoriaus įsakymu gali būti atleisti nuo dalykų, kurių jau yra mokęsi arba 

mokosi dabar, jeigu: 

214.1. mokosi sporto srities neformaliojo švietimo įstaigose; 

214.2. yra įgiję kvalifikaciją. 

215. Mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos, siūloma stebėti 

fizinio ugdymo pamoką, kitais atvejais skaito ar dirba kompiuteriu bibliotekoje-informaciniame 

centre. 

 

XIII SKYRIUS 

MOKYMOSI APLINKA 

 

216.  Mokyklos mokymosi aplinka – tai mokyklos aplinka, kurioje įgyvendinamas 

mokyklos ugdymo turinys (toliau – mokymosi aplinka). 

217.  Mokymosi aplinkai priskiriami mokyklos pastatai, dirbtuvės, teritorija, mokymo ir 

mokymosi priemonės. Visa fizinė mokyklos aplinka tarnauja mokinių aktyviam ugdymui (si), 

mokymui (si). 

218.  Mokytojams atsižvelgus į mokyklos turimus išteklius, sudaromos galimybės dirbti 

inovatyviai, naudojant šiuolaikines mokymo technologijas: internetą, interaktyvųjį kabinetą, 

kompiuterius, kabinetų, dirbtuvių ir klasių įrangą, biblioteką, metodinį kabinetą ir įrangą. 

219.  Vadovaudamiesi Mokymo programų reikalavimais, profesijos mokytojai teikia 

metodinei grupei aptarti mokymo priemonių ir medžiagų poreikį.  

220.  Reikalingos priemonės užsakomos įvertinus pateiktą profesinio mokymo grupės 

mokymo priemonių ir medžiagų  poreikį ir įvertinus turimas lėšas. 

 

IVX  SKYRIUS 

PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ 

PLĖTOJIMAS 

 

221. Mokykla, siekdama nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, mokyklos ugdymo 

turinyje susieja formaliąsias socialinio ugdymo pamokas (istorija, geografija, pilietinis ugdymas) su 

neformaliosiomis praktinėmis veiklomis:  
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221.1. pažintinėmis ir kultūrinėmis veiklomis, sudarydama galimybes mokiniams 

lankytis muziejų, bibliotekų organizuojamose programose ir renginiuose. Mokiniai, dalyvaudami 

šiose veiklose, turi turėti kūrybines galimybes gilinti savo žinias, tobulinti pažintines kompetencijas 

ir ugdytis vertybines nuostatas; 

221.2. skatinančiomis pilietinį įsitraukimą, ugdančiomis gebėjimą priimti sprendimus ir 

motyvaciją dalyvauti mokyklos ir vietos bendruomenės veiklose. Šios veiklos turi padėti 

mokiniams teorines pilietiškumo žinias įprasminti praktinėje ar projektinėje veikloje, 

bendradarbiaujant su įvairiomis vaikų ir jaunimo organizacijomis, interesų grupėmis, valdžios ir 

savivaldos institucijomis; 

221.3. padedančiomis mokiniams ugdytis medijų ir informacinį raštingumą; 

221.4. socialinėmis (karitatyvinėmis) veiklomis, padedančiomis mokiniams ugdytis 

pagarbos, rūpinimosi, pagalbos kitam ir kitokiam vertybines nuostatas. Šios veiklos sudaro 

galimybes mokiniui ugdytis praktines socialines kompetencijas, įgyjant realios globos patirties; 

221.5. pagal pagrindinio ugdymo programą privalomai socialinei – pilietinei veiklai 

skiriama 10 val. per mokslo metus. Socialinė – pilietinė  veikla fiksuojama e-dienyne. Mokiniai 

veiklas gali atlikti savarankiškai arba grupelėmis; 

221.6. mokinių pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla vykdoma per mokslo metų 

pratęsimą birželio mėnesį atsižvelgiant į Vidurinio ugdymo bendrosiose programose numatytą turinį 

ir pasiekimus, mokinių amžių. Veikla siejama su mokyklos ugdymo tikslais ir su mokinių 

mokymosi poreikiais. Ši veikla organizuojama ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose: pavyzdžiui, 

muziejuose, atviros prieigos centruose, virtualiosiose mokymosi aplinkose.  

222.  Renginių planas 2021/2022 m. m.  

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Pravedimo data Organizatoriai  

1.  Rugsėjo pirmosios šventė.  Rugsėjo  1 d.  Mokinių taryba, 

literatų būrelis 

2.  Mokytojų dienos paminėjimo 

šventė.  

Spalio 5 d. Mokinių taryba, 

literatų būrelis 

3.  Konstitucijos dienos 

paminėjimas.  

Spalio 25  d.  Mokinių taryba 

4.  Akcija, skirta Europos sveikos 

mitybos dienai paminėti 

„Sveikas maistas šiandien, 

sveikas mokinys rytoj“ 

Lapkričio 8 d.  Mokinių taryba, virėjo 

specialybės mokytojai  

5.  Tolerancijos dienos 

paminėjimas.  

Lapkričio 16 d.  Mokinių taryba, VGK 

6.  Draugo dienos paminėjimas.  Lapkričio 29 d.  Mokinių taryba  

7.  Protmūšiai pasaulinei kovos su 

AIDS dienos paminėjimui.   

Gruodžio 1 d.  Mokinių taryba, VGK 

8.  Gerumo akcija „ Įžiebk Kalėdų 

dvasią“.  

Gruodžio 23 d.  Mokinių taryba, 

grupių seniūnai 

9.  Visuotinė – pilietinė  akcija „ 

Atmintis gyva, nes liudija“.  

Sausio 13 d.  Mokinių taryba  

10.  Vasario 16 – osios paminėjimo 

šventė. 

Vasario 5 d.  Mokinių taryba, 

istorijos mokytoja  

11.  Sąmoningumo  didinimo  

mėnesio „ Be patyčių 2022“  

renginiai. 

Kovo mėn.  Mokinių taryba, VGK 

12.  Pasaulinės vandens dienos 

paminėjimas . 

Kovo 22 d.  Mokinių taryba, 

chemijos, biologijos 

mokytojai  

13.  Pilietinė akcija „ DAROM“. Balandžio mėn.  Mokinių taryba  
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14.  Mokyklinė sporto šventė. Balandžio mėn.  Mokinių taryba, sporto 

būrelis 

15.  Europos  dienos  paminėjimas.   Mokinių taryba, kalbų 

mokytojai  

16.  Akcija „ Gegužė- mėnuo be 

smurto prieš vaikus“ . 

Gegužės mėn.  Mokinių taryba, VGK 

taryba 

17.  Brandos atestatų ir specialybės 

diplomų įteikimo mokyklos 

absolventams šventė.  

Birželio 30 d.  Mokinių taryba, 

literatų, dailės, 

gėlininkystės būreliai  

 

XV SKYRIUS 

BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS 

 

223. Ugdant kvalifikaciją sudarančias kompetencijas, kartu ugdomos mokinio bendrosios 

mokymosi visą gyvenimą kompetencijos, apibrėžtos Europos Sąjungos Tarybos 2018 m. gegužės 

22 d. rekomendacijoje dėl bendrųjų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų (2018/C 189/01). 

Rekomenduojama taip pat ugdyti mokinių kritinį mąstymą, kūrybingumą, iniciatyvumą, mokyti 

spręsti problemas, priimti sprendimus, konstruktyviai valdyti jausmus ir kitas reikalingas bendrąsias 

kompetencijas.    

224. Moduliuose integruotam bendrųjų kompetencijų ugdymui skiriama ne mažiau kaip 10 

procentų bendro modulinei programai skirto laiko.  

225. Mokyklos vykdomų   programų įgyvendinimo plane pagal bendrųjų profesinio 

mokymo planų priede nustatytą Bendrųjų kompetencijų integravimo į profesinio mokymo 

programų modulius formą nustatoma, kuriuose moduliuose, kokios bendrosios kompetencijos bus 

ugdomos, ir valandos, skiriamos kiekvienai bendrajai kompetencijai ugdyti. Bendrųjų kompetencijų 

ugdymas pateiktas vykdomų programų įgyvendinimo priede Nr.1. 

 

XVI SKYRIUS 

PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI SKIRIAMAS  

VALANDŲ SKAIČIUS 

 

226. Vidurinio ugdymo programai įgyvendinti kartu su formaliojo profesinio mokymo 

programa skiriamas valandų skaičius: 

Modulinės profesinio mokymo 

programos dalies pavadinimas 

60 kreditų modulinei 

profesinio mokymo 

programai įgyvendinti 

90 kreditų modulinei 

profesinio mokymo 

programai įgyvendinti 

110 kreditų 

modulinei 

profesinio 

mokymo 

programai 

įgyvendinti 

Modulinė profesinio mokymo 

programa  

(iš viso valandų) 

1320 1980 2420 

1. Privalomoji programos dalis, 

iš jos: 

1210  

(55 kreditai) 

1760 

(80 kreditų) 

2200 

(100 kreditų) 

1.1. Įvadas į profesiją 22  

(1 kreditas) 

44  

(2 kreditai) 

44  

(2 kreditai) 

1.2. Saugus elgesys 

ekstremaliose situacijose (Civilinė 

sauga) 

22  

(1 kreditas) 

22  

(1 kreditas) 

22  

(1 

kreditas) 

1.3. Fizinis ugdymas (Fizinio 

aktyvumo reguliavimas) 

22 

(1 kreditas) 

110  

(5 kreditai) 

110  

(5 kreditai) 
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1.4. Darbuotojų sauga ir sveikata 44 

(2 kreditai) 

44 

(2 kreditai) 

44 

(2 kreditai) 

1.5. Kvalifikaciją sudarančioms 

kompetencijoms įgyti skirti moduliai 
990 

(45 kreditai) 

1320 

(60 kreditų) 

1760 

(80 mokymosi 

kreidtų) 

1.6. Įvadas į darbo rinką 

(mokymasis darbo vietoje) 

110  

(5 kreditai) 

220  

(10 kreditų) 

220  

(10 kreditų) 

2.Pasirenkamoji programos dalis 110  

(5 kreditai) 

220  

(10 kreditų) 

220  

(10 kreditų) 

3. Neformalusis švietimas (7 kreditai) (8 kreditai) (10 kreditų) 

 

Ugdymo sritys / Dalykai  

Bendrojo 

ugdymo 

turiniui 

įgyvendinti 

(I–II kursuose) 

Valandų skaičius per dvejus 

metus kursui / kalbos 

mokėjimo lygiui                                                                                              

2019–2020 ir 2020–2021 

mokslo metais 

Skiriamas 

valandų 

skaičius III 

kurse 

Iš viso 

valandų I–

III kursuose 

Dorinis ugdymas 2     

Tikyba  70    

Etika  70    

Kalbos      

Lietuvių kalba ir literatūra  8 280 350   

Lietuvių kalba ir literatūra** 

(taip pat kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų grupėms) 

11 385 455   

Gimtoji kalba (baltarusių, 

lenkų, rusų, vokiečių)** 
8 280 350   

Gestų kalba (kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų grupėms) 
2 140    

Užsienio kalbos 

 

Kursas, 

orientuotas į 

B1 mokėjimo 

lygį 

Kursas, 

orientu

otas į 

B2 

mokėji

mo lygį 

  

Užsienio kalba (...) 6 210 210   

Užsienio kalba (...)** 5** 177 177   

Socialinis ugdymas 4     

Istorija   140 210   

Geografija   140 210   

Integruotas istorijos ir 

geografijos kursas  
 140    

Matematika  6 210 317   

Informacinės technologijos***  70 140   

Gamtamokslinis ugdymas 4     

Biologija  140 210   

Fizika   140 247   

Chemija  140 210   

Integruotas gamtos mokslų 

kursas 
 140 
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Meninis ugdymas***      

Dailė  140 210   

Muzika  140 210   

Teatras  140 210   

Šokis  140 210   

Menų pažinimas  140 210   

Kompiuterinės muzikos 

technologijos 
 

140 210 
  

Grafinis dizainas  140 210   

Fotografija  140 210   

Filmų kūrimas   140 210   

Fizinis ugdymas arba kūno 

formavimas 
4     

Fizinis ugdymas****  140 280   

Pasirinkta sporto šaka arba 

kūno formavimas 
 

140 280 
  

Žmogaus sauga*  0,5* 18* 
 

  

Pasirenkamieji dalykai, dalykų 

moduliai 
     

Projektinė veikla / Brandos 

darbas 
 18    

Privalomieji bendrojo ugdymo 

dalykai  

 

 

34 (1190) 

44 (1540)** 

 

 

 1190 

1540** 

Mokinio pasirinktas mokymo 

turinys 

210 

105** 
 

227. Valandų skaičius pirminio profesinio mokymo modulinėms programoms. 
Modulinės programos 

dalies pavadinimas 

Modulinės programos įgyvendinimui skiriamų kreditų ir valandų skaičius 

60 kreditų modulinės programos 

įgyvendinimas 

110 kreditų modulinės programos 

įgyvendinimas 

Modulinė programa 

(iš viso valandų) 

1320 2420 

1. Privalomoji 

programos dalis, iš 

jos: 

1210 

(55 kreditai) 

2200 

(100 kreditų) 

1.1. Įvadas į profesiją 22 

(1 kreditas) 

44 

(2 kreditai) 

 

1.2. Saugus elgesys 

ekstremaliose 

situacijose (Civilinė 

sauga) 

22 

(1 kreditas) 

22  

(1 kreditas) 

1.3. Fizinio 

aktyvumo 

reguliavimas (Kūno 

kultūra) 

22 

(1 kreditas) 

110  

(5 kreditai) 

1.4. Darbuotojų 

sauga ir sveikata  

44 

(2 kreditai) 

44 

(2 kreditai) 

1.5. Kvalifikaciją 990 1760 
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sudarančioms 

kompetencijoms 

įgyti skirti moduliai 

(45 kreditai) (80 mokymosi kreditų) 

1.6. Įvadas į darbo 

rinką (mokymasis 

darbo vietoje) 

110 

(5 kreditai) 

220 

(10 kreditų) 

 

2. Pasirenkamoji 

programos dalis 

110 

(5 kreditai) 

220 

(10 kreditų) 

3. Neformalus 

švietimas 

66 

(3 kreditai) 

132 

(6 kreditai) 

227.1. pagal 228 punktą  mokykloje mokosi šių modulinių profesinio mokymo 

programų grupių mokiniai: 

227.1.1. santechniko dviejų mokymosi metų trukmės modulinė profesinio mokymo 

programa (110 kreditų) – san2-2M ir san2-20M; 

227.1.2. elektriko vienerių metų mokymosi trukmės modulinė profesinio mokymo 

programa (90 kreditų) – ele1-21M; aen7-21M; 

227.1.3. ventiliacijos oro kondicionavimo sistemų gamintojo ir montuotojo dviejų metų 

trukmės  modulinė profesinio mokymo programa (110 kreditų) – vent7-20M; 

227.1.4. suvirintojo dviejų metų mokymosi trukmės modulinė profesinio mokymo 

programa (110 kreditų) – suv3-21P ir suv3-20P.  

228. Valandų skaičius pirminio profesinio mokymo modulinėms programoms mokiniams, 

kuriems atimta ar apribota laisvė: 

 

Modulinės programos dalies pavadinimas 

Modulinės programos įgyvendinimui 

skiriamų kreditų ir valandų skaičius 

59 kreditų modulinės programos 

įgyvendinimas 

Modulinė programa (iš viso valandų) 1298 

1. Privalomoji programos dalis, iš jos: 1188 

(54 kreditai) 

1.1. Įvadas į profesiją 22 

(1 kreditas) 

1.2. Saugus elgesys ekstremaliose situacijose 

(Civilinė sauga) 

22 

(1 kreditas) 

1.3.Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas - 

1.4. Darbuotojų sauga ir sveikata 44 

(2 kreditai) 

1.5. Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms 

įgyti skirti moduliai 

990 

(45 kreditai) 

1.6. Įvadas į darbo rinką  110 

(5 kreditai) 

2. Pasirenkamoji programos dalis 110 

(5 kreditai) 

228.1.   bendrasis modulis ,,Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas“ – pataisos 

namų skyriuje nevykdomas; 

228.2.   pagal 229 punktą pataisos namų skyriuje mokosi šių modulinių profesinio 

mokymo programų grupių mokiniai: 

228.2.1.  suvirintojo vienerių metų mokymosi trukmės modulinė profesinio mokymo 

programa – su1-21PK; 

228.2.2. šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo vienerių metų 

mokymosi trukmės modulinė profesinio mokymo programa – šv1-20PK; 

229. Valandų skaičius tęstinio profesinio mokymo modulinėms programoms mokiniams, 

kuriems atimta ir apribota laisvė: 
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Modulinės programos dalies pavadinimas 

Modulinės programos įgyvendinimui skiriamų kreditų 

ir valandų skaičius 

50 kreditų modulinės programos įgyvendinimas 

Modulinė programa (iš viso valandų) 900 

1. Privalomoji programos dalis, iš jos: 900 

(50 kreditų) 

1.1. Įvadas į profesiją - 

1.2. Saugus elgesys ekstremaliose situacijose 

(Civilinė sauga) 

- 

1.3. Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas - 

1.4. Darbuotojų sauga ir sveikata 36
* 

(2 kreditai) 

1.5. Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms 

įgyti skirti moduliai 

810 

(45 kreditai) 

1.6. Įvadas į darbo rinką  90 

(5 kreditai) 

 

2. Pasirenkamoji programos dalis - 

 

229.1. pagal 230 punktą Vilniaus pataisos namų skyriuje mokosi šių grupių mokiniai: 

229.1.1. suvirintojo vienerių metų mokymosi trukmės tęstinio profesinio mokymo 

programa – su1-20TK; 

229.1.2. siuvėjo vienerių metų mokymosi trukmės tęstinio profesinio mokymo programa – 

sv1-20TK; 

229.1.3. santechniko vienerių metų mokymosi trukmės tęstinio profesinio mokymo 

programa – sn1-20TK; 

229.1.4. baldžiaus vienerių metų mokymosi trukmės tęstinio profesinio mokymo programa 

– ba1-20TK. 

229.1.5. šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo vienerių metų 

mokymosi trukmės modulinė profesinio mokymo programa – šv1-20TK 

230. Valandų skaičius tęstinio profesinio mokymo modulinėms programoms. 
Modulinės programos 

dalies pavadinimas 

Modulinės programos įgyvendinimui skiriamų kreditų ir  valandų skaičius
* 

50 kreditų modulinės programos įgyvendinimas 90 kreditų modulinės programos 

įgyvendinimas 

Modulinė programa 

(iš viso valandų) 

900 1620 

1. Privalomoji 

programos dalis, iš 

jos: 

900 

(50 kreditų) 

1620 

(90 kreditų) 

1.1. Įvadas į profesiją - - 

2.2. Saugus elgesys 

ekstremaliose 

situacijose (Civilinė 

sauga) 

- 

 

- 

1.3. Fizinio 

aktyvumo 

reguliavimas (Kūno 

kultūra) 

- - 
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1.4. Darbuotojų 

sauga ir sveikata  

36
* 

(2 kreditai) 

36
* 

(2 kreditai) 

1.5. Kvalifikaciją 

sudarančioms 

kompetencijoms įgyti 

skirti moduliai 

810 

(45 kreditai) 

1440 

(80 kreditų) 

1.6. Įvadas į darbo 

rinką (mokymasis 

darbo vietoje) 

90 

(5 kreditai) 

180 

(10 kreditų) 

 

2. Pasirenkamoji 

programos dalis 

- - 

3. Neformalus 

švietimas 

- - 

Pastabos: 

*integruojama į kitus modulius 

230.1. pagal 230 punktą mokosi šių grupių mokiniai:  

230.1.1. suvirintojo dviejų metų trukmės tęstinio profesinio mokymo programa – suv6-

21T ir suv6-20T; 

230.1.2. santechniko dviejų metų mokymosi trukmės modulinė profesinio mokymo 

programa – san5-21T ir san5-20T; 

230.1.3. ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo ir montuotojo modulinė 

tęstinio profesinio mokymo programa – vent7-20T; 

230.1.4. elektriko vienerių metų mokymosi trukmės modulinė tęstinio profesinio mokymo 

programa – ele4-21T, aen7-21T. 

231. Tais atvejais, kai modulinė pirminio profesinio mokymo programa yra 

įgyvendinama per ilgesnį nei 1 mokslo metų laiką, per 1 metus įgyvendinama 60 kreditų (1320 

valandas), o likusios valandos keliamos į kitus mokslo metus. 

232. Tais atvejais, jei per mokslo metus negali būti baigiamas įgyvendinti modulis,  

mokykla savo vykdomų programų įgyvendinimo plane nustato tokį paskirstymą, kad mokslo metai 

baigtųsi baigtu moduliu. 

233. Įgyvendinant tęstinį profesinį mokymą, mokykla profesinio mokymo programoms 

įgyvendinti skiriamas valandas nustato vadovaudamasi bendrųjų profesinio mokymo planų 16.2  

papunkčiu. 

234. Civilinė sauga (Saugus elgesys ekstremaliose situacijose) ir fizinis ugdymas, jei 

asmuo jų mokėsi anksčiau,  įskaitomi, vadovaujantis  Ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. sausio 11 d. 

įsakymu Nr. ISAK-72 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. liepos 9 d. 

įsakymo Nr. V-643 redakcija). 

 

XVII SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI SKIRIAMAS VALANDŲ 

SKAIČIUS 

 

 
Valandų 

skaičius 

per 2 

metus 

9 klasė 10 klasė 

Dalykai 
I 

pusmetis 

II 

pusmetis 

savaitinės 

pamokos Viso 

val. 

I pusmetis 
II 

pusmetis 

Savaitinės 

pamokos Viso 

val. 
Savaitės 20 sav. 17sav. 1 2 20 sav. 17 sav. 1 2 

SKIRIAMA VISAI 

PROGRAMAI 2293     31 31 1143     31 31 1147 

1.Bendrojo ugdymo 

dalykai                       

1.1.Lietuvių kalba 333 100 80 5 5 180 80 73 4 4 153 

1.2.Užsienio kalba 222 60 51 3 3 111 60 51 3 3 111 
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(1-oji) 

1.3.Užsienio kalba 

(2-oji) 148 40 34 2 2 74 40 34 2 2 74 

1.4.Biologija 111 20 17 1 1 37 40 34 2 2 74 

1.5.Fizika 148 40 34 2 2 74 40 34 2 2 74 

1.6.Chemija 148 40 34 2 2 74 40 34 2 2 74 

1.7.Matematika  259 80 68 4 4 148 60 51 3 3 111 

1.8.Pilietiškumo 

pagrindai 74 20 17 1 1 37 20 17 1 1 37 

1.9.Istorija  148 40 34 2 2 74 40 34 2 2 74 

1.10.Geografija 111 20 17 1 1 37 40 34 2 2 74 

1.11.Informatika 74 20 17 1 1 37 20 17 1 1 37 

1.12.Dorinis 

ugdymas (Tikyba 

arba Etika) 74 20 17 1 1 37 20 17 1 1 37 

1.13.Kūno kultūra 148 40 34 2 2 74 40 34 2 2 74 

1.14.Dailė 74 20 17 1 1 37 20 17 1 1 37 

1.15.Muzika 74 20 17 1 1 37 20 17 1 1 37 

1.16.Ekonomika 37 0 0 0 0 0 20 14 1 1 34 

1.17.Prieš profesinis 

mokymas 92 40 17 2 1 57 20 15 1 1 35 

1.18.Žmogaus sauga 18 0 18 0 1 18 0 0 0 0 0 

2. Pasirenkamieji 

dalykai                       

3.Socialinė- pilietinė 

veikla           10         10 

Minimalus 

savaitinių valandų 

skaičius           31         31 

Maksimalus 

savaitinių valandų 

skaičius           32         32 

Mokyklos 

pasirinkimu 

skirstomos valandos 14         6         8 

Neformalus 

ugdymas 185     5 5 95         90 

 

XVIII SKYRIUS 

PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS PAPILDOMO 

PRIĖMIMO, ORGANIZUOTO MOKSLO METŲ EIGOJE, METU PRIIMTIEMS 

MOKINIAMS  

 

235.  Mokymo organizavimas sudaromoms naujoms grupėms po žiemos etapo priėmimo: 

235.1. mokymosi apimtis kreditais ir trukmė išlieka tokia pati, kokia nustatyta profesinio 

mokymo programoje – valandos nustatomos vadovaujantis bendrųjų profesinio mokymo planų VI 

skyriumi, mokymas organizuojamas vadovaujantis bendrųjų profesinio mokymo planų nuostatomis, 

Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Profesinio mokymo organizavimo 

pameistrystės forma tvarkos aprašu, jei profesinis mokymas organizuojamas pameistrystės forma; 

235.2. iki mokymo proceso pradžios  vykdomų profesinio mokymo programų 

įgyvendinimo planas papildomas profesinio mokymo įgyvendinimo planais tų programų, pagal 

kurias mokysis naujai priimtos mokinių grupės; 

235.3. mokykla, atsižvelgdama į mokinių skaičių grupėse ir įvertinusi galimybę užtikrinti 

kokybišką mokymą, gali jungti mokinių grupes (neatsižvelgdama į tai, ar jos sudarytos po žiemos 

priėmimo), mokant juos pagal tą pačią kompetenciją (-as) suteikiantį (-čius) modulį (-ius). 
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236. Organizuojant  mokymą pavieniams mokiniams, priimamiems į laisvas vietas ir 

įrašomiems į anksčiau sudarytas mokinių grupes, mokykla sudaro individualius mokymo planus, 

sudaro sąlygas priimtam pavieniam mokiniui mokytis kartu su mokinių grupe ir taip pat sudaro 

galimybes jam lygiagrečiai pasiekti nustatytų mokymosi rezultatų tų modulių, kurių mokėsi 

mokinių grupė, iki jį priimant. Mokykla skiria priimtam mokiniui konsultacijas, padidina 

savarankiškam mokinio darbui skiriamo laiko dalį ir nustato mokinio atsiskaitymo būdus ir 

terminus. Jei yra galimybė, mokykla mokiniui sudaro sąlygas mokytis atitinkamų modulių su 

kitomis mokinių grupėmis.   

 

XIX SKYRIUS 

MODULIŲ SEKA, VALANDŲ SKIRIAMŲ MODULINĖMS PROGRAMOMS 

ĮGYVENDINTI SKAIČIAUS PASKIRSTYMAS 

237. Santechniko modulinė pirminio  profesinio mokymo programa, programos apimtis 

110 kreditų, valstybinis kodas M44073201, suteikiama kvalifikacija santechnikas, mokymosi 

trukmė 2 metai. 

Modulio pavadinimas 

V
al

st
y

b
in

is
 k

o
d

as
 

M
o

d
u

li
o

 a
p

im
ti

s 

k
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d
it

ai
s 

 Kontaktinės valandos 

K
o

n
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lt
ac
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o

s 

V
er
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n

im
as

 

S
av

ar
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k
iš

k
as

  

d
ar

b
as

 

   Teorinis 

mokymas 

Praktinis 

mokymas 

   

2021 ‒ 2022 m. m.  I kursas 

Įvadas į profesiją 4000006 2 6 30 2 6 10 

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 80 mokymosi kreditų) 

Privalomieji (iš viso 80 mokymosi kreditų) 

2021 ‒ 2022 m. m.  I kursas 

1. Pasirengimas 

santechniniams darbams, 

lauko vandentiekio tinklų 

montavimas ir vamzdynų 

klojimas 

3073224 5 29 70 5 6 25 

2. Lauko nuotekų tinklų 

montavimas ir vamzdynų 

klojimas 

3073225 10 51 153 10 6 50 

3. Pastato šalto ir karšto 

vandens tiekimo sistemos, 

vandens ėmimo armatūros 

prietaisų montavimas, 

priešgaisrinio 

vandentiekio įrengimas 

407320023 15 89 220 15 6 75 

4.Vandens apskaitos 

mazgų montavimas 

407320024 5 29 70 5 6 25 

5.Pastato buitinių nuotekų 

šalinimo sistemų 

montavimas, pastato 

lietaus vandens šalinimo ir 

drenavimo sistemų 

įrengimas, pastato 

407320025 15 89 220 15 6 75 
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vandentiekio, nuotekų ir 

šildymo sistemų prietaisų 

remontas 

2021 ‒ 2022 m.m.  II kursas  

6. Šilumos tiekimo tinklų 

įrengimas, įvedimas į 

šilumos punktus, 

centralizuoto šildymo 

pastato šilumos punkto 

montavimas ir 

eksploatavimas 

407320026 15 89 220 15 6 75 

7. Skirtingų tipų katilų, 

žemo slėgio garo (iki 0,05 

MPa) ir vandens šildymo 

(iki 110°
 
C) katilinių 

montavimas ir 

eksploatavimas, pastato 

šildymo sistemų bei 

prietaisų montavimas ir 

eksploatavimas 

407320027 15 89 220 15 6 75 

 Pasirenkamieji moduliai 

8.Vandens tiekimo ir 

gerinimo įrenginių 

montavimas ir 

eksploatavimas
* 

407320028 5 29 70 5 6 25 

9.Buitinių nuotekų valymo 

įrenginių montavimas ir 

eksploatavimas 

407320029 5 29 70 5 6 25 

10.Geoterminių ir saulės 

kolektorių šildymo 

sistemų montavimas ir 

eksploatavimas 

407320030 5 29 70 5 6 25 

Pastato vandentiekio, 

nuotekų ir šildymo 

sistemų prietaisų 

remontas
* 

4073248 5 29 70 5 6 25 

 Baigiamasis modulis (10 kreditų) 

11. Įvadas į darbo rinką  10  194 20 6 50 

 Bendrieji moduliai (iš viso 8 kreditai) 

12.Saugus elgesys 

ekstremaliose situacijose 

(I kursas, I pusmetis) 

4102201 1 14 6 1 1 5 

13.Sąmoningas fizinio 

aktyvumo reguliavimas 

4102105 5  100 5 5 25 

14. Darbuotojų sauga ir 

sveikata (I kursas, I 

pusmetis) 

4102203 2 30 8 2 4 10 

Pastaba.  *  2021 ‒ 2022 m. . pasirenkamieji moduliai. 

238. Pagal 239 punktą mokosi: san2-20M, II kurso  ir san2-21M, I kurso grupių 

mokiniai; 
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239.  Suvirintojo modulinė pirminio profesinio mokymo programa, programos apimtis 110 

kreditų, valstybinis kodas P43071501, suteikiama kvalifikacija suvirintojas,  mokymosi trukmė 2 

metai. 

Modulio pavadinimas 

V
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   Teorinis 

mokymas 

Praktinis 

mokymas 

   

2021 ‒ 2022 m.m.  I kursas 

Įvadas į profesiją 4000006 2 6 30 2 6 10 

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 80 mokymosi kreditų) 

Privalomieji (iš viso 80 mokymosi kreditų) 

Pasiruošimas atlikti 

suvirinimo darbus 

 

407150001 5 29  70  5 6 25 

Rankinis lankinis plieno 

jungčių kampinių siūlių 

suvirinimas lydžiaisiais 

glaistytaisiais elektrodais 

4075150002 10 51 153 10 6 50 

Plieno jungčių kampinių 

siūlių suvirinimas 

lankiniu būdu lydžiuoju 

elektrodu (pusautomačiu) 

apsauginių dujų aplinkoje 

407150003 10 51 153 10 6 50 

Plieno jungčių kampinių 

siūlių lankinis 

suvirinimas nelydžiu 

volframo elektrodu 

apsauginių dujų aplinkoje 

407150004  5 29 70 5 6 25 

Metalų pjaustymas 

terminio pjovimo būdais 

(dujiniu ir plazminiu) 

407150005  10  51 153 10 6 50 

Plieninių lakštų jungčių 

sandūrinių siūlių rankinis 

lankinis suvirinimas 

lydžiaisiais glaistytaisiais 

elektrodais 

407150006   5 29  70  5 6 25 

Plieninių lakštų jungčių 

sandūrinių siūlių 

suvirinimas lankiniu 

būdu lydžiuoju elektrodu 

(pusautomačiu) 

apsauginių dujų aplinkoje 

407150007   5 29  70  5 6 25 

2021 ‒ 2022 m.m.  II kursas 

Plieninių lakštų jungčių 

sandūrinių siūlių 

suvirinimas lankiniu 

būdu nelydžiu volframo 

407150008   5 29  70  5 6 25 
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elektrodu apsauginių 

dujų aplinkoje 

Plieninių lakštų jungčių 

sandūrinių siūlių 

suvirinimas dujiniu būdu 

407150009   5 29  70  5 6 25 

Aliuminio ir jo lydinių 

kampinių siūlių 

suvirinimas lankiniu 

būdu lydžiuoju elektrodu 

(pusautomačiu) inertinių 

dujų aplinkoje 

407150010   5 29 70 5 6 25 

Aliuminio ir jo lydinių 

kampinių siūlių 

suvirinimas lankiniu 

būdu nelydžiu volframo 

elektrodu inertinių dujų 

aplinkoje 

4071508   5 29 70 5 6 25 

 Privalomai pasirenkamieji (iš viso 10 mokymosi kreditų)** 

Rankinis lankinis 

plieninių vamzdžių 

sandūrinių siūlių 

suvirinimas lydžiaisiais 

glaistytaisiais 

elektrodais** 

407150011  5 29 70 5 6 25 

Plieninių vamzdžių 

jungčių sandūrinių siūlių 

suvirinimas lankiniu 

būdu lydžiuoju elektrodu 

(pusautomačiu) 

apsauginių dujų 

aplinkoje** 

407150012  5 29 70  5 6 25 

Plieninių vamzdžių 

jungčių sandūrinių siūlių 

suvirinimas lankiniu 

būdu nelydžiu volframo 

elektrodu apsauginių 

dujų aplinkoje 

407150013  5 29  70  5 6 25 

Plieninių vamzdžių 

sandūrinių siūlių dujinis 

suvirinimas 

407150014  5 29 70  5 6 25 

Suvirinimo darbų 

organizavimas ir kokybės 

vertinimas 

407150015  5 29 70  5 6 25 

 Pasirenkamieji moduliai (iš viso 10 mokymosi kreditų)* 

Aliuminio ir jo lydinių 

lakštų suvirinimas 

sandūrinėmis siūlėmis 

lankiniu būdu lydžiuoju 

elektrodu (pusautomačiu) 

inertinių dujų 

aplinkoje** 

4071515  5 29 70 5 6 25 
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Aliuminio ir jo lydinių 

lakštų suvirinimas 

sandūrinėmis siūlėmis 

lankiniu būdu nelydžiu 

volframo elektrodu 

inertinių dujų 

aplinkoje** 

4071516  5 29 70 5 6 25 

Aliuminio ir jo lydinių 

vamzdžių suvirinimas 

sandūrinėmis siūlėmis 

lankiniu būdu lydžiuoju 

elektrodu (pusautomačiu) 

inertinių dujų aplinkoje 

4071517  5 29 70 5 6 25 

Aliuminio ir jo lydinių 

vamzdžių suvirinimas 

sandūrinėmis siūlėmis 

lankiniu būdu nelydžiu 

volframo elektrodu 

inertinių dujų aplinkoje 

4071518  5 29 70 5 6 25 

Vario ir jo lydinių detalių 

suvirinimas lankiniu 

būdu apsauginių dujų 

aplinkoje 

407150016  5 29 70 5 6 25 

 Baigiamasis modulis (viso 10 kreditų) 

Įvadas į darbo rinką  10  194 20 6 50 

 Bendrieji moduliai (viso 8 mokymosi kreditai) 

Saugus elgesys 

ekstremaliose situacijose 

4102201 1 14 6 1 1 5 

Sąmoningas fizinio 

aktyvumo reguliavimas 

4102105 5  100 5 5 25 

Darbuotojų sauga ir 

sveikata 

4102203 2 30 8 2 4 10 

240.  Pagal 239 punktą mokosi suv3-20P II kurso ir suv3-21P I kurso grupių mokiniai. 

241. Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo ir montuotojo modulinė pirminio 

profesinio mokymo programa, programos apimtis 110 kreditų, valstybinis kodas M44071303, 

suteikiama kvalifikacija ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojas ir montuotojas, 

mokymosi trukmė 2 metai. 

Modulio pavadinimas 
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   Teorinis 

mokymas 

Praktinis 

mokymas 

   

2021 ‒ 2022 m.m.  I kursas 

Įvadas į profesiją 4000006 2 6 30 2 6 10 

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 80 mokymosi kreditų) 

Privalomieji (iš viso 80 mokymosi kreditų) 

2021 ‒ 2022 m.m.  I kursas 
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Šaltkalvystės darbų 

atlikimas rankiniu ir 

mechanizuotu būdu 

4071351 10 51 153 10 6 50 

Ortakių ir jų fasoninių 

dalių gamyba 

4071352 10 51 153 10 6 50 

Ventiliacijos, oro 

kondicionavimo 

pneumatinio transporto 

ir aspiracijos sistemų 

ortakių ir ortakių 

detalių montavimas 

4071303 10 51 153 10 6 50 

Ventiliatorių 

montavimas 

4071304 10 51 153 10 6 50 

Kondicionierių 

montavimas 

4071305 10 51 153 10 6 50 

2021 ‒ 2022 m. m.  II kursas  

Oro šildymo įrangos 

montavimas 

4071306 10 51 153 10 6 50 

Oro valymo įrangos 

montavimas 

4071307 10 51 153 10 6 50 

Oro reguliavimo įtaisų 

ir skirstytuvų 

montavimas 

4071308 10 51 153 10 6 50 

 Pasirenkamieji moduliai 

Pastatų apsaugos nuo 

kritulių poveikio 

detalių gamyba
* 

4071361 5 29 70 5 6 25 

Pastatų apsaugos nuo 

kritulių poveikio 

detalių montavimas
*
 

4071362 5 29 70 5 6 25 

Natūralaus vėdinimo 

sistemų įrengimas 

4071363 5 29 70 5 6 25 

 Baigiamasis modulis (10 kreditų) 

11. Įvadas į darbo rinką 4000002 10  194 20 6 50 

 Bendrieji moduliai (iš viso 8 kreditai) 

12.Saugus elgesys 

ekstremaliose 

situacijose (I kursas, I 

pusmetis) 

4102201 1 14 6 1 1 5 

13.Sąmoningas fizinio 

aktyvumo reguliavimas 

4102102 5  100 5 5 25 

14. Darbuotojų sauga ir 

sveikata (I kursas, I 

pusmetis) 

4102203 2 30 8 2 4 10 

242. Pagal 241 punktą mokosi ven7-20M, II kurso grupės mokiniai. 

243. Elektriko modulinė pirminio  profesinio mokymo programa, programos apimtis 60 

kreditų, valstybinis kodas M44071304, suteikiama kvalifikacija elektrikas,  mokymosi trukmė 1 

metai. 
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Modulio pavadinimas 
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   Teorinis 

mokymas 

Praktinis 

mokymas 

   

Įvadas į profesiją 4000005 1 6 12 1 3 5 

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 45 mokymosi kreditai) 

Privalomieji (iš viso 45 mokymosi kreditai) 

Bendrieji 

elektrotechnikos ir 

elektronikos darbai, 

silpnų srovių įrenginių 

įrengimas ir 

eksploatavimas 

4071353 10 51 153 10 6 50 

Elektros įrenginių 

eksploatavimas 

4071354 20 119 295 20 6 100 

Žemos įtampos iki 1000 

V apšvietimo ir galios 

įrenginių instaliacijos 

įrengimas ir 

eksploatavimas, 

prijungimo linijų ir 

elektros energijos 

apskaitos įrenginių 

montavimas ir 

eksploatavimas 

4071355 5 29 70 5 6 25 

Skirstomojo tinklo 0,4–

35 kV ir perdavimo 

tinklo 110–400 kV 

įtampos elektros 

įrenginių įrengimas ir 

eksploatavimas 

4071356 10 51 153 10 6 50 

 Pasirenkamieji moduliai (iš viso 5 kreditai) 

Relinės apsaugos ir 

automatikos įrenginių 

įrengimas ir 

eksploatavimas 

4071357 5 29 70 5 6 25 

*
Iki 42 kV įtampos 

kabelių linijų ir kabelių 

movų įrengimas ir 

eksploatavimas 

4071358 5 29 70 5 6 25 

Vartotojų (įmonių) iki 

10 kV įtampos elektros 

įrenginių įrengimas ir 

eksploatavimas 

4071359 5 29 70 5 6 25 

KNX/EIB intelektualios 

pastato valdymo 

sistemos įrengimas ir 

4071360 5 29 70 5 6 25 
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eksploatavimas 

Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai) 

Įvadas į darbo rinką 4000004 5  96 10 4 25 

Bendrieji moduliai (viso 4 mokymosi kreditai) 

Saugus elgesys 

ekstremaliose 

situacijose 

4102201 1 14 6 1 1 5 

Sąmoningas fizinio 

aktyvumo reguliavimas 

4102105 1  20 1 1 5 

Darbuotojų sauga ir 

sveikata 

4102203 2 30 8 2 4 10 

244. Pagal 243 punktą mokosi ele1-21M, I kurso grupės mokiniai. 

245. Atsinaujinančios energetikos  įrangos montuotojo modulinė pirminio profesinio 

mokymo programa, programos apimtis 60 kreditų, valstybinis kodas M44071302, suteikiama 

kvalifikacija atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojas,  mokymosi trukmė 1 metai. 
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V
al

st
y

b
in

is
 k

o
d

as
 

M
o

d
u

li
o

 a
p

im
ti

s 

k
re

d
it

ai
s 

 Kontaktinės valandos 

K
o

n
su

lt
ac

ij
o

s 

V
er

ti
n

im
as

 

S
av

ar
an

k
iš

k
as

  

d
ar

b
as

 

   Teorinis 

mokymas 

Praktinis 

mokymas 

   

Įvadas į profesiją 4000005 1 6 12 1 3 5 

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 45 mokymosi kreditai) 

Privalomieji (iš viso 45 mokymosi kreditai) 

Pasirengimas 

atsinaujinančios 

energetikos įrangos 

montuotojo darbui 

4071342 5 29 70 5 6 25 

Elektros įrangos 

įrengimo ir saugos 

eksploatuojant elektros 

įrangą iki 1000 V 

pagrindai 

3071301 5 29 70 5 6 25 

Prisijungimas prie 

pastato šalto ir karšto 

vandens tiekimo bei 

šildymo sistemos 

4071343 5 29 70 5 6 25 

Šlaitinio stogo 

specialiosios paskirties 

elementų ir detalių 

montavimas 

4071344 5 29 70 5 6 25 

Saulės fotovoltinių 

elektrinių įrangos 

montavimas 

4071345 5 29 70 5 6 25 

Atsinaujinančios 

energetikos įrangos 

montavimas ant pastato 

fasado 

4071346 5 29 70 5 6 25 
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Saulės šilumos 

kolektorių sistemos 

montavimas 

4071347 5 29 70 5 6 25 

Biomasės katilų 

montavimas 

4071329 5 29 70 5 6 25 

Šilumos siurblių 

montavimas 

4071330 5 29 70 5 6 25 

 Pasirenkamieji moduliai (iš viso 5 kreditai) 

Atsinaujinančios 

energetikos įrangos 

valdymo automatikos 

montavimas ir 

eksploatavimas 

4071364 5 29 70 5 6 25 

*
 Vėjo energijos 

elektrinių montavimas 

4071365 5 29 70 5 6 25 

Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai) 

Įvadas į darbo rinką 4000004 5  96 10 4 25 

Bendrieji moduliai (viso 4 mokymosi kreditai) 

Saugus elgesys 

ekstremaliose 

situacijose 

4102201 1 14 6 1 1 5 

Sąmoningas fizinio 

aktyvumo reguliavimas 

4102105 1  20 1 1 5 

Darbuotojų sauga ir 

sveikata 

4102203 2 30 8 2 4 10 

246. Pagal 245 punktą mokosi aen7-21M, I kurso grupės mokiniai. 

247. Suvirintojo modulinė pirminio profesinio mokymo programa, programos apimtis 59 

kreditai, valstybinis kodas P32071504, suteikiama kvalifikacija suvirintojas,  mokymosi trukmė 1 

metai. 
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   Teorinis 

mokymas 

Praktinis 

mokymas 

   

Įvadas į profesiją 3000001 1 6 12 1 3 5 

 Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš 

viso 45 mokymosi kreditai) 

 Privalomieji (iš viso 45 mokymosi kreditai) 

Pasiruošimas atlikti 

suvirinimo darbus 

307150001 10 51 153 10 6 50 

Rankinis lankinis 

plieno jungčių 

kampinių siūlių 

suvirinimas lydžiaisiais 

glaistytaisiais 

elektrodais 

3071527 10 51 153 10 6 50 

Plieno jungčių 3071528 10 51 153 10 6 50 
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kampinių siūlių 

suvirinimas lankiniu 

būdu lydžiuoju 

elektrodu 

(pusautomačiu) 

apsauginių dujų 

aplinkoje 

Plieno jungčių 

kampinių siūlių 

lankinis suvirinimas 

nelydžiu volframo 

elektrodu apsauginių 

dujų aplinkoje 

3071529 10 51 153 10 6 50 

Metalų pjaustymas 

terminio pjovimo 

būdais (dujiniu ir 

plazminiu) 

307150002 5 29 70 5 6 25 

 Pasirenkamieji moduliai (iš viso 5 kreditai) 

Plieninių lakštų jungčių 

sandūrinių siūlių 

rankinis lankinis 

suvirinimas lydžiaisiais 

glaistytaisiais 

elektrodais 

307150003 5 29 70 5 6 25 

*
Plieninių lakštų 

jungčių sandūrinių 

siūlių suvirinimas 

lankiniu būdu lydžiuoju 

elektrodu 

(pusautomačiu) 

apsauginių dujų 

aplinkoje 

307150004 5 29 70 5 6 25 

Plieninių lakštų jungčių 

sandūrinių siūlių 

suvirinimas lankiniu 

būdu nelydžiu 

volframo elektrodu 

apsauginių dujų 

aplinkoje 

307150005 5 29 70 5 6 25 

 Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai) 

Įvadas į darbo rinką 3000002 5 96  10 4 25 

 Bendrieji moduliai (viso 4 mokymosi kreditai) 

Saugus elgesys 

ekstremaliose 

situacijose 

3102201 1 14 6 1 1 5 

Sąmoningas fizinio 

aktyvumo reguliavimas 

3102102 - - - - - - 

Darbuotojų sauga ir 

sveikata 

3102202 2 30 8 2 4 10 

248. Pagal 247 punktą mokosi su1-21PK, I kurso grupės mokiniai. 

249. Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo modulinė pirminio  

profesinio mokymo programa, programos apimtis 59 kreditai, valstybinis kodas P32073220, 
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suteikiama kvalifikacija šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojas,  mokymosi 

trukmė 1 metai. 

Modulio pavadinimas 
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   Teorinis 

mokymas 

Praktinis 

mokymas 

   

Įvadas į profesiją 3000001 1 6 12 1 3 5 

 Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš 

viso 45 mokymosi kreditai) 

 Privalomieji (iš viso 45 mokymosi kreditai) 

Bendrosios veiklos 

statybos objekte 

vykdymas (šildymo, 

vėdinimo, oro 

kondicionavimo 

sistemų montuotojo) 

307320074 5 29 70 5 6 25 

Vamzdžių montavimas 

ir pastato konstrukcijų 

parengimas vamzdynų 

tiesimui 

307320075 10 51 153 10 6 50 

Pastato vandeninių 

šildymo–vėsinimo 

sistemų vamzdynų ir 

prietaisų montavimas ir 

priežiūra 

307320076 10 51 153 10 6 50 

Pastato vėdinimo 

sistemų įrengimas ir 

priežiūra 

307320077 10 51 153 10 6 50 

Šilumos siurblių 

montavimas ir priežiūra 

307320078 10 51 153 10 6 50 

 Pasirenkamieji moduliai (iš viso 5 kreditai) 
*
Centralizuoto šilumos 

tiekimo šilumos punkto 

montavimas ir priežiūra 

307320078 5 29 70 5 6 25 

Nepriklausomų šilumos 

šaltinių įrengimas 

307320071 5 29 70 5 6 25 

 Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai) 

Įvadas į darbo rinką 3000002 5 96  10 4 25 

 Bendrieji moduliai (viso 4 mokymosi kreditai) 

Saugus elgesys 

ekstremaliose 

situacijose 

3102201 1 14 6 1 1 5 

Sąmoningas fizinio 

aktyvumo reguliavimas 

3102102 - - - - - - 

Darbuotojų sauga ir 

sveikata 

3102202 2 30 8 2 4 10 
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250. Pagal 249 punktą mokosi šv1-21PK, I kurso grupės mokiniai. 

251. Santechniko modulinė  tęstinio profesinio  mokymo  programa, programos apimtis 90 

kreditų, valstybinis kodas T43073206, suteikiama kvalifikacija santechnikas, mokymosi trukmė 2 

metai. 
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V
al

st
y

b
in

is
 k

o
d

as
 

M
o

d
u

li
o

 a
p

im
ti

s 

k
re

d
it

ai
s 

 Kontaktinės valandos 

K
o

n
su

lt
ac

ij
o

s 

V
er

ti
n

im
as

 

S
av

ar
an

k
iš

k
as

  

d
ar

b
as

 

   Teorinis 

mokymas 

Praktinis 

mokymas 

   

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 80 mokymosi kreditų) 

Privalomieji (iš viso 80 mokymosi kreditų) 

2021‒ 2022 m. m. I kursas 

Pasirengimas 

santechniniams 

darbams, lauko 

vandentiekio tinklų 

montavimas ir 

vamzdynų klojimas 

3073224 5 23 56 5 6 45 

Lauko nuotekų tinklų 

montavimas ir 

vamzdynų klojimas 

3073225 10 46 118 10 6 90 

Pastato šalto ir karšto 

vandens tiekimo 

sistemos, vandens 

ėmimo armatūros 

prietaisų montavimas, 

priešgaisrinio 

vandentiekio įrengimas 

407320023 15 70 179 15 6 135 

Vandens apskaitos 

mazgų montavimas 

40732004 5 23 56 5 6 45 

Pastato buitinių 

nuotekų šalinimo 

sistemų montavimas, 

pastato lietaus vandens 

šalinimo ir drenavimo 

sistemų įrengimas, 

pastato vandentiekio, 

nuotekų ir šildymo 

sistemų prietaisų 

remontas 

40732005 15 70 179 15 6 135 

2021‒ 2022 m. m. II kursas 

Šilumos tiekimo tinklų 

įrengimas, įvedimas į 

šilumos punktus, 

centralizuoto šildymo 

pastato šilumos punkto 

montavimas ir 

eksploatavimas 

407320026 15 70 179 15 6 135 
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Skirtingų tipų katilų, 

žemo slėgio garo (iki 

0,05 MPa) ir vandens 

šildymo (iki 110°
 
C) 

katilinių montavimas ir 

eksploatavimas, 

pastato šildymo 

sistemų bei prietaisų 

montavimas ir 

eksploatavimas 

407320027 15 70 179 15 6 135 

 Baigiamasis modulis (10 kreditų) 

Įvadas į darbo rinką 4000002 10  154 20 6 90 

252. Pagal 251 punktą mokosi san5-20T I kurso ir san5-21T II kurso grupių mokiniai. 

253. Suvirintojo modulinė tęstinio profesinio mokymo   programa, programos apimtis 90 

kreditų, valstybinis kodas T43071503, suteikiama kvalifikacija suvirintojas, mokymosi trukmė 2 

metai. 

Modulio pavadinimas 
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b
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   Teorinis 

mokymas 

Praktinis 

mokymas 

   

2021 ‒ 2022 m. m.  I kursas 

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 80 mokymosi kreditų) 

Privalomieji (iš viso 80 mokymosi kreditų) 

Pasiruošimas atlikti 

suvirinimo darbus 

 

407150001 5 23  56  5 6 45 

Rankinis lankinis 

plieno jungčių 

kampinių siūlių 

suvirinimas 

lydžiaisiais 

glaistytaisiais 

elektrodais 

4075150002 10 46 118 10 6 90 

Plieno jungčių 

kampinių siūlių 

suvirinimas lankiniu 

būdu lydžiuoju 

elektrodu 

(pusautomačiu) 

apsauginių dujų 

aplinkoje 

407150003 10 46 118 10 6 90 

Plieno jungčių 

kampinių siūlių 

lankinis suvirinimas 

nelydžiu volframo 

elektrodu apsauginių 

dujų aplinkoje 

407150004  5 23 56 5 6 45 
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Metalų pjaustymas 

terminio pjovimo 

būdais (dujiniu ir 

plazminiu) 

407150005  5  23 56 5 6 45 

Plieninių lakštų 

jungčių sandūrinių 

siūlių rankinis 

lankinis suvirinimas 

lydžiaisiais 

glaistytaisiais 

elektrodais 

407150006   5 23  56  5 6 45 

Plieninių lakštų 

jungčių sandūrinių 

siūlių suvirinimas 

lankiniu būdu 

lydžiuoju elektrodu 

(pusautomačiu) 

apsauginių dujų 

aplinkoje 

407150007   5 23  56  5 6 45 

2021 ‒ 2022 m. m.  II kursas 

Plieninių lakštų 

jungčių sandūrinių 

siūlių suvirinimas 

lankiniu būdu 

nelydžiu volframo 

elektrodu apsauginių 

dujų aplinkoje 

407150008   5 23  56  5 6 45 

Plieninių lakštų 

jungčių sandūrinių 

siūlių suvirinimas 

dujiniu būdu 

407150009   5 23  56  5 6 45 

Aliuminio ir jo 

lydinių kampinių 

siūlių suvirinimas 

lankiniu būdu 

lydžiuoju elektrodu 

(pusautomačiu) 

inertinių dujų 

aplinkoje 

407150010   5 23 56 5 6 45 

Aliuminio ir jo 

lydinių kampinių 

siūlių suvirinimas 

lankiniu būdu 

nelydžiu volframo 

elektrodu inertinių 

dujų aplinkoje 

4071508   5 23 56 5 6 45 

 Privalomai pasirenkamieji (iš viso 10 mokymosi kreditų)** 

Rankinis lankinis 

plieninių vamzdžių 

sandūrinių siūlių 

suvirinimas 

407150011  5 23 56 5 6 45 
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lydžiaisiais 

glaistytaisiais 

elektrodais** 

Plieninių vamzdžių 

jungčių sandūrinių 

siūlių suvirinimas 

lankiniu būdu 

lydžiuoju elektrodu 

(pusautomačiu) 

apsauginių dujų 

aplinkoje** 

407150012  5 23 56  5 6 45 

Plieninių vamzdžių 

jungčių sandūrinių 

siūlių suvirinimas 

lankiniu būdu 

nelydžiu volframo 

elektrodu apsauginių 

dujų aplinkoje 

407150013  5 23  56  5 6 45 

Plieninių vamzdžių 

sandūrinių siūlių 

dujinis suvirinimas 

407150014  5 23 56  5 6 45 

Suvirinimo darbų 

organizavimas ir 

kokybės vertinimas 

407150015  5 23 56  5 6 45 

 Baigiamasis modulis (viso 10 kreditų) 

Įvadas į darbo rinką  10  194 20 6 50 

254. Pagal 253  punktą mokosi suv6-20T II kurso ir suv6-21T I kurso grupių mokiniai. 

255. Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo ir montuotojo modulinė tęstinio 

profesinio mokymo programa, valstybinis kodas T43071303, įgyjama kvalifikacija ventiliacijos, 

oro kondicionavimo sistemų gamintojas  ir montuotojas, mokymosi trukmė 2 metai. 

Modulio pavadinimas 
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b
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   Teorinis 

mokymas 

Praktinis 

mokymas 

   

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 80 mokymosi kreditų) 

Privalomieji (iš viso 80 mokymosi kreditų) 

2020 ‒ 2021 m. m.  I kursas 

Šaltkalvystės darbų 

atlikimas rankiniu ir 

mechanizuotu būdu 

4071351 10 46 118 10 6 90 

Ortakių ir jų fasoninių 

dalių gamyba 

4071352 10 46 118 10 6 90 
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Ventiliacijos, oro 

kondicionavimo 

pneumatinio 

transporto ir 

aspiracijos sistemų 

ortakių ir ortakių 

detalių montavimas 

4071303 10 46 118 10 6 90 

Ventiliatorių 

montavimas 

4071304 10 46 118 10 6 90 

Kondicionierių 

montavimas 

4071305 10 46 118 10 6 90 

2021 ‒ 2022 m. m.  II kursas 

Oro šildymo įrangos 

montavimas 

4071306 10 46 118 10 6 90 

Oro valymo įrangos 

montavimas 

4071307 10 46 118 10 6 90 

Oro reguliavimo įtaisų 

ir skirstytuvų 

montavimas 

4071308 10 46 118 10 6 90 

Baigiamasis modulis (viso 10 kreditų) 

Įvadas į darbo rinką 4000002 10  154 20 6 90 

256. Pagal 255 punktą mokosi ven7-20T II kurso grupės mokiniai. 

257. Elektriko modulinė tęstinio profesinio mokymo   programa, programos apimtis 50 

kreditų, valstybinis kodasT43071304, suteikiama kvalifikacija elektrikas,  mokymosi trukmė 1 

metai. 

Modulio pavadinimas 
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   Teorinis 

mokymas 

Praktinis 

mokymas 

   

 Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 

45 mokymosi kreditai) 

 Privalomieji (iš viso 45 mokymosi kreditai) 

 2021 ‒ 2022 m. m.  I kursas 

Bendrieji 

elektrotechnikos ir 

elektronikos darbai, 

silpnų srovių įrenginių 

įrengimas ir 

eksploatavimas 

4071353 10 46 118 10 6 90 

Elektros įrenginių 

eksploatavimas 

4071354 20 95 239 20 6 180 

Žemos įtampos iki 

1000 V apšvietimo ir 

galios įrenginių 

instaliacijos įrengimas 

ir eksploatavimas, 

4071355 5 23 56 5 6 45 
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prijungimo linijų ir 

elektros energijos 

apskaitos įrenginių 

montavimas ir 

eksploatavimas 

Skirstomojo tinklo 

0,4–35 kV ir 

perdavimo tinklo 110–

400 kV įtampos 

elektros įrenginių 

įrengimas ir 

eksploatavimas 

4071356 10 46 118 10 6 90 

 Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai) 

Įvadas į darbo rinką 4000004 5  96 10 4 45 

258. Pagal 259 punktą mokosi ele4-21T I kurso grupės mokiniai. 

259. Suvirintojo modulinė tęstinio profesinio mokymo programa, programos apimtis 50 

kreditų, valstybinis kodas T32071502, suteikiama kvalifikacija suvirintojas, mokymosi trukmė 1 

metai. 

Modulio pavadinimas 
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   Teorinis 

mokymas 

Praktinis 

mokymas 

   

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 45 mokymosi kreditai) 

Privalomieji (iš viso 45 mokymosi kreditai) 

2021 ‒ 2022 m. m.  I kursas 

Pasiruošimas atlikti 

suvirinimo darbus 

307150001 10 46 118 10 6 90 

Rankinis lankinis 

plieno jungčių 

kampinių siūlių 

suvirinimas 

lydžiaisiais 

glaistytaisiais 

elektrodais 

3071527 10 46 118 10 6 90 

Plieno jungčių 

kampinių siūlių 

suvirinimas lankiniu 

būdu lydžiuoju 

elektrodu 

(pusautomačiu) 

apsauginių dujų 

aplinkoje 

3071528 10 46 118 10 6 90 

Plieno jungčių 

kampinių siūlių 

lankinis suvirinimas 

nelydžiu volframo 

elektrodu apsauginių 

3071528 10 46 118 10 6 90 
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dujų aplinkoje 

Metalų pjaustymas 

terminio pjovimo 

būdais (dujiniu ir 

plazminiu) 

3071529 5 23  56 5 6 45 

 Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai) 

Įvadas į darbo rinką 3000002 5 76  10 4 90 

260. Pagal 259 punktą mokosi su1-21TK I kurso grupės mokiniai. 

261. Siuvėjo modulinė tęstinio profesinio mokymo programa, programos apimtis 50 

kreditų, valstybinis kodas T32072302, suteikiama kvalifikacija siuvėjas, mokymosi trukmė 1 metai. 

Modulio pavadinimas 
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   Teorinis 

mokymas 

Praktinis 

mokymas 
   

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 45 mokymosi kreditai) 

Privalomieji (iš viso 45 mokymosi kreditai) 

2021 ‒ 2022 m. m.  I kursas 

Pasiruošimas siuvimo 

procesams 

30723000

4 

10 46 118 10 6 50 

Drabužių detalių 

siuvimas 

30723000

5 

15 70 179 15 6 135 

Drabužių detalių 

jungimas į gaminį 

30723000

5 

20 95 239 20 6 135 

 Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai) 

Įvadas į darbo rinką 3000002 5 76  10 4 90 

262. Pagal 261 punktą mokosi sv1-21TK I kurso grupės mokiniai. 

263. Santechniko modulinė tęstinio profesinio mokymo programa, programos apimtis 50 

kreditų, valstybinis kodas T32073220 suteikiama kvalifikacija santechnikas,  mokymosi trukmė 1 

metai. 

Modulio pavadinimas 

V
al

st
y

b
in

is
 k

o
d

as
 

M
o

d
u

li
o

 a
p

im
ti

s 

k
re

d
it

ai
s 

 Kontaktinės valandos 

K
o

n
su

lt
ac

ij
o

s 

V
er

ti
n

im
as

 

S
av

ar
an

k
iš

k
as

  

d
ar

b
as

 

   Teorinis 

mokymas 

Praktinis 

mokymas 
   

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 45 mokymosi kreditai) 

Privalomieji (iš viso 45 mokymosi kreditai) 

2021 ‒ 2022 m. m.  I kursas 

Bendrosios veiklos 

statybos objekte 

vykdymas 

(santechniko) 

307320066   5 23   56   5 6  45 

Pastato vandens 

tiekimo ir nuotekų 

307320067 15 70 179 15 6 135 
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šalinimo sistemų 

įrengimas 

Pastato šildymo 

sistemos įrengimas 

307320068 10 46 118 10 6  50 

Centralizuoto šilumos 

tiekimo šilumos 

punkto montavimas ir 

šildymo sistemos 

priežiūra 

307320069 10 46 118 10 6 50 

Pastato gaisro 

gesinimo mechaninės 

inžinerinės sistemos 

įrengimas 

307320070   5 23   56  5 6 45 

 Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai) 

Įvadas į darbo rinką 3000002 5  76 10 4 90 

264. Pagal 263 punktą mokosi sn1-21TK I kurso grupės mokiniai. 

265. Baldžiaus modulinė tęstinio profesinio mokymo programa, programos apimtis 50 

kreditų, valstybinis kodas T32072204, suteikiama kvalifikacija baldžius, mokymosi trukmė 1 metai. 

Modulio pavadinimas 
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   Teorinis 

mokymas 

Praktinis 

mokymas 
   

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 45 mokymosi kreditai) 

Privalomieji (iš viso 45 mokymosi kreditai) 

2021 ‒ 2022 m. m.  I kursas 

Bendrųjų baldų 

gamybos veiklų 

vykdymas 

307220020   5 23   56   5 6  45 

Medienos apdirbimas 

rankiniais, rankiniais 

elektriniais ir 

pneumatiniais 

įrankiais 

307330021   5 23   56   5 6  45 

Baldų gamyba iš 

lakštinių medžiagų 

307220022 10 46 118 10 6 50 

Baldų gamyba iš 

masyvinės medienos 

307220023 10 46 118 10 6 50 

Kietųjų baldų apdaila 307220024   5 23   56  5 6 45 

Minkštųjų baldų 

gamyba 

307220025 10 46 118 10 6 50 

 Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai) 

Įvadas į darbo rinką 3000002 5  76 10 4 90 

266. Pagal 265 punktą mokosi ba1-21TK I kurso grupės mokiniai. 

267. Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo modulinė tęstinio  

profesinio mokymo programa, valstybinis kodas T32073221, suteikiama kvalifikacija šildymo, 

vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojas,  programos apimtis 50 kreditų, mokymosi 

trukmė 1 metai. 
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Modulio pavadinimas 
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   Teorinis 

mokymas 

Praktinis 

mokymas 
   

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 45 mokymosi kreditai) 

Privalomieji (iš viso 45 mokymosi kreditai) 

Bendrosios veiklos 

statybos objekte 

vykdymas (šildymo, 

vėdinimo, oro 

kondicionavimo 

sistemų montuotojo) 

307320074 5 23 56 5 6 45 

Vamzdžių 

montavimas ir pastato 

konstrukcijų 

parengimas vamzdynų 

tiesimui 

307320075 10 46 118 10 6 90 

Pastato vandeninių 

šildymo–vėsinimo 

sistemų vamzdynų ir 

prietaisų montavimas 

ir priežiūra 

307320076 10 46 118 10 6 90 

Pastato vėdinimo 

sistemų įrengimas ir 

priežiūra 

307320077 10 46 118 10 6 90 

Šilumos siurblių 

montavimas ir 

priežiūra 

307320078 10 46 118 10 6 90 

 Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai) 

Įvadas į darbo rinką 3000002 5 96  10 4 25 
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XX SKYRIUS 

VALANDŲ SKIRIAMŲ MODULINĖMS PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI SKAIČIAUS  PASKIRSTYMAS, PRIVALOMŲJŲ IR 

MOKYKLOS ĮGYVENDINAMŲ PASIRENKAMŲJŲ MODULIŲ SEKA 

KAIŠIADORIŲ SKYRIUS 

 

268.  Apdailininko modulinė pirminio profesinio mokymo programa ( valstybinis kodas P32073205). Pagal šią programą mokosi antro kurso 

apd1-20P ir pirmo kurso apd1-21P grupių mokiniai. Programos apimtis 110 kreditų, suteikiama plytelių klojėjo, dažytojo, tinkuotojo kvalifikacija, 

mokymosi trukmė 3 metai.  

 

Modulio pavadinimas 

Valandų paskirstymas 

Modulio 

kodas 
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I kursui II kursui III kursui 

I pusm. II pusm. 
Iš 

viso 

I 

pusm. 

II 

pusm. Iš 

viso 

I 

pusm. 

II 

pusm. Iš 

viso 
20 sav. 20 sav. 

20 

sav. 

18 

sav. 

24 

sav. 
15 sav. 

1. PROFESINIO 

MOKYMO 

DALYKAI 

  110 2420 513 1727 
11

0 
550 70 330 330 660 330 330 660 550 550 1100 

1.1. Privalomi 

moduliai 
  92 2024 416 1460 92 460 56 264 330 594 330 330 660 330 440 770 

Įvadas į profesiją. 3000004 2 44 8 32 2 10 2 44   44     0      0 

Bendrosios veiklos 

statybos objekte 

vykdymas 

(apdailininko). 

307320034 10 220 51 153 10 50 6 220   220     0      0 

Statinių paviršių 

glaistymas ir 

dažymas rankiniu 

būdu. 

307320038 10 220 51 153 10 50 6   220 220     0     0  

Statinių paviršių 

glaistymas ir 

dažymas 

mechanizuotu būdu. 

307320039 10 220 51 153 10 50 6   110 110 110   110     0  

Statinių paviršių 307320042 10 220 51 153 10 50 6     0 220   220      0 
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dekoravimas. 

Vertikalių paviršių 

apdaila plytelėmis ir 

plytelių dangos 

remontas. 

307320011 10 220 51 153 10 50 6     0   220 220      0 

Horizontalių paviršių 

apdaila plytelėmis ir 

plytelių dangos 

remontas. 

307320043 10 220 51 153 10 50 6     0   110 110 110   110 

Statinio konstrukcijų 

tinkavimas 

rankiniais įrankiais. 

307320010 10 220 51 153 10 50 6     0       220    220 

Statinio konstrukcijų 

tinkavimas 

mechanizuotu būdu 

ir tinko remontas. 

307320045 10 220 51 153 10 50 6      0     0 
 

220   220 

 Baigiamasis modulis ( iš viso 10 mokymosi kreditų) 

Įvadas į darbo rinką. 3000003 10 220   204 10 50 6     0     0   220  220 

1.2. Pasirenkamieji 

moduliai (viso 10 

kreditų) 

  10 220 51 153 10 50 6       0   0 110 110 220 

Gipskartonio 

plokščių 

montavimas. 

307320021 10 220 51 153 10 50 6      0        0 110 110 220 

1.3. Bendrieji 

moduliai (nesusiję 

su kvalifikacija) 

  8 176 46 114 8 40 8 66 0 66 0 0 0 110 0 110 

Saugus elgesys 

ekstremaliose 

situacijose. 

3102201 1 22 14 6 1 5 1 22 
 

22 
  

0 
  

0 

Darbuotojų sauga ir 

sveikata. 
3102202 2 44 32 8 2 10 2 44   44     0 

     0 
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Sąmoningas fizinio 

aktyvumo 

reguliavimas. 

3102103 5 110 
 

100 5 25 5 
  

0 
  

0 110 
 

110 

2. BENDROJO 

UGDYMO 

DALYKAI 

    1400 1400         365 355 720 345 335 680 

      

Dorinis ugdymas     70 70         20 20 40 20 10 30       

1.Tikyba                                   

2.Etika                                   

Lietuvių kalba     280 280         70 70 140 70 70 140       

1-oji užsienio kalba     210 210         60 50 110 50 50 100       

1.Anglų k.                                   

2.Rusų k.                                   

3.Vokiečių k.                                   

Matematika     210 210         50 60 110 50 50 100       

Socialiniai mokslai     140 140         35 35 70 35 35 70       

1.Istorija                                   

2.Geografija                                   

Gamtos mokslai     140 140         35 35 70 35 35 70       

1.Fizika                                   

2.Chemija                                   

3.Biologija                                   

Kūno kultūra     140 140         35 35 70 35 35 70       

1.Bendroji                                   

2.Šokis                                   

3.Pasirinkta sporto 

šaka                                   

Moksleivio laisvai 

pasirenkamos 

pamokos     

210 210 
    

60 50 110 50 50 100 

      

1.2-oji užsienio 

kalba                                   

2.Informacinės                                   
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technologijos 

3.Braižyba                                   

4.Meninis ugdymas                                   

5. Technologijos                                   

VISO VALANDŲ      3820           695 685 1380 675 665 1340 880 220 1100 

Pamokų skaičius per 

savaitę                 35 35   34 36   37 40   

Neformalus 

švietimas     220                             

Pamokos mokinio 

ugdymo poreikiams 

tenkinti     420                             

269.  Apdailininko modulinė tęstinio profesinio mokymo programa (valstybinis kodas T32073213). Pagal šią programą mokosi antro kurso 

apd6-20T ir pirmo kurso apd6-21T grupių mokiniai. Programos apimtis 90 kreditų, suteikiama plytelių klojėjo, dažytojo, tinkuotojo kvalifikacija, mokymosi 

trukmė 1,5 metų.  

Modulio pavadinimas 

Valandų paskirstymas 

Modulio 

kodas 
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m
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I kursui II kursui 

I pusm. II pusm. 

Iš viso 

I pusm. 

Iš viso 
20 sav. 19 sav. 18 

1. PROFESINIO MOKYMO 

DALYKAI 
  90 368 1108 90 450 54 630 450 1080 540 540 

1.1. Privalomi moduliai   90 368 1108 90 450 54 630 450 1080 540 540 

Bendrosios veiklos statybos objekte 

vykdymas (apdailininko). 307320034 10 46 118 10 50 6 180   180 
  

  
0 

Statinių paviršių glaistymas ir 

dažymas rankiniu būdu. 307320038 10 46 118 10 50 6 180   180 
  

  
0 

Statinių paviršių glaistymas ir 

dažymas mechanizuotu būdu. 307320039 10 46 118 10 50 6 180   180 
  

  
0 

Statinių paviršių dekoravimas. 307320042 10 46 118 10 50 6 90 90 180 
  

  
0 
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Vertikalių paviršių apdaila 

plytelėmis ir plytelių dangos 

remontas. 

307320011 10 46 118 10 50 6   180 180 
  

  
0 

Horizontalių paviršių apdaila 

plytelėmis ir plytelių dangos 

remontas. 

307320043 10 46 118 10 50 6   180 180 
  

  
0 

Statinio konstrukcijų tinkavimas 

rankiniais įrankiais. 307320010 10 46 118 10 50 6    0  180 180 

Statinio konstrukcijų tinkavimas 

mechanizuotu būdu ir tinko 

remontas. 

307320045 10 46 118 10 50 6      0  180 180 

 Baigiamasis modulis ( iš viso 10 mokymosi kreditų) 

Įvadas į darbo rinką 4000002 10   164 10 50 6     0  180 180 

270. Virėjo modulinė pirminio profesinio mokymo programa (valstybinis kodas P42101303). Pagal šią programą mokosi antro kurso vir3-20P 

ir pirmo kurso vir3-21P grupių mokiniai. Programos apimtis 110 kreditų, suteikiama virėjo kvalifikacija, mokymosi trukmė 3 metai.  

Modulio pavadinimas 

Valandų paskirstymas 

Modulio 

kodas 

K
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d
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ų
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n
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m
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I kursui II kursui III kursui 

I 

pusm. 

II 

pusm. Iš 

viso 

I 

pusm. 

II 

pusm. Iš 

viso 

I 

pusm. 

II 

pusm. Iš 

viso 20 

sav. 

20 

sav. 

20 

sav. 

18 

sav. 

24 

sav. 

15 

sav. 

1. PROFESINIO 

MOKYMO DALYKAI 
  110 

242

0 
515 

172

5 
110 550 70 330 330 660 330 330 660 880 220 

110

0 

1.1. Privalomi moduliai   92 
202

4 
418 

145

8 
92 460 56 264 330 594 330 330 660 550 220 770 

Įvadas į profesiją. 
400000

6 
2 44 8 32 2 10 2 44   44     0      0 

Tvarkos virtuvėje 

palaikymas. 

310130

9 
5 110 26 76 5 25 3 110   110     0      0 

Pasiruošimas patiekalų 

gaminimui. 

410136

9 
5 110 26 76 5 25 3 110   110     0      0 

Sriubų, karštųjų 

patiekalų ir padažų 

gaminimas, jų 

410133

9 
20 440 102 306 20 100 12   330 330 110   110     0  
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apipavidalinimas ir 

kokybės vertinimas. 

Saldžiųjų patiekalų 

gaminimas, jų 

apipavidalinimas ir 

kokybės vertinimas. 

410134

0 
10 220 51 153 10 50 6     0 220   220      0 

Salotų, užkandžių, 

garnyrų ir šaltųjų 

patiekalų gaminimas, jų 

apipavidalinimas ir 

kokybės vertinimas. 

410137

0 
15 330 77 229 15 75 9     0   330 330     0  

Patiekalų pobūviams 

gaminimas ir patiekimas. 

410134

2 
20 440 102 306 20 100 12     0     0 440   440  

Darbas su dokumentais. 

310131

3 
5 110 26 76 5 25 3     0       110    110 

 Baigiamasis modulis ( iš viso 10 mokymosi kreditų) 

Įvadas į darbo rinką 
400000

2 

 

10 

 

   204 10 50 6     0     0   220  220 

1.2. Pasirenkamieji 

moduliai (viso 10 

kreditų) 

  10 220 51 153 10 50 6      0 0   0 220 0 220 

Miltinių konditerijos 

gaminių gaminimas 

410134

4 
10 220 51 153 10 50 6      0     0 220 

   220 

1.3. Bendrieji moduliai 

(nesusiję su 

kvalifikacija) 

  8 176 46 114 8 40 8 66 0 66 0 0 0 110 0 110 

Saugus elgesys 

ekstremaliose situacijose 

410220

1 
1 22 14 6 1 5 1 22   22     0 

      

Darbuotojų sauga ir 

sveikata 

410220

3 
2 44 32 8 2 10 2 44   44     0 

      

Sąmoningas fizinio 

aktyvumo reguliavimas 

410210

2 
5 110   100 5 25 5     0     0 

 

110   110 

2. BENDROJO     140 140         365 355 720 345 335 680       
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UGDYMO DALYKAI 0 0 

Dorinis ugdymas     70 70         20 20 40 20 10 30       

1.Tikyba                                   

2.Etika                                   

Lietuvių kalba     280 280         70 70 140 70 70 140       

1-oji užsienio kalba     210 210         60 50 110 50 50 100       

1.Anglų k.                                   

2.Rusų k.                                   

3.Vokiečių k.                                   

Matematika     210 210         50 60 110 50 50 100       

Socialiniai mokslai     140 140         35 35 70 35 35 70       

1.Istorija                                   

2.Geografija                                   

Gamtos mokslai     140 140         35 35 70 35 35 70       

1.Fizika                                   

2.Chemija                                   

3.Biologija                                   

Kūno kultūra     140 140         35 35 70 35 35 70       

1.Bendroji                                   

2.Šokis                                   

3.Pasirinkta sporto šaka                                   

Moksleivio laisvai 

pasirenkamos pamokos     210 210         60 50 

 

110 50 50 

 

100       

1.2-oji užsienio kalba                                   

2.Informacinės 

technologijos                                   

3.Braižyba                                   

4.Meninis ugdymas                                   

5. Technologijos                                   

VISO VALANDŲ      
382

0           695 685 

138

0 675 665 

134

0 880 220 

110

0 

Pamokų skaičius per 

savaitę                 35 35   35 35   37 40   
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Neformalus švietimas     220                             

Pamokos mokinio 

ugdymo poreikiams 

tenkinti     420                             

271. Virėjo modulinė tęstinio profesinio mokymo programa ( valstybinis kodas T32101302). Pagal šią programą mokosi pirmo kurso vir8-21T 

grupės mokiniai. Programos apimtis 50 kreditų, suteikiama virėjo kvalifikacija, mokymosi trukmė 1 metai.  

Modulio pavadinimas 

Valandų paskirstymas 

Modulio 

kodas 

K
re

d
it

ų
 s

k
ai

či
u

s 

m
o

d
u

li
u

i 

T
eo

ri
ja

 

P
ra

k
ti

n
is

 m
o

k
y

m
as

 

K
o

n
su

lt
ac

ij
o

s 

S
av

ar
an

k
iš

k
as

 

m
o

k
y

m
as

is
 

V
er

ti
n

im
as

 

I kursui 

I pusm. II pusm. 

Iš viso 
20 sav. 17 sav. 

1. PROFESINIO MOKYMO DALYKAI   50 207 613 50 250 30 540 360 900 

1.1. Privalomi moduliai.   50 207 613 50 250 30 540 360 900 

Tvarkos virtuvėje palaikymas 
3101309 5 23 59 5 25 3 90 

  

  
90 

Pasiruošimas patiekalų gaminimui 
3101310 5 23 59 5 25 3 90 

  

  
90 

Pusgaminių ir karštųjų patiekalų gaminimas 

ir jų apipavidalinimas 
3101311 20 92 236 20 100 12 360 

  

  
360 

Salotų ir garnyrų gaminimas ir jų 

apipavidalinimas 

3101312 10 46 118 10 50 6   

 

180 

  

 180 

Darbas su dokumentais 
3101313 5 23 59 5 25 3   

90 

  
90 

 Baigiamasis modulis ( iš viso 5 mokymosi kreditai) 

Įvadas į darbo rinką 3000002 5   82 5 25 3   

  

90 

 

90 

272. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė pirminio profesinio mokymo programa (valstybinis kodas M43081103). Pagal šią 

programą mokosi antro kurso žūm4-20M ir pirmo kurso žūm4-21M grupių mokiniai. Programos apimtis 110 kreditų, suteikiama žemės ūkio gamybos verslo 

darbuotojo kvalifikacija, mokymosi trukmė 3 metai.  

Modulio pavadinimas Valandų paskirstymas 
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Modulio 

kodas 
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I kursui II kursui III kursui 

I 

pusm. 

II 

pusm. 
Iš 

viso 

I 

pusm. 

II 

pusm. 
Iš 

viso 

I 

pusm. 

II 

pusm. 

Iš viso 

20 sav. 20 sav. 20 sav. 18 sav. 24 sav. 15 sav. 

1. PROFESINIO 

MOKYMO 

DALYKAI 

  110 2420 516 1724 110 535 70 330 330 660 330 330 660 550 550 1100 

1.1. Privalomi 

moduliai 
  92 2024 419 1457 92 460 56 264 330 594 330 330 660 220 550 770 

Įvadas į profesiją 4000006 2 44 8 32 2 10 2 44   44     0      0 

Ūkininkavimo 

pradmenys 
3081111 5 110 26 76 5 25 3 110   110     0      0 

TR1 kategorijos 

traktorių vairavimas 
3081112 5 110 26 76 5 25 3 110   110     0     0 

Lauko augalų 

auginimas 
4081164 10 220 51 153 10 50 6   220 220     0      0 

Įvairių rūšių gyvulių 

auginimas 
4081165 10 220 51 153 10 50 6   110 110 110   110      0 

Žemės ūkio veiklos 

vykdymas 
4081150 10 220 51 153 10 50 6     0 220   220      0 

Augalininkystės 

produkcijos gamyba 

ir realizavimas 

4081103 10 220 51 153 10 50 6     0   220 220     0  

Gyvulininkystės 

produkcijos gamyba 

ir realizavimas 

4081166 10 220 51 153 10 50 6         110 110 110    110 

Ūkio veiklos apskaita 4081167 5 110 26 76 5 25 3           0 110   110  

Augalų apsaugos 

priemonių naudojimas 
4081168 5 110 26 76 5 25 3           0  110  110 

Veterinarinė slauga 4081169 5 110 26 76 5 25 3           0  110  110 

Ekologinis 

ūkininkavimas 
4081170 5 110 26 76 5 25 3     0     0  110  110 
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 Baigiamasis modulis ( iš viso 10 mokymosi kreditų) 

Įvadas į darbo rinką 4000002 10 
 

  204 10 50 6     0     0   220  220 

1.2. Pasirenkamieji 

moduliai (viso 10 

kreditų) 

  10 220 51 153 10 50 6       0   0 220 0 220 

TR2 kategorijos 

traktorių vairavimas 
3081113 5 110 26 76 5 50 3              110    110 

Mėsinės 

galvijininkystės 

pradmenys 

4101344 5 110 26 76 5 25 3           0 110 

   110 

1.3. Bendrieji 

moduliai (nesusiję su 

kvalifikacija) 

  8 176 46 114 8 25 8 66 0 66 0 0 0 110 0 110 

Saugus elgesys 

ekstremaliose 

situacijose 

4102201 1 22 14 6 1 5 1 22   22     0 

     0 

Darbuotojų sauga ir 

sveikata 
4102203 2 44 32 8 2 10 2 44   44     0 

     0 

Sąmoningas fizinio 

aktyvumo 

reguliavimas 

4102102 5 110   100 5 25 5     0     0 
 

110 
  110 

2. BENDROJO 

UGDYMO 

DALYKAI 

    1400 1400         365 355 720 345 335 680 

      

Dorinis ugdymas     70 70         20 20 40 20 10 30       

1.Tikyba                                   

2.Etika                                   

Lietuvių kalba     280 280         70 70 140 70 70 140       

1-oji užsienio kalba     210 210         60 50 110 50 50 100       

1.Anglų k.                                   

2.Rusų k.                                   

3.Vokiečių k.                                   

Matematika     210 210         50 60 110 50 50 100       

Socialiniai mokslai     140 140         35 35 70 35 35 70       
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1.Istorija                                   

2.Geografija                                   

Gamtos mokslai     140 140         35 35 70 35 35 70       

1.Fizika                                   

2.Chemija                                   

3.Biologija                                   

Kūno kultūra     140 140         35 35 70 35 35 70       

1.Bendroji                                   

2.Šokis                                   

3.Pasirinkta sporto 

šaka                                   

Moksleivio laisvai 

pasirenkamos 

pamokos     210 210         60 50 

110 

50 50 

100 

      

1.2-oji užsienio kalba                                   

2.Informacinės 

technologijos                                   

3.Braižyba                                   

4.Meninis ugdymas                                   

5. Technologijos                                   

VISO VALANDŲ      3820           695 685 1380 675 665 1340 880 220 1100 

Pamokų skaičius per 

savaitę                 35 35   35 35   37 40   

Neformalus švietimas     220                             

Pamokos mokinio 

ugdymo poreikiams 

tenkinti     420                             

273. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė pirminio profesinio mokymo programa (valstybinis kodas M44081102). Pagal šią 

programą mokosi antro kurso žūm5-20M ir pirmo kurso žūm5-21M grupių mokiniai. Programos apimtis 110 kreditų, suteikiama žemės ūkio gamybos verslo 

darbuotojo kvalifikacija, mokymosi trukmė 2 metai.  
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Modulio pavadinimas 

Valandų paskirstymas 

Modulio 

kodas 
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I kursui II kursui 

I pusm. II pusm. 

Iš viso 

I pusm. II pusm. 

Iš viso 
20 sav. 19 sav. 20 sav. 15 sav. 

1. PROFESINIO MOKYMO 

DALYKAI 
  110 514 1724 110 550 72 630 640 1270 600 550 1150 

1.1. Privalomi moduliai   92 419 1457 92 460 56 534 610 1144 330 550 880 

Įvadas į profesiją 4000006 2 8 32 2 10 2 44   44     0 

Ūkininkavimo pradmenys 3081111 5 26 76 5 25 3 110   110     0 

TR1 kategorijos traktorių 

vairavimas 
3081112 5 26 76 5 25 3 110   110     0 

Lauko augalų auginimas 4081164 10 51 153 10 50 6 220   220     0 

Įvairių rūšių gyvulių auginimas 4081165 10 51 153 10 50 6   220 220     0 

Žemės ūkio veiklos vykdymas 4081150 10 51 153 10 50 6   220 220     0 

Augalininkystės produkcijos 

gamyba ir realizavimas 
4081103 10 51 153 10 50 6 50 170 220     0 

Gyvulininkystės produkcijos 

gamyba ir realizavimas 
4081166 10 51 153 10 50 6     

 
220   220 

Ūkio veiklos apskaita 4081167 5 26 76 5 25 3       110  110 

Augalų apsaugos priemonių 

naudojimas 
4081168 5 26 76 5 25 3        110  110 

Veterinarinė slauga 4081169 5 26 76 5 25 3         110 110 

Ekologinis ūkininkavimas 4081170 5 26 76 5 25 3        110  110 

 Baigiamasis modulis ( iš viso 10 mokymosi kreditų) 

Įvadas į darbo rinką 4000002 10   204 10 50 6     0   220 220 

1.2. Pasirenkamieji moduliai 

(viso 10 kreditų) 
  10 51 153 10 50 6       220    220 

TR2 kategorijos traktorių 

vairavimas 
3081113 5 26 76 5 25 3       110   110 

Mėsinės galvijininkystės 4101344 5 26 76 5 25 3       110   110 
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pradmenys 

1.3. Bendrieji moduliai (nesusiję 

su kvalifikacija) 
  8 44 114 8 40 10 96 30 126 50 0 50 

Saugus elgesys ekstremaliose 

situacijose 
4102201 1 14 6 1 5 1 22   22     0 

Darbuotojų sauga ir sveikata 4102203 2 30 8 2 10 4 44   44     0 

Sąmoningas fizinio aktyvumo 

reguliavimas 
4102102 5   100 5 25 5 30 30 60 50   50 

274. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė tęstinio profesinio mokymo programa (valstybinis kodas T43081103). Pagal šią 

programą mokosi antro kurso žūm9-20 T ir pirmo kurso žūm9-21T grupių mokiniai. Programos apimtis 90 kreditų, suteikiama žemės ūkio gamybos verslo 

darbuotojo kvalifikacija, mokymosi trukmė 1,5 metų.  

Modulio pavadinimas 

Valandų paskirstymas 

Modulio 
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I kursui II kursui 

I pusm. II pusm. 

Iš viso 

I pusm. 

Iš viso 
20 sav. 19 sav. 18 

1. PROFESINIO MOKYMO 

DALYKAI 
  90 368 1108 90 450 54 630 540 1080 540 540 

1.1. Privalomi moduliai   90 368 1108 90 450 54 540 540 1080 540 540 

Ūkininkavimo pradmenys 
3081111 5 23 59 5 25 3 90   90 

  

  
0 

TR1 kategorijos traktorių vairavimas 
3081112 5 23 59 5 25 3 90   90 

  

  
0 

Lauko augalų auginimas 
4081164 10 46 118 10 50 6 180   180 

  

  
0 

Įvairių rūšių gyvulių auginimas 
4081165 10 46 118 10 50 6 90  90 180 

  

  
0 

Žemės ūkio veiklos vykdymas 
4081150 10 46 118 10 50 6 90 90 180 

  

  
0 

Augalininkystės produkcijos gamyba ir 

realizavimas 
4081103 10 46 118 10 50 6   180 180 

  

  
0 
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Gyvulininkystės produkcijos gamyba 

ir realizavimas 
4081166 10 46 118 10 50 6   180 180 

  

  
0 

Ūkio veiklos apskaita 4081167 5 23 59 5 25 3   
 

   90 90 

Augalų apsaugos priemonių 

naudojimas 
4081168 5 23 59 5 25 3   

 
  

 90 

  
90 

Veterinarinė slauga 
4081169 5 23 59 5 25 3        90 90 

Ekologinis ūkininkavimas 4081170 5 23 59 5 25 3        90 90 

 Baigiamasis modulis ( iš viso 10 mokymosi kreditų) 

Įvadas į darbo rinką 4000002 10   164 10 50 6     
 

180  180 

275. Virėjo modulinė pirminio profesinio mokymo programa ( valstybinis kodas  M43101302). Pagal šią programą mokosi trečio kurso vir16-

19 M grupės mokiniai. Programos apimtis 110 kreditų, suteikiama virėjos kvalifikacija, mokymosi trukmė 3 metai.  

 

Moduliai/ Dalykai 
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Įvadinis modulis    

        

  

                  

Įvadas į profesiją  2 40 2   3 44 44   44      0      0 

Bendrieji moduliai                               

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose 
1 20 1 5 1 22 22   22      0      0 

Fizinio aktyvumo reguliavimas 
5 100 5 25 5 110      0     0  110   110 

Darbuotojų sauga ir sveikata 2 

 

40 

 

2 

 

10 

 

2 

 

44 

 

22 

 
  

22 

 
  

22 

 

22 

 
    0 

Privalomieji moduliai                               

Tvarkos virtuvėje palaikymas 
5 100 5 25 5 110 110   110     0      0  
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Pasiruošimas patiekalų gaminimui 
5 100 5 25 5 110   110 110     0       0 

                

Sriubų, karštųjų patiekalų ir padažų gaminimas, jų 

apipavidalinimas ir kokybės vertinimas 
20 400 20 100 20 440   154 154 286   286      0 

Saldžiųjų patiekalų gaminimas, jų apipavidalinimas ir kokybės 

vertinimas 

10 200 10 50 10 220      0     0  110 110 220 

Salotų, užkandžių, garnyrų ir šaltųjų patiekalų gaminimas, jų 

apipavidalinimas ir kokybės vertinimas 

15 300 15 75 15 330      0   158 158 172   172 

Patiekalų pobūviams gaminimas ir patiekimas 
20 400 20 100 20 440      0      0 110 330 440 

Darbas su dokumentais 5 100 5 25 5 110      0      0   110 110 

 Baigiamasis modulis ( iš viso 10 mokymosi kreditų) 

Įvadas į darbo rinką  10 200 10 50 10 83               220 220 

Pasirenkamieji moduliai                               

Miltinių konditerijos gaminių gaminimas 
10 200 10 50 10 220             220   220 

Viso valandų profesiniam mokymui 110 2400 120 590 121 2420     462     466 722 770 1492 
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276. Apdailininko modulinė pirminio profesinio mokymo programa ( valstybinis kodas M433071304). Pagal šią programą mokosi trečio kurso 

apd24-19 M grupės mokiniai. Programos apimtis 110 kreditų, suteikiama plytelių klojėjo, dažytojo, tinkuotojo kvalifikacija, mokymosi trukmė 3  metai.  

Moduliai/ Dalykai 
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Įvadinis modulis                               

Įvadas į profesiją 2 40 2   2 44     44 

 

  0      0 

Bendrieji moduliai                 

  

          

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose 1 20 1 5 1 22 22   22 

 

  0      0 

Fizinio aktyvumo reguliavimas 5 100 5 25 5 110     

  

  0  65 45 110 

Darbuotojų sauga ir sveikata 2 40 2 10 2 44   22 22 

 

22 22     0 

Privalomieji moduliai                 

  

          

Rankinis tinkavimas 15 300 15 75 15 330     330 

 

        0 

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis 

10 200 10 50 10 220     72 

 

  148     0 

Apmušalų klijavimas 
5 100 5 25 5 110     0     110     0 

Dažymo darbai 

10 200 10 50 10 220     0     180 

 

40 
  

 

40 

Fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis 

10 200 10 50 10 220     0      0 

 

220 
  

 

220 

Pastato paviršiaus dekoravimas dažų mišiniais 

10 200 10 50 10 220     0      0 

 

220 
  

 

220 

Mechanizuotas tinkavimas 10 200 10 50 10 220     0      0   220 220 

Horizontalių paviršių apdaila plytelėmis 

10 200 10 50 10 220     0      0 

 

110 

 

110 

 

220 

Pasirenkamieji moduliai                 
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Medienos apdirbimas rankiniu būdu 10 200 10 50 10 220     0      0 110 110 220 

 Baigiamasis modulis ( iš viso 10 mokymosi kreditų) 

Įvadas į darbo rinką 10 200 10 50 10 83      0     0    220 220 

Viso valandų profesiniam mokymui 
110 2200 110 540 110 2420 22 22 490 0 22 460 765 705 1470 

277.  Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo pirminio profesinio mokymo programa ( valstybinis kodas M433081103). Pagal šią programą 

mokosi trečio kurso žūm11-19 M grupės mokiniai. Programos apimtis 110 kreditų, suteikiama žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo kvalifikacija, 

mokymosi trukmė 3 metai.  

Moduliai/ Dalykai 

Valandų paskirstymas 
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Įvadinis modulis                               

Įvadas į profesiją 2 40 2   2 44     44     0       0 

Bendrieji moduliai                               

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose 1 20 1 5 1 22 22   22      0      0 

Fizinio aktyvumo reguliavimas 5 100 5 25 5 110           0  65 45 110 

Darbuotojų sauga ir sveikata 2 40 2 10 2 44   22 22   22 22     0 

Privalomieji moduliai                             
 

Ūkininkavimo pradmenys 5 100 5 25 5 110     110      0     0 

TR1 kategorijos traktorių vairavimas 5 100 5 25 5 110     110      0     0 

Lauko augalų auginimas 10 200 10 50 10 220     72     148     0 

Įvairių rūšių gyvulių auginimas 10 200 10 50 10 220      0     220     0 

Žemės ūkio veiklos vykdymas 10 200 10 50 10 220      0     66 154   154 
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Augalininkystės produkcijos gamyba ir 

realizavimas 
10 200 10 50 10 220      0      0 220   220 

Gyvulininkystės produkcijos gamyba ir 

realizavimas 
10 200 10 50 10 220      0      0 220   220 

Ūkio veiklos apskaita 5 100 5 25 5 110      0      0   110 110 

Augalų apsaugos priemonių naudojimas 5 100 5 25 5 110      0      0   110 110 

Veterinarinė slauga 5 100 5 25 5 110     0      0    110 110 

Ekologinis ūkininkavimas 5 100 5 25 5 110      0     0    110 110 

 Baigiamasis modulis ( iš viso 10 mokymosi kreditų) 

Įvadas į darbo rinką 10 200 10 50 10 83      0     0    220 220 

Pasirenkamieji moduliai                               

TR2 kategorijos traktorių vairavimas 5 100 5 25 5 110     110             

Mėsinės galvijininkystės pradmenys 5 100 5 25 5 110      0       110   110 

Viso valandų profesiniam mokymui 110 2200 110 540 110 2420 22 22 490 0 22 456 769 705 1474 

278. Apskaitininko modulinė pirminio profesinio mokymo programa (valstybinis kodas P43041101). Pagal šią programą mokosi pirmo kurso 

aps2-21 P grupės mokiniai. Programos apimtis 60 kreditų, suteikiama apskaitininko kvalifikacija, mokymosi trukmė 1 metai.  

Modulio pavadinimas 

Valandų paskirstymas 

Modulio kodas 
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 m
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I kursui 

I pusm. II pusm. 

Iš viso 
20 sav. 13 sav. 

1. PROFESINIO MOKYMO DALYKAI   60 320 902 60 300 38 770 570 1320 

1.1. Privalomi moduliai.   51 242 798 51 255 31 552 460 1122 

Įvadas į profesiją 4000005 1 6 14 1 5 1 22 
 

 
22 

Buhalterinės apskaitos tvarkymas 
404110001 10 51 153 10 50 6 220 

  

  
220 
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Turto dokumentų tvarkymas ir registravimas 

apskaitoje 
404110002 15 83 223 15 75 9 200 

 130 

  
330 

Įsipareigojimų dokumentų tvarkymas ir 

registravimas apskaitoje 
404110003 10 51 153 10 50 6 110 110  220 

Pajamų ir sąnaudų duomenų formavimas ir 

apskaitymas 
404110004 10 51 153 10 50 6    220 220 

  Baigiamasis modulis ( iš viso 5 mokymosi kreditai) 

Įvadas į darbo rinką 4000004 5   102 5 25 3    110 110 

1.2. Pasirenkamieji moduliai.   5 32 70 5 25 3 0 110 110 

Finansinių ataskaitų rengimas,  404110005 5 32 70 5 25 3   110 110 

Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas 404110006                   

1.3. Bendrieji moduliai (su kvalifikacija 

nesusiję moduliai). 
  4 46 34 4 20 4 88   88 

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose 4102201 1 14 6 1 5 1 22   22 

Darbuotojų sauga ir sveikata 4102105 2 32 8 2 10 2 44   44 

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas 4102105 1   20 1 5 1 22   22 

279. Apskaitininko modulinė tęstinio profesinio mokymo programa (valstybinis kodas T43041102). Pagal šią programą mokosi pirmo kurso 

aps7-21T grupės mokiniai. Programos apimtis 50 kreditų, suteikiama apskaitininko kvalifikacija, mokymosi trukmė 1 metai.  

Modulio pavadinimas 

Valandų paskirstymas 

Modulio kodas 
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I kursui 

I pusm. II pusm. 

Iš viso 
20 sav. 6 sav. 

1. PROFESINIO MOKYMO DALYKAI 
 

50 207 613 50 250 30 530 370 900 

1.1. Privalomi moduliai. 
 

50 207 613 50 250 30 530 370 900 

Buhalterinės apskaitos tvarkymas 404110001 10 46 118 10 50 6 180 
 

180 

Turto dokumentų tvarkymas ir registravimas 

apskaitoje 
404110002 15 69 177 15 75 9 170 100 270 

Įsipareigojimų dokumentų tvarkymas ir 

registravimas apskaitoje 
404110003 10 46 118 10 50 6 180 

 
180 

Pajamų ir sąnaudų duomenų formavimas ir 404110004 10 46 118 10 50 6 
 

180 180 
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apskaitymas 

 Baigiamasis modulis ( iš viso 5 mokymosi kreditai) 

Įvadas į darbo rinką 4000004 5 
 

82 5 25 3 
 

90 90 
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XXI SKYRIUS 

VALANDŲ SKIRIAMŲ MODULINĖMS PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI SKAIČIAUS  

PASKIRSTYMAS, PRIVALOMŲJŲ IR MOKYKLOS ĮGYVENDINAMŲ 

PASIRENKAMŲJŲ MODULIŲ SEKA 

PRAVIENIŠKIŲ  SKYRIUS 

 

280. Dailidės modulinė tęstinio profesinio mokymo programa ( valstybinis kodas 

T32073211). Pagal šią programą mokosi pirmo kurso dai2-21TK grupės mokiniai. Programos 

apimtis 50 kreditų, suteikiama dailidės kvalifikacija, mokymosi trukmė 1 metai.  

Modulio pavadinimas 

Valandų paskirstymas 

Modulio 

kodas 
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 m
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I kursui 

I 

pusm. 

II 

pusm. 
Iš 

viso 
20 sav. 16 sav. 

1. Profesinio 

mokymo dalykai. 
  50 207 613 50 250 30 450 450 900 

1.1. Privalomi 

moduliai. 
  50 207 613 50 250 30 450 450 900 

Bendrosios veiklos 

statybos objekte 

vykdymas (dailidės),  

307320035 5 23 59 5 25 3 90   90 

Medienos apdirbimas 

ir medinių gaminių 

gamyba 

307320036 10 46 118 10 50 6 180   180 

Medinių gaminių bei 

konstrukcijų 

montavimas ir 

remontas,  

307320040 20 92 236 20 100 12 180 180 360 

Statinio konstrukcijų 

apdaila medienos 

gaminiais 

307320041 10 46 118 10 50 6   180 180 

Įvadas į darbo rinką 3000002 5   82 5 25 3   90 90 

281. Mūrininko modulinė tęstinio profesinio mokymo programa ( valstybinis kodas 

T32073202). Pagal šią programą mokosi pirmo kurso mūr2-21TK grupės mokiniai. Programos 

apimtis 40 kreditų, suteikiama mūrininko kvalifikacija, mokymosi trukmė 1 metai.  

Modulio pavadinimas 

Valandų paskirstymas TK  

Modulio 
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I kursui 

I 

pusm. 

II 

pusm. 
Iš 

viso 
20 sav. 16 sav. 

1. Profesinio 

mokymo dalykai. 
  40 161 495 40 200 24 360 360 720 

1.1. Privalomi 

moduliai. 
  40 161 495 40 200 24 360 360 720 

Bendrosios veiklos 

statybos objekte 
307320005 5 23 59 5 25 3 90   90 
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vykdymas (dailidės),  

Konstrukcijų 

mūrijimas ir jų 

remontas 

307320006 20 92 236 20 100 12 360   360 

Konstrukcijų 

montavimas ir 

betonavimas 

307320007 10 46 118 10 50 6   180 180 

Įvadas į darbo rinką 3000002 5   82 5 25 3   90 90 

282. Staliaus modulinė tęstinio profesinio mokymo programa (valstybinis kodas 

T32072201). Pagal šią programą mokosi pirmo kurso sta2-21TK grupės mokiniai. Programos 

apimtis 40 kreditų, suteikiama staliaus kvalifikacija, mokymosi trukmė 1 metai.  

Modulio pavadinimas 

Valandų paskirstymas 

Modulio 

kodas 
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I kursui 

I 

pusm. 

II 

pusm. 
Iš 

viso 
20 sav. 16 sav. 

1. Profesinio 

mokymo dalykai. 
  40 161 495 40 200 24 360 360 720 

1.1. Privalomi 

moduliai. 
  40 161 495 40 200 24 360 360 720 

Bendrųjų medienos 

apdirbimo veiklų 

vykdymas (staliaus),  

307220001 5 23 59 5 25 3 90   90 

Medienos 

apdirbimas 

rankiniais, rankiniais 

elektriniais ir 

pneumatiniais 

staliaus įrankiais 

307220002 5 23 59 5 25 3 90   90 

Medienos 

apdirbimas 

staklėmis, 

įrenginiais ir 3 ašių 

CNC medienos 

apdirbimo centrais 

307220007 15 69 177 15 75 9 180 90 270 

Staliaus gaminių 

gaminimas 
307220004 10 46 118 10 50 6   180 180 

Įvadas į darbo rinką 3000002 5   82 5 25 3   90 90 

283. Plytelių klojėjo modulinė tęstinio profesinio mokymo programa (valstybinis 

kodas T32073215). Pagal šią programą mokosi pirmo kurso ply2-21TK grupės mokiniai. 

Programos apimtis 30 kreditų, suteikiama plytelių klojėjo klasifikacija, mokymosi trukmė 1 metai.  

Modulio pavadinimas 

Valandų paskirstymas 

Modulio 

kodas 
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I kursui 

I 

pusm. 

II 

pusm. 
Iš 

viso 
20 sav. 16 sav. 
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1. Profesinio 

mokymo dalykai. 
  30 115 377 30 150 18 270 270 540 

1.1. Privalomi 

moduliai. 
  30 115 377 30 150 18 270 270 540 

Bendrosios veiklos 

statybos objekte 

vykdymas (plytelių 

klojėjo),  

307320047 5 23 59 5 25 3 90   90 

Vertikalių paviršių 

apdaila plytelėmis ir 

plytelių dangos 

remontas 

307320011 10 46 118 10 50 6 180   180 

Horizontalių 

paviršių apdaila 

plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas 

307320043 10 46 118 10 50 6   180 180 

Įvadas į darbo rinką 3000002 5   82 5 25 3   90 90 

284. Siuvėjo modulinė tęstinio profesinio mokymo programa (valstybinis kodas 

T32072302). Pagal šią programą mokosi pirmo kurso siu10-21TK grupės mokiniai. Programos 

apimtis 50 kreditų, suteikiama siuvėjo klasifikacija, mokymosi trukmė 1 metai.  

Modulio pavadinimas 

Valandų paskirstymas 

Modulio 

kodas 
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I kursui 

I 

pusm. 

II 

pusm. 
Iš 

viso 
20 sav. 16 sav. 

1. Profesinio 

mokymo dalykai. 
  50 207 613 50 250 30 450 450 900 

1.1. Privalomi 

moduliai. 
  50 207 613 50 250 30 450 450 900 

Pasiruošimas 

siuvimo procesams 
307230004 10 46 118 10 50 6 180   180 

Drabužių detalių 

siuvimas 
307230005 15 69 177 15 75 9 270   270 

Drabužių detalių 

jungimas į gaminį 
307230006 20 92 236 20 100 12   360 360 

Įvadas į darbo rinką 3000002 5   82 5 25 3   90 90 

285. Suvirintojo modulinė tęstinio profesinio mokymo programa (valstybinis kodas 

T32071502). Pagal šią programą mokosi pirmo kurso suv12-21TK ir suv13-21TK grupių mokiniai. 

Programos apimtis 50 kreditų, suteikiama suvirintojo kvalifikacija, mokymosi trukmė 1 metai. 

Modulio pavadinimas 

Valandų paskirstymas 

Modulio 

kodas 
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I kursui 

I 

pusm. 

II 

pusm. 
Iš 

viso 
20 sav. 16 sav. 

1. Profesinio 

mokymo dalykai. 
  50 207 613 50 250 30 450 450 900 

1.1. Privalomi   50 207 613 50 250 30 450 450 900 
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moduliai. 

Pasiruošimas atlikti 

suvirinimo darbus  
307150001 10 46 118 10 50 6 180   180 

Rankinis lankinis 

plieno jungčių 

kampinių siūlių 

suvirinimas 

lydžiaisiais 

glaistytaisiais 

elektrodais 

3071527 10 46 118 10 50 6 180   180 

Plieno jungčių 

kampinių siūlių 

suvirinimas lankiniu 

būdu lydžiuoju 

elektrodu 

(pusautomačiu) 

apsauginių dujų 

aplinkoje 

3071528 10 46 118 10 50 6 90 90 180 

Plieno jungčių 

kampinių siūlių 

lankinis suvirinimas 

nelydžiu volframo 

elektrodu apsauginių 

dujų aplinkoje 

3071529 10 46 118 10 50 6   180 180 

Metalų pjaustymas 

terminio pjovimo 

būdais (dujiniu ir 

plazminiu būdu) 

307150002 5 23 59 5 25 3   90 90 

Įvadas į darbo rinką 3000002 5   82 5 25 3   90 90 

286.  Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjo modulinė tęstinio profesinio 

mokymo programa (T321081101). Pagal šią programą mokosi pirmo kurso dek1-21TK grupės 

mokiniai. Programos apimtis 50 kreditų, suteikiama dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjo  

kvalifikacija, mokymosi trukmė 1 metai. 

Modulio pavadinimas 

Valandų paskirstymas 

Modulio 

kodas 
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I kursui 

I 

pusm. 

II 

pusm. 
Iš 

viso 
20 sav. 16 sav. 

1. Profesinio 

mokymo dalykai. 
  50 207 613 50 250 30 450 450 900 

1.1. Privalomi 

moduliai. 
  50 207 613 50 250 30 450 450 900 

Dekoratyvinių 

augalų auginimas ir 

priežiūra. 

208110000 15 69 177 15 75 9 270   270 

Želdynų įrengimo ir 

priežiūros darbai. 
208110001 20 92 236 20 100 12   360 360 

Augalų 

komponavimas 
208110002 10 46 118 10 50 6 180   180 



78 
 

interjere 

 

Baigiamasis 

modulis ( iš 

viso 5 

mokymosi 

kreditai) 

         

Įvadas į darbo rinką. 2000002 5   82 5 25 3   90 90 

 

XXI SKYRIUS 

BENDROJO UGDYMO DALYKŲ KONSUTACIJŲ GRAFIKAS KOMPENSUOJANT 

MOKYMOSI PRARADIMUS DĖL COVID-19 PANDEMIJOS 

Eil. 

Nr.  

Mokomasis dalykas  Konsultacijos data, laikas, skaičius 

1.  Lietuvių kalba  

12 klasė  
12 klasės ( vir3-20P, žūm4-20M, apd1-20P grupės) 

10-15 d. 13:40 – 15:15 val. -2 val. 

10-22 d. 13:40 – 15:15 val. -2 val. 

10-29 d. 13:40 – 15:15 val. -2 val. 

11-12 d. 13:40 – 15:15 val. -2 val. 

11-19 d. 13:40 – 15:15 val. -2 val. 

11-26 d. 13:40 – 15:15 val. -2 val. 

12-03 d. 13:40 – 15:15 val. -2 val. 

12-10 d. 13:40 – 15:15 val. -2 val. 

2.  Lietuvių kalba  

11 klasė 
11 klasės (vir3-321P, žūm4-21M, apd1-21P grupės) 

10-18 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

10-25 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

11-15d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

11-22 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

11-29 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

12-06 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

                  12-13 d. 13:40  – 14:25 val. -  1 val.  

3.  Lietuvių kalba  

9 klasė  
9 klasė 

10-20 d. 13:40 – 15:15 val. -2 val. 

10-27 d. 13:40 – 15:15 val. -2 val. 

11-10 d. 13:40 – 15:15 val. -2 val. 

11-17 d. 13:40 – 15:15 val. -2 val. 

11-24 d. 13:40 – 15:15 val. -2 val. 

12-01 d. 13:40 – 15:15 val. -2 val. 

12-08 d. 13:40 – 15:15 val. -2 val. 

4. Lietuvių kalba  

10 klasė 
10 klasė 

10-15 d. 13:40 – 15:15 val. -2 val. 

10-22 d. 13:40 – 15:15 val. -2 val. 

10-29 d. 13:40 – 15:15 val. -2 val. 

11-12 d. 13:40 – 15:15 val. -2 val. 

11-19 d. 13:40 – 15:15 val. -2 val. 

11-26 d. 13:40 – 15:15 val. -2 val. 

12-03 d. 13:40 – 15:15 val. -2 val. 

12-10 d. 13:40 – 15:15 val. -2 val. 

5.  Chemija  9 klasė 



79 
 

9 klasė   10-14 d. 13:40 – 14:25 val. -1 val. 

10-21 d. 13:40 – 14:25 val. -1 val. 

10-28 d. 13:40 – 14:25 val. -1 val. 

11-11 d. 13:40 – 14:25 val. -1 val. 

11-18 d. 13:40 – 14:25 val. -1 val. 

11-25 d. 13:40 – 14:25 val. -1 val. 

12-02 d. 13:40 – 14:25 val. -1 val. 

12-09 d. 13:40 – 14:25 val. -1 val. 

6. Chemija  

10 klasė   
10 klasė 

10-19 d. 13:40 – 14:25 val. -1 val. 

10-26 d. 13:40 – 14:25 val. -1val. 

11-16 d. 13:40 – 14:25 val. -1val. 

11-17 d. 13:40 – 14:25 val. -1 val. 

11-30 d. 13:40 – 14:25 val. -1 val. 

12-07 d. 13:40 – 14:25 val. -1 val. 

12-14 d. 13:40 – 14:25 val. -1 val. 

7.  Matematika  

12 klasė  
 12 klasės ( vir3-20P, žūm4-20M, apd1-20P grupės) 

10-18 d. 14:30 – 15:15 val. – 1 val. 

10-25 d. 14:30 – 15:15 val. – 1 val. 

11-15d. 14:30 – 15:15 val. – 1 val. 

11-22 d. 14:30 – 15:15 val. – 1 val. 

11-29 d. 14:30 – 15:15 val. – 1 val. 

12-06 d. 14:30 – 15:15 val. – 1 val. 

12-13 d. 14:30 – 15:15 val. – 1 val. 

8. Matematika  

10 klasė  
 10 klasė 

10-20 d. 13:40 – 15:15 val. -2 val. 

10-27 d. 13:40 – 15:15 val. -2 val. 

11-10 d. 13:40 – 15:15 val. -2 val. 

11-17 d. 13:40 – 15:15 val. -2 val. 

11-24 d. 13:40 – 15:15 val. -2 val. 

12-01 d. 13:40 – 15:15 val. -2 val. 

                   12-08 d. 13:40 – 15:15 val. -2 val. 

 

9.  Anglų kalba  

12 klasė 
12 klasės ( vir3-20P, žūm4-20M, apd1-20P grupės) 

11-11 d. 14:30 – 15:15 val. – 1 val. 

11-16 d. 14:30 – 15:15 val. – 1 val. 

11-18 d. 14:30 – 15:15 val. – 1 val. 

11-23 d. 14:30 – 15:15 val. – 1 val. 

11-25 d. 14:30 – 15:15 val. – 1 val. 

11-30 d. 14:30 – 15:15 val. – 1 val. 

12-02 d. 14:30 – 15:15 val. – 1 val. 

12-07 d. 14:30 – 15:15 val. – 1 val. 

12-09 d. 14:30 – 15:15 val. – 1 val. 

12-14 d. 14:30 – 15:15 val. – 1 val. 

10. Geografija  

12 klasė 
12 klasės ( vir3-20P, žūm4-20M, apd1-20P grupės) 

10-18 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

10-19 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

10-25 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

10-26 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

11-15 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

11-16 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

11-22 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 
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11-23 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

11-29 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

11-30 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

12 -06 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

12-07 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

12-13 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

                  12-14 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

11. Istorija  

12 klasė  
12 klasės ( vir3-20P, žūm4-20M, apd1-20P grupės) 

10-18 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

10-19 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

10-25 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

10-26 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

11-15 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

11-16 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

11-22 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

11-23 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

11-29 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

11-30 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

12 -06 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

12-07 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

12-13 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

                  12-14 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

12.  Informacinės 

technologijos 

 12 klasė  

12 klasės ( vir3-20P, žūm4-20M, apd1-20P grupės)  

10-20 d. 13:40 – 15:15 val. -2 val. 

10-27 d. 13:40 – 15:15 val. -2 val. 

11-10 d. 13:40 – 15:15 val. -2 val. 

11-17 d. 13:40 – 15:15 val. -2 val. 

11-24 d. 13:40 – 15:15 val. -2 val. 

12-01 d. 13:40 – 15:15 val. -2 val. 

                   12-08 d. 13:40 – 15:15 val. -2 val. 

13.  Biologija  

12 klasė  
12 klasės ( vir3-20P, žūm4-20M, apd1-20P grupės) 

10-14 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

10-21d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

10-28 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

11-11 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

11-18 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

11-25d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

12-02 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

12-09 d. 13:40 – 14:25 val. – 1 val. 

14.  Rusų kalba  

12 klasė 
12 klasės ( vir3-20P, žūm4-20M, apd1-20P grupės) 

11-11 d. 14:30 – 15:15 val. – 1 val. 

11-16 d. 14:30 – 15:15 val. – 1 val. 

11-18 d. 14:30 – 15:15 val. – 1 val. 

11-23 d. 14:30 – 15:15 val. – 1 val. 

11-25 d. 14:30 – 15:15 val. – 1 val. 

11-30 d. 14:30 – 15:15 val. – 1 val. 

12-02 d. 14:30 – 15:15 val. – 1 val. 

12-07 d. 14:30 – 15:15 val. – 1 val. 

12-09 d. 14:30 – 15:15 val. – 1 val. 

                  12-14 d. 14:30 – 15:15 val. – 1 val. 

 

___________________________ 
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PRITARTA: 

Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) 2021 m. rugpjūčio 31 d. posėdžio 

protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. MTP2) 

Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) Kaišiadorių skyrius  

2021 m. rugpjūčio 28 d. protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. 2) 

SUDERINTA:  

Mokytojų tarybos Kaišiadorių skyrius 

2021 m. rugpjūčio 31 d. posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. 1) 

Mokytojų tarybos   

2021 m. rugpjūčio 31 d. protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. MTP 9) 
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Vykdomų programų 

1 priedas 

 

Bendrųjų kompetencijų integravimas į profesinio mokymo programų 

modulius 

 

Bendrosioms 

kompetencijoms 

ugdyti skiriamos 

valandos 
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Santechniko 

modulinė profesinio 

mokymo programa 

          

Profesinio mokymo 

moduliai 

          

1. Privalomieji 

moduliai: 

          

1.1. Įvadas į profesiją. 4 2 - - - 2 - - - - 

1.2. Pasirengimas 

santechniniams 

darbams, lauko 

vandentiekio tinklų 

montavimas ir 

vamzdynų klojimas. 

11 2 - 3 2 - - 4 - - 

1.3. Lauko nuotekų 

tinklų montavimas ir 

vamzdynų klojimas. 

22 2 - 9 4 1 - 6 - - 

1.4. Pastato šalto ir 33 4 - 10 10 4 - 5 - - 
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karšto vandens 

tiekimo sistemos, 

vandens ėmimo 

armatūros prietaisų 

montavimas, 

priešgaisrinio 

vandentiekio 

įrengimas. 

1.5. Vandens apskaitos 

mazgų montavimas. 

11 - - 5 2 2 - 2 - - 

1.6. Pastato buitinių 

nuotekų šalinimo 

sistemų montavimas, 

pastato lietaus vandens 

šalinimo ir drenavimo 

sistemų įrengimas, 

pastato vandentiekio, 

nuotekų ir šildymo 

sistemų prietaisų 

remontas. 

33 4 - 12 5 4 1 7 - - 

1.7. Šilumos tiekimo 

tinklų įrengimas, 

įvedimas į šilumos 

punktus, centralizuoto 

šildymo pastato 

šilumos punkto 

montavimas ir 

eksploatavimas. 

34 3 - 9 1 11 - 5 5 - 

1.8. Skirtingų tipų 

katilų, žemo slėgio 

garo (iki 0,05 MPa) ir 

vandens šildymo (iki 

110°
 
C) katilinių 

montavimas ir 

eksploatavimas, 

pastato šildymo 

sistemų bei prietaisų 

montavimas ir 

eksploatavimas. 

33 4 - 7 - 11 - 7 4 - 

2. Pasirenkamieji 

moduliai: 

          

2.1. Vandens tiekimo 

ir gerinimo įrenginių 

montavimas ir 

eksploatavimas. 

11 2 - 4 - 1 - 4 - - 

2.2. Buitinių nuotekų 

valymo įrenginių 

montavimas ir 

eksploatavimas 

11 2 - 3 - 2 - 4 - - 
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3. Kiti moduliai  

(Fizinis ugdymas, 

Saugus elgesys 

ekstremaliose 

situacijose, kt.). 

          

3.1. Fizinis ugdymas 11 - - - - 5 2 - 4 - 

3.2. Saugus elgesys 

ekstremaliose 

situacijoje 

2 - - 2 - - - - - - 

3.3. Darbuotojų sauga 

ir sveikata 

4 - - 4 - - - - - - 

Suvirintojo modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

          

Profesinio mokymo 

moduliai 

          

1. Privalomieji 

moduliai: 

          

1.9. Plieninių lakštų 

jungčių sandūrinių 

siūlių suvirinimas 

lankiniu būdu nelydžiu 

volframo elektrodu 

apsauginių dujų 

aplinkoje. 

11 - - 5 2 2 2 - - - 

1.10. Plieninių lakštų 

jungčių sandūrinių 

siūlių suvirinimas 

dujiniu būdu. 

11 - - 5 1 2 2 1 - - 

1.11. Aliuminio ir jo 

lydinių kampinių 

siūlių suvirinimas 

lankiniu būdu 

lydžiuoju elektrodu 

(pusautomačiu) 

11 2 - 5 2 - - - 2 - 

1.12. Aliuminio ir jo 

lydinių kampinių 

siūlių suvirinimas 

lankiniu būdu nelydžiu 

volframo elektrodu 

inertinių dujų 

aplinkoje 

11 - - 2 2 - 3 - 4 - 

2. Pasirenkamieji 

moduliai: 

          

2.1. Rankinis lankinis 

plieninių vamzdžių 

sandūrinių siūlių 

suvirinimas 

lydžiaisiais 

11 3 - 5 - 1 - 2 - - 
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glaistytaisiais 

elektrodais. 

2.2. Plieninių 

vamzdžių jungčių 

sandūrinių siūlių 

suvirinimas lankiniu 

būdu lydžiuoju 

elektrodu 

(pusautomačiu) 

apsauginių dujų 

aplinkoje 

11 - - 7 - 4 - - - - 

2.3. Aliuminio ir jo 

lydinių  lakštų 

suvirinimas 

sandūrinėmis siūlėmis 

lankiniu būdu 

lydžiuoju elektrodu 

(pusautomačiu) 

inertinių dujų 

aplinkoje. 

11 2 - 7 - - - - 2 - 

2.4. Aliuminio ir jo 

lydinių lakštų 

suvirinimas 

sandūrinėmis siūlėmis 

lankiniu būdu nelydžiu 

volframo elektrodu 

inertinių dujų 

aplinkoje. 

11 - - 2 2 - - - 7 - 

Elektriko modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

          

Profesinio mokymo 

moduliai 

          

1. Privalomieji 

moduliai: 

          

1.1. Įvadas į profesiją. 3 - - - - 3 - - - - 

1.2. Bendrieji 

elektrotechnikos ir 

elektronikos darbai, 

silpnų srovių įrenginių 

įrengimas ir 

eksploatavimas. 

22 1 - 10 7 - - 3 1 - 

1.3. Elektros įrenginių 

eksploatavimas. 

44 8 - 11 11 7 - 7 - - 

1.4. Žemos įtampos iki 

1000 V apšvietimo ir 

galios įrenginių 

instaliacijos įrengimas 

ir eksploatavimas, 

11 - - 3 5 3 - - - - 
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prijungimo linijų ir 

elektros energijos 

apskaitos įrenginių 

montavimas ir 

eksploatavimas. 

1.5. Skirstomojo tinklo 

0,4–35 kV ir 

perdavimo tinklo 110–

400 kV įtampos 

elektros įrenginių 

įrengimas ir 

eksploatavimas. 

22 - 5 7 6 1 - 3 - - 

2. Pasirenkamieji 

moduliai: 

          

2.1. Iki 42 kV įtampos 

kabelių linijų ir 

kabelių movų 

įrengimas ir 

eksploatavimas 

11 1 - 6 2 1 - 1 - - 

3. Kiti moduliai  

(Saugus elgesys 

ekstremaliose 

situacijose, kt.) 

          

 3.1. Sąmoningas 

fizinio aktyvumo 

reguliavimas 

2 - - - - 2 - - - - 

 3.2. Saugus elgesys 

ekstremaliose 

situacijoje. 

2 - - 2 - - - - - - 

 3.3. Darbuotojų sauga 

ir sveikata. 

4 - - 4 - - - - - - 

Atsinaujinančios 

energetikos įrangos 

montuotojo modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

          

Profesinio mokymo 

moduliai 

          

1.Privalomieji 

moduliai: 

          

1.1. Įvadas į profesiją. 2 - - - 1 1 - - - - 

1.2. Pasirengimas 

atsinaujinančios 

energetikos įrangos 

montuotojo darbui. 

11 - - - 2 - - - - - 

1.3. Elektros įrangos 

įrengimo ir saugos 

eksploatuojant elektros 

įrangą iki 1000 V 

11 - 2 5 2 2 - - - - 
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pagrindai. 

1.4. Prisijungimas prie 

pastato šalto ir karšto 

vandens tiekimo bei 

šildymo sistemos. 

11 3 - 7 1 - - - - - 

1.5. Šlaitinio stogo 

specialiosios paskirties 

elementų ir detalių 

montavimas. 

11 - - 8 2 - - 1 - - 

1.6. Saulės 

fotovoltinių elektrinių 

įrangos montavimas. 

11 2 1 3 2 1 1 1 - - 

1.7. Atsinaujinančios 

energetikos įrangos 

montavimas ant 

pastato fasado. 

11 - 2 4 3 - - 2 - - 

1.8. Saulės šilumos 

kolektorių sistemos 

montavimas. 

11 - - 6 3 - - 2 - - 

1.9. Biomasės katilų 

montavimas. 

11 1 3 - 5 - - 2 - - 

1.10. Šilumos siurblių 

montavimas. 

11 - 2 3 2 2 - 2 - - 

2. Pasirenkamieji 

moduliai: 

          

2.1. Vėjo energijos 

elektrinių montavimas. 

11 1 2 3 2 - - 3 - - 

3. Kiti moduliai  

(Saugus elgesys 

ekstremaliose 

situacijose, kt.) 

          

 3.1. Sąmoningas 

fizinio aktyvumo 

reguliavimas 

2 - - - - 2 - - - - 

3.2. Saugus elgesys 

ekstremaliose 

situacijoje 

2 - - 2 - - - - - - 

3.3. Darbuotojų sauga 

ir sveikata. 

4 - - 4 - - - - - - 

Suvirintojo modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

          

Profesinio mokymo 

moduliai 

          

1.Privalomieji 

moduliai: 

          

1.1. Įvadas į profesiją. 4 - - 2 1 - - 1 - - 

1.2. Pasiruošimas 

atlikti suvirinimo 

darbus 

11 2 - 4 2 2 - 1 - - 
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 1.3. Rankinis lankinis 

plieno jungčių 

kampinių siūlių 

suvirinimas 

lydžiaisiais 

glaistytaisiais 

elektrodais 

22 3 - 10 - 3 - 3 3 - 

1.4. Plieno jungčių 

kampinių siūlių 

suvirinimas lankiniu 

būdu lydžiuoju 

elektrodu 

(pusautomačiu) 

apsauginių dujų 

aplinkoje 

22 - - 11 3 3 3 2 - - 

1.5. Plieno jungčių 

kampinių siūlių 

lankinis suvirinimas 

nelydžiu volframo 

elektrodu apsauginių 

dujų aplinkoje 

11 1 - 4 2 1 1 2 - - 

1.6. Metalų 

pjaustymas terminio 

pjovimo būdais 

(dujiniu ir plazminiu) 

11 1 1 4 1 2 - 2 - - 

1.7. Plieninių lakštų 

jungčių sandūrinių 

siūlių rankinis lankinis 

suvirinimas 

lydžiaisiais 

glaistytaisiais 

elektrodais 

22 3 - 11 - - 2 - 6 - 

1.8. Plieninių lakštų 

jungčių sandūrinių 

siūlių suvirinimas 

lankiniu būdu 

lydžiuoju elektrodu 

(pusautomačiu) 

apsauginių dujų 

aplinkoje 

11 - - 5 - 3 - - 3 - 

3. Kiti moduliai  

( Saugus elgesys 

ekstremaliose 

situacijose, kt.) 

          

3.1. Saugus elgesys 

ekstremaliose 

situacijose 

2 - - 2 - - - - - - 

3.2. Darbuotojų sauga 4 - - 4 - - - - - - 
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ir sveikata 

3.3. Sąmoningas 

fizinio aktyvumo 

reguliavimas 

11 - - - - 5 2 - 4 - 

Ventiliacijos, oro 

kondicionavimo 

sistemų gamintojo ir 

montuotojo modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

          

Profesinio mokymo 

moduliai 

          

1.Privalomieji 

moduliai: 

          

1.6. Oro šildymo 

įrangos montavimas. 

22 1 5 7 3 2 1 2 1 -- 

1.7. Oro valymo 

įrangos montavimas. 

22 2 2 5 5 3 1 3 1 -- 

1.8. Oro reguliavimo 

įtaisų ir skirstytuvų 

montavimas 

22 1 2 5 6 4 - 2 2 -- 

2. Pasirenkamieji 

moduliai: 

          

2.1. Pastatų apsaugos 

nuo kritulių poveikio 

detalių gamyba. 

11 - 1 4 2 2 - 2 - -- 

2.1. Pastatų apsaugos 

nuo kritulių poveikio 

detalių montavimas. 

11 - 2 4 2 2 - - 1 - 

Suvirintojo modulinė 

profesinio mokymo 

programa (pagr.) 

          

Profesinio mokymo 

moduliai 

          

1.Privalomieji 

moduliai: 

          

1.1. Įvadas į profesiją 2 1 - - 1 - - - - - 

1.2. Pasiruošimas 

atlikti suvirinimo 

darbus 

22 6 - 7 2 4 2 - 2 - 

1.3. Rankinis lankinis 

plieno jungčių 

kampinių siūlių 

suvirinimas 

lydžiaisiais 

glaistytaisiais 

elektrodais 

22 - 2 2 4 4 2 5 3 - 

1.4. Plieno jungčių 

kampinių siūlių 

22 2 2 2 2 4 2 4 4 - 
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suvirinimas lankiniu 

būdu lydžiuoju 

elektrodu 

(pusautomačiu) 

apsauginių dujų 

aplinkoje 

1.5. Plieno jungčių 

kampinių siūlių 

lankinis suvirinimas 

nelydžiu volframo 

elektrodu apsauginių 

dujų aplinkoje 

22 2 2 4 4 6 - 2 2 - 

1.6. Metalų 

pjaustymas terminio 

pjovimo būdais 

(dujiniu ir plazminiu) 

11 - 2 4 2 1 - - 2 - 

2. Pasirenkamieji 

moduliai: 

          

2.1. Plieninių lakštų 

jungčių sandūrinių 

siūlių suvirinimas 

lankiniu būdu 

lydžiuoju elektrodu 

(pusautomačiu) 

apsauginių dujų 

aplinkoje 

11 2 - 3 2 2 - 1 2 - 

3. Kiti moduliai  

( Saugus elgesys 

ekstremaliose 

situacijose, kt.) 

          

3.1. Saugus elgesys 

ekstremaliose 

situacijose 

2 - - 2 - - - - - - 

3.2. Darbuotojų sauga 

ir sveikata 

4 - - 4 - - - - - - 

Siuvėjo modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

          

Profesinio mokymo 

moduliai 

          

1.Privalomieji 

moduliai: 

          

1.1. Pasiruošimas 

siuvimo procesams 

20 - - 4 5 5 - 3 3 - 

1.2. Drabužių detalių 

siuvimas 

27 - 4 5 5 4 - 5 4 - 

1.3. Drabužių detalių 

jungimas į gaminį 

34 8 4 6 6 6 - - 6 - 

Šildymo, vėdinimo,           
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oro kondicionavimo 

sistemų montuotojo 

modulinė profesinio 

mokymo programa 

(pagr.) 

Profesinio mokymo 

moduliai 

          

1.Privalomieji 

moduliai: 

          

1.1. Įvadas į profesiją 2 1 - 1 - - - - - - 

1.2. Bendrosios 

veiklos statybos 

objekte vykdymas 

(šildymo, vėdinimo, 

oro kondicionavimo 

sistemų montuotojo) 

10 2 - 4 2 1 - 1 - - 

1.3. Vamzdžių 

montavimas ir pastato 

konstrukcijų 

parengimas vamzdynų 

tiesimui 

24 4 - 8 4 4 - 4 - - 

1.4. Pastato 

vandeninių šildymo–

vėsinimo sistemų 

vamzdynų ir prietaisų 

montavimas ir 

priežiūra 

22 6 - 6 3 - - 7 - - 

1.5. Pastato vėdinimo 

sistemų įrengimas ir 

priežiūra 

22 6 - 6 2 - 2 4 2 - 

1.6. Šilumos siurblių 

montavimas ir 

priežiūra 

23 5 - 6 2 - 2 6 2 - 

 2. Pasirenkamieji 

moduliai: 

          

2.1.Centralizuoto 

šilumos tiekimo 

šilumos punkto 

montavimas ir 

priežiūra 

11 3 - 5 2 - - 1 - - 

3. Kiti moduliai  

( Saugus elgesys 

ekstremaliose 

situacijose, kt.) 

          

3.1.  Saugus elgesys 

ekstremaliose 

situacijose 

2 - - 2 - - - - - - 

3.2. Darbuotojų sauga 

ir sveikata 

4 - - 4 - - - - - - 
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Santechniko tęstinio 

profesinio mokymo 

modulinė programa 

          

Profesinio mokymo 

moduliai 

          

1. Privalomieji 

moduliai: 

          

1.1. Pasirengimas 

santechniniams 

darbams, lauko 

vandentiekio tinklų 

montavimas ir 

vamzdynų klojimas. 

9 - - 6 3 - - - - - 

1.2. Lauko nuotekų 

tinklų montavimas ir 

vamzdynų klojimas. 

18 3 - 3 3 - - 9 - - 

1.3. Pastato šalto ir 

karšto vandens 

tiekimo sistemos, 

vandens ėmimo 

armatūros prietaisų 

montavimas, 

priešgaisrinio 

vandentiekio 

įrengimas. 

27 6 - 9 6 - - 6 - - 

1.4. Vandens apskaitos 

mazgų montavimas. 

9 3 - 3 - - - 3 - - 

1.5. Pastato buitinių 

nuotekų šalinimo 

sistemų montavimas, 

pastato lietaus vandens 

šalinimo ir drenavimo 

sistemų įrengimas, 

pastato vandentiekio, 

nuotekų ir šildymo 

sistemų prietaisų 

remontas. 

27 2 - 8 1 8 - 3 5 - 

1.6. Šilumos tiekimo 

tinklų įrengimas, 

įvedimas į šilumos 

punktus, centralizuoto 

šildymo pastato 

šilumos punkto 

montavimas ir 

eksploatavimas. 

27 3 2 5 5 4 2 2 4 - 

1.7. Skirtingų tipų 

katilų, žemo slėgio 

garo (iki 0,05 M Pa) ir 

vandens šildymo (iki 

27 3 - 7 2 8 - 3 4 - 
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110°
 
C) katilinių 

montavimas ir 

eksploatavimas, 

pastato šildymo 

sistemų bei prietaisų 

montavimas ir 

eksploatavimas. 

Suvirintojo tęstinio 

profesinio mokymo 

modulinė programa 

          

Profesinio mokymo 

moduliai 

          

1. Privalomieji 

moduliai: 

          

1.9. Plieninių lakštų 

jungčių sandūrinių 

siūlių suvirinimas 

dujiniu būdu, 

9 - - 3 2 2 2 - - - 

1.10. Aliuminio ir jo 

lydinių kampinių 

siūlių suvirinimas 

lankiniu būdu 

lydžiuoju elektrodu 

(pusautomačiu) 

inertinių dujų 

aplinkoje. 

9 - - 3 2 2 - 2 - - 

1.11. Aliuminio ir jo 

lydinių kampinių 

siūlių suvirinimas 

lankiniu būdu nelydžiu 

volframo  elektrodu 

inertinių dujų 

aplinkoje. 

9 - - 3 1 - 2 - 3 - 

1.12. Plieninių lakštų 

jungčių sandūrinių 

siūlių suvirinimas 

lankiniu būdu nelydžiu 

volframo elektrodu 

apsauginių dujų 

aplinkoje. 

9 1 - 3 1 1 1 1 1 - 

Elektriko tęstinio 

profesinio mokymo 

modulinė programa 

          

Profesinio mokymo 

moduliai 

          

1. Privalomi moduliai:           

1.1. Bendrieji 

elektrotechnikos ir 

elektronikos darbai, 

18 1 - 8 7 - - 2 - - 
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silpnų srovių įrenginių 

įrengimas ir 

eksploatavimas. 

1.2. Elektros įrenginių 

eksploatavimas. 

36 4 - 10 5 7 - 7 - - 

1.3. Žemos įtampos iki 

1000 V apšvietimo ir 

galios įrenginių 

instaliacijos įrengimas 

ir eksploatavimas, 

prijungimo linijų ir 

elektros energijos 

apskaitos įrenginių 

montavimas ir 

eksploatavimas. 

9 - - 3 1 3 - 2 - - 

1.4. Skirstomojo tinklo 

0,4–35 kV ir 

perdavimo tinklo 110–

400 kV įtampos 

elektros įrenginių 

įrengimas ir 

eksploatavimas. 

18 2 - 6 6 4 - - - - 

Suvirintojo tęstinio 

profesinio mokymo 

modulinė programa 

          

Profesinio mokymo 

moduliai 

          

1. Privalomi moduliai:           

1.1. Pasiruošimas 

atlikti suvirinimo 

darbus 

9 1 - 4 - 2 - - 2 - 

1.2. Rankinis lankinis 

plieno jungčių 

kampinių siūlių 

suvirinimas 

lydžiaisiais 

glaistytaisiais 

elektrodais 

18 - 3 5 5 5 - - - - 

1.3. Plieno jungčių 

kampinių siūlių 

suvirinimas lankiniu 

būdu lydžiuoju 

elektrodu 

(pusautomačiu) 

apsauginių dujų 

aplinkoje 

18 2 2 5 3 4 2 - - - 

1.4. Plieno jungčių 

kampinių siūlių 

lankinis suvirinimas 

9 1 - 3 2 1 - 2 - - 
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nelydžiu volframo 

elektrodu apsauginių 

dujų aplinkoje 

1.5. Metalų 

pjaustymas terminio 

pjovimo būdais 

(dujiniu ir plazminiu) 

9 - 2 4 2 - - 1 - - 

1.6. Plieninių lakštų 

jungčių sandūrinių 

siūlių rankinis lankinis 

suvirinimas 

lydžiaisiais 

glaistytaisiais 

elektrodais 

18 6 - 8 - - - - 4 - 

1.7. Plieninių lakštų 

jungčių sandūrinių 

siūlių suvirinimas 

lankiniu būdu 

lydžiuoju elektrodu 

(pusautomačiu) 

apsauginių dujų 

aplinkoje 

9 - - 6 - 3 - - - - 

 Šildymo, vėdinimo, 

oro kondicionavimo 

sistemų montuotojo 

tęstinė profesinio 

mokymo programa 

(pagr.) 

          

Profesinio mokymo 

moduliai: 

          

1.Privalomieji 

moduliai: 

          

1.1.Bendrosios veiklos 

statybos objekte 

vykdymas (šildymo, 

vėdinimo, oro 

kondicionavimo 

sistemų montuotojo) 

9 2 - 4 1 1 - 1 - - 

1.2.Vamzdžių 

montavimas ir pastato 

konstrukcijų 

parengimas vamzdynų 

tiesimui 

18 3 3 3 2 2 - 3 2 - 

1.3.Pastato vandeninių 

šildymo–vėsinimo 

sistemų vamzdynų ir 

prietaisų montavimas 

ir priežiūra 

18 2 2 4 3 2 - 4 1 - 

1.4.Pastato vėdinimo 18 3 2 4 4 1 - 3 1 - 
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sistemų įrengimas ir 

priežiūra 

1.5.Šilumos siurblių 

montavimas ir 

priežiūra 

18 5 - 3 2 - 2 4 2 - 

Suvirintojo tęstinė 

profesinio mokymo 

programa (pagr.) 

          

Profesinio mokymo 

moduliai 

          

1. Privalomi moduliai:           

1.1. Pasiruošimas 

atlikti suvirinimo 

darbus 

18 7 - 5 - 2 - - 4 - 

1.2. Rankinis lankinis 

plieno jungčių 

kampinių siūlių 

suvirinimas 

lydžiaisiais 

glaistytaisiais 

elektrodais 

18 7 - 4 3 2 - 2 - - 

1.3. Plieno jungčių 

kampinių siūlių 

suvirinimas lankiniu 

būdu lydžiuoju 

elektrodu 

(pusautomačiu) 

apsauginių dujų 

aplinkoje 

18 6 - 3 5 - - 2 2 - 

1.4. Plieno jungčių 

kampinių siūlių 

lankinis suvirinimas 

nelydžiu volframo 

elektrodu apsauginių 

dujų aplinkoje 

18 4 - 4 4 4 - 2 2 - 

1.5. Metalų 

pjaustymas terminio 

pjovimo būdais 

(dujiniu ir plazminiu) 

9 4 - 2 1 1 - - 1 - 

Baldžiaus tęstinė 

profesinio mokymo 

programa (pagr.) 

          

Profesinio mokymo 

moduliai 

          

1. Privalomi moduliai:           

1.1. Bendrųjų baldų 

gamybos veiklų 

vykdymas 

9 2 - 2 2 2 1 - - - 

1.2. Medienos 9 2 - 3 2 2 - - - - 
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apdirbimas rankiniais, 

rankiniais elektriniais 

ir pneumatiniais 

įrankiais 

1.3. Baldų gamyba iš 

lakštinių medžiagų 

18 4 3 5 4 1 - 1 - - 

1.4. Baldų gamyba iš 

masyvinės medienos  

18 2 3 6 5 2 - - - - 

1.5. Kietųjų baldų 

apdaila 

9 2 - 3 4 - - - - - 

1.6. Minkštųjų baldų 

gamyba 

18 2 5 5 4 - - 2 - - 

Santechniko tęstinė 

profesinio mokymo 

programa (pagr.) 

          

Profesinio mokymo 

moduliai 

          

1. Privalomi moduliai:           

1.1. Bendrosios 

veiklos statybos 

objekte vykdymas 

(santechniko) 

9 1 - 2 2 2 - 2 - - 

1.2. Pastato vandens 

tiekimo ir nuotekų 

šalinimo sistemų 

įrengimas 

27 - - 13 - 6 2 6 - - 

1.3. Pastato šildymo 

sistemos įrengimas 

18 2 - 6 - 6 - 4 - - 

1.4. Centralizuoto 

šilumos tiekimo 

šilumos punkto 

montavimas ir šildymo 

sistemos priežiūra 

18 - - 9 2 2 - 5 - - 

1.5. Pastato gaisro 

gesinimo mechaninės 

inžinerinės sistemos 

įrengimas 

9 - - 4 - 2 1 2 - - 
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Bendrųjų kompetencijų integravimas į profesinio mokymo programų modulius Kaišiadorių skyriuje 

 

Bendrosioms 

kompetencijoms 

ugdyti skiriamos 

valandos 
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Apdailininko 

modulinė profesinio 

mokymo programa 

          

Profesinio mokymo 

moduliai 
          

1. Privalomieji 

moduliai: 

          

1.1. Įvadas į profesiją 4 - - - - 4 - - - - 

1.2.Bendrosios veiklos 

statybos objekte 

vykdymas 

(apdailininko). 

22 4 - 8 - 4 - 4 2 - 

1.3.Statinių paviršių 

glaistymas ir dažymas 

rankiniu būdu 

22 - - 10 4 4 - 4 - - 

1.4.Statinių paviršių 

glaistymas ir dažymas 

mechanizuotu būdu 

22 - - 10 4 4 - 4 - - 

1.5.Statinių paviršių 

dekoravimas 

22 - - 8 4 - - 8 2 - 

1.6.Vertikalių paviršių 

apdaila plytelėmis ir 

plytelių dangos 

remontas 

22 - - 10 4 4 - 4 - - 

1.7.Horizontalių 22 2 - 8 4 4 - 4 - - 
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paviršių apdaila 

plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas 

1.8.Statinio 

konstrukcijų 

tinkavimas rankiniais 

įrankiais 

22 2 - 8 4 4 - 4 - - 

1.9.Statinio 

konstrukcijų 

tinkavimas 

mechanizuotu būdu ir 

tinko remontas 

22 2 - 8 4 4 - 4 - - 

2.Pasirenkamieji 

moduliai 

          

2.1.Gipskartonio 

plokščių montavimas 

22   10 4 4 - 4 - - 

3. Kiti moduliai            

Fizinis ugdymas 11 - - - - 5 2 - 4 - 

 Saugus elgesys 

ekstremaliose 

situacijoje 

2 - - 2 - - - - - - 

 Darbuotojų sauga ir 

sveikata 

4 - - 4 - - - - - - 

Virėjo modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

          

Profesinio mokymo 

moduliai 

          

1. Privalomieji 

moduliai: 

          

1.1.Įvadas į profesiją. 4 - - 2 1 - - 1 - - 

1.2.Tvarkos virtuvėje 

palaikymas 

22 2 - 13 2 - - 2 3 - 

1.3.Pasiruošimas 

patiekalų gaminimui 

22 2 - 13 2 - - 2 3 - 

1.4.Sriubų, karštųjų 

patiekalų ir padažų 

gaminimas, jų 

apipavidalinimas ir 

kokybės vertinimas 

22 2 - 10 2 - - 5 3 - 

1.5.Saldžiųjų patiekalų 

gaminimas, jų 

apipavidalinimas ir 

kokybės vertinimas 

11 2 - 6 3 - - - - - 

1.6.Salotų, užkandžių, 

garnyrų ir šaltųjų 

patiekalų gaminimas, 

jų apipavidalinimas ir 

kokybės vertinimas 

33 2 - 18 5 - - 5 3 - 

1.7.Patiekalų 

pobūviams gaminimas 

ir patiekimas 

33  - 12 5 - 3 5 6 2 
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1.8.Darbas su 

dokumentais 

33 4 2 10 8 2 - 4 2  

2. Pasirenkamieji 

moduliai: 

          

2.1.Miltinių 

konditerijos gaminių 

gaminimas 

22 2 - 10 2 - - 5 3 - 

3. Kiti moduliai            

 Fizinis ugdymas. 11 - - - - 5 2 - 4 - 

 Saugus elgesys 

ekstremaliose 

situacijoje. 

2 - - 2 - - - - - - 

Darbuotojų sauga ir 

sveikata. 

4 - - 4 - - - - - - 

Žemės ūkio gamybos 

verslo darbuotojo 

modulinė profesinio 

mokymo programa 

          

Profesinio mokymo 

moduliai 

          

1. Privalomieji 

moduliai: 

          

 1.1.Įvadas į profesiją. 4 - - 2 - 2 - - - - 

1.2.Ūkininkavimo 

pradmenys 

11 2 - 6 3 - - - - - 

1.3.TR1 kategorijos 

traktorių vairavimas 

11  - 8 2 1 - - - - 

1.4.Lauko augalų 

auginimas 

22 2 - 6 6 4 - 4 - - 

1.5.Įvairių rūšių 

gyvulių auginimas 

22 2 - 6 6 4 - 4 - - 

1.6.Žemės ūkio 

veiklos vykdymas 

22 2 - 6 6 4 - 4 - - 

1.7.Augalininkystės 

produkcijos gamyba ir 

realizavimas 

22 - - 6 4 4 - 8 - - 

1.8.Gyvulininkystės 

produkcijos gamyba ir 

realizavimas 

22 - - 6 4 4 - 8 - - 

1.9.Ūkio veiklos 

apskaita 

11 - - 6 - - - 5 - - 

1.10.Augalų apsaugos 

priemonių naudojimas 

11 - - 4 - 3 - 4 - - 

1.11.Veterinarinė 

slauga 

11 - - 4 - 3 - 4 - - 

1.12.Ekologinis 

ūkininkavimas 

11          

2. Pasirenkamieji 

moduliai: 

          

2.1.TR2 kategorijos 

traktorių vairavimas 

11 1 - 6 2 1 - 1 - - 
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2.2.Mėsinės 

galvijininkystės 

pagrindai 

11          

3. Kiti moduliai            

 Fizinis ugdymas. 11 - - - - 5 2 - 4 - 

 Saugus elgesys 

ekstremaliose 

situacijoje. 

2 - - 2 - - - - - - 

 Darbuotojų sauga ir 

sveikata. 

4 - - 4 - - - - - - 

Apskaitininko 

modulinė profesinio 

mokymo programa  

          

Profesinio mokymo 

moduliai 

          

1. Privalomieji 

moduliai: 

          

 1..1.Įvadas į profesiją 1 - - - - - - 1 - - 

1.2.Buhalterinės 

apskaitos tvarkymas 

22 2 - 10 - 2 2 6 - - 

1.3.Turto dokumentų 

tvarkymas ir 

registravimas 

apskaitoje 

33 2 - 14 - 5 4 8 - - 

1.4.Įsipareigojimų 

dokumentų tvarkymas 

ir registravimas 

apskaitoje 

22 2 - 10 - 2 2 6 - - 

1.5.Pajamų ir sąnaudų 

duomenų formavimas 

ir apskaitymas 

22 2 - 10 - 2 2 6 - - 

2. Pasirenkamieji 

moduliai: 

          

2.1.Finansinių 

ataskaitų rengimas 

11 - - 6 - 2 1 2 - - 

3. Kiti moduliai           

 Fizinis ugdymas. 1      1    

 Saugus elgesys 

ekstremaliose 

situacijoje 

 

1      1    

Darbuotojų sauga ir 

sveikata. 

2     1 1    

Apdailininko 

modulinė tęstinio 

profesinio mokymo 

programa 

          

Profesinio mokymo 

moduliai 
          

1. Privalomieji 

moduliai: 
          



102 
 

1.1.Bendrosios veiklos 

statybos objekte 

vykdymas 

(apdailininko 

18 2 - 6 2 2 2 4 - - 

1.2.Statinių paviršių 

glaistymas ir dažymas 

rankiniu būdu 

18 - 2 6 2 4 - 4 - - 

1.3.Statinių paviršių 

glaistymas ir dažymas 

mechanizuotu būdu 

18 2 - 6 2 2  6 - - 

1.4.Statinių paviršių 

dekoravimas 

18 2 - 8 2 2  4 - - 

1.5.Vertikalių paviršių 

apdaila plytelėmis ir 

plytelių dangos 

remontas 

18 2 - 6 2 2  6 - - 

1.6.Horizontalių 

paviršių apdaila 

plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas 

18 - - 8 4 2 - 4 - - 

1.7.Statinio 

konstrukcijų 

tinkavimas rankiniais 

įrankiais 

18 - - 6 6 2  4 - - 

1.8.Statinio 

konstrukcijų 

tinkavimas 

mechanizuotu būdu ir 

tinko remontas 

18 2 - 6 2 2 2 4 - - 

Virėjo modulinė 

tęstinio profesinio 

mokymo programa 

          

Profesinio mokymo 

moduliai 

          

1. Privalomieji 

moduliai: 

          

1.1.Tvarkos virtuvėje 

palaikymas 

9 2 - 3 1 - - - 3 - 

1.2.Pasiruošimas 

patiekalų gaminimui 

9 - - 4 2 - - - 3 - 

1.3.Pusgaminių ir 

karštųjų patiekalų 

gaminimas ir jų 

apipavidalinimas 

36 2 - 12 8 2 2 - 10  

1.4.Salotų ir garnyrų 

gaminimas ir jų 

apipavidalinimas 

18 - 1 6 4 2 - - 5  

1.5.Darbas su 

dokumentais 

9 2 - 2  1 - - 4 - 

Žemės ūkio gamybos 

verslo darbuotojo 

modulinė tęstinio 
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profesinio mokymo 

programa 

Profesinio mokymo 

moduliai 

          

1. Privalomieji 

moduliai: 

          

1.1.Ūkininkavimo 

pradmenys 

9 1 - 3 1 1 - 3  - 

1.2.TR1 kategorijos 

traktorių vairavimas 

9  - 4 2 1 - 2 - - 

1.3.Lauko augalų 

auginimas 

18 2 - 3 5 3 - 5 - - 

1.4.Įvairių rūšių 

gyvulių auginimas 

18 2 - 5 5 5 - 1 - - 

1.5.Žemės ūkio 

veiklos vykdymas 

18 1 - 6 4 2 - 4 1 - 

1.6.Augalininkystės 

produkcijos gamyba ir 

realizavimas 

18 - - 6 6 - - 6 - - 

1.7.Gyvulininkystės 

produkcijos gamyba ir 

realizavimas 

18 - - 6 6 - - 6 - - 

1.8.Ūkio veiklos 

apskaita 

9 - - 4 2 1 - 2 - - 

1.9.Augalų apsaugos 

priemonių naudojimas 

9 - - 3 3  - 3 - - 

1.10.Veterinarinė 

slauga 

9  - 4 2 1 - 2 - - 

1.11.Ekologinis 

ūkininkavimas 

9 - - 3 3 1 - 2 - - 

Apskaitininko 

modulinė tęstinio 

profesinio mokymo 

programa  

          

Profesinio mokymo 

moduliai 

          

1. Privalomieji 

moduliai: 

          

1.1.Buhalterinės 

apskaitos tvarkymas 

18 2 - 4 6 2 - 4 - - 

1.2.Turto dokumentų 

tvarkymas ir 

registravimas 

apskaitoje 

27 2 - 10 - 5 4 6 - - 

1.3.Įsipareigojimų 

dokumentų tvarkymas 

ir registravimas 

apskaitoje 

18 - - 4 6 2 - 6 - - 

1.4.Pajamų ir sąnaudų 

duomenų formavimas 

ir apskaitymas 

18 - - 6 6 2 - 4 - - 
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Bendrųjų kompetencijų integravimas į profesinio mokymo programų  modulius Pravieniškių 

skyriuje 

 

Dailidės tęstinio 

profesinio mokymo 

modulinė programa 

          

Profesinio mokymo 

moduliai 

          

1. Privalomieji 

moduliai: 

          

1.1Bendrosios veiklos 

statybos objekte 

vykdymas (dailidės),  

9 1 - 3 3 1 - 1 - - 

1.2.Medienos 

apdirbimas ir medinių 

gaminių gamyba 

18 2 - 8 4 2 - 2 - - 

1.3.Medinių gaminių 

bei konstrukcijų 

montavimas ir 

remontas,  

36 2 - 14 10 2 - 8 - - 

1.4.Statinio 

konstrukcijų apdaila 

medienos gaminiais 

18 - - 8 4 2 - 4 - - 

Mūrininko tęstinio 

profesinio mokymo 

modulinė programa 

          

Profesinio mokymo 

moduliai 

          

1. Privalomi moduliai:           

1.1.Bendrosios veiklos 

statybos objekte 

vykdymas (dailidės),  

9 1 - 3 2 1 - 2 - - 

1.2.Konstrukcijų 

mūrijimas ir jų 

remontas 

36 2 - 14 10 2 - 8 - - 

1.3.Konstrukcijų 

montavimas ir 

betonavimas 

18 - - 8 4 2 - 4 - - 

Plytelių klojėjo 

tęstinio profesinio 

mokymo modulinė 

programa 

          

Profesinio mokymo 

moduliai 

          

1. Privalomi moduliai:           

1.1.Bendrosios veiklos 

statybos objekte 

vykdymas (plytelių 

9 - 1 - 3 2 1 - 2 - 
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klojėjo),  

1.2.Vertikalių paviršių 

apdaila plytelėmis ir 

plytelių dangos 

remontas 

18 - - 8 4 2 - 4 - - 

1.3.Horizontalių 

paviršių apdaila 

plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas 

18 - - 8 4 2 - 4 - - 

Staliaus  tęstinio 

profesinio mokymo 

modulinė programa 

          

Profesinio mokymo 

moduliai 

          

1. Privalomi moduliai:           

1.1.Bendrųjų 

medienos apdirbimo 

veiklų vykdymas 

(staliaus),  

9 1 - 2 3 - - 3 - - 

1.2.Medienos 

apdirbimas rankiniais, 

rankiniais elektriniais 

ir pneumatiniais 

staliaus įrankiais 

9 - - 3 3 - - 3 - - 

1.3.Medienos 

apdirbimas staklėmis, 

įrenginiais ir 3 ašių 

CNC medienos 

apdirbimo centrais 

27 2 - 8 5 2 1 8 1 - 

1.4.Staliaus gaminių 

gaminimas 

18  - 6 6 4 - 2 - - 

Siuvėjo tęstinio 

profesinio mokymo 

modulinė programa 

          

Profesinio mokymo 

moduliai 

          

1. Privalomi moduliai:           

1.1.Pasiruošimas 

siuvimo procesams 

18 - - 6 6 4 - 2 - - 

1.2.Drabužių detalių 

siuvimas 

27 2 - 8 5 2 1 8 1 - 

1.3.Drabužių detalių 

jungimas į gaminį 

36 2 - 14 10 2 - 8 - - 

Suvirintojo tęstinio 

profesinio mokymo 

modulinė programa 

          

Profesinio mokymo 

moduliai 
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1. Privalomi moduliai:           

1.1 Pasiruošimas 

atlikti suvirinimo 

darbus  

18 - - 6 6 2 - 4 - - 

1.2. Rankinis lankinis 

plieno jungčių 

kampinių siūlių 

suvirinimas 

lydžiaisiais 

glaistytaisiais 

elektrodais 

18 2 - 8 2 2 - 4 - - 

1.3.Plieno jungčių 

kampinių siūlių 

suvirinimas lankiniu 

būdu lydžiuoju 

elektrodu 

(pusautomačiu) 

apsauginių dujų 

aplinkoje 

18 - - 8 4 - - 6 - - 

1.4.Plieno jungčių 

kampinių siūlių 

lankinis suvirinimas 

nelydžiu volframo 

elektrodu apsauginių 

dujų aplinkoje 

18 - - 8 4 2 - 4 - - 

1.5.Metalų pjaustymas 

terminio pjovimo 

būdais (dujiniu ir 

plazminiu 

9 - - 3 3 - - 3 - - 

Dekoratyvinio 

apželdinimo 

darbuotojo padėjėjo 

tęstinio profesinio 

mokymo modulinė 

programa 

          

Profesinio mokymo 

moduliai 

          

1. Privalomi moduliai           

1.1. Dekoratyvinių 

augalų auginimas ir 

priežiūra.  

27 1 1 7 4 8 1 5 - - 

1.2. Želdynų įrengimo 

ir priežiūros darbai.  

36 1 1 10 4 8 4 8 - - 

1.3.Augalų 

komponavimas 

interjere.  

18 - 1 - 3 3 1 10 - - 
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Vykdomų programų plano 

2 priedas 

 

 

MOKYMAS KARANTINO, EKSTREMALIOS SITUACIJOS, EKSTREMALAUS ĮVYKIO 

AR ĮVYKIO, KELIANČIO PAVOJŲ MOKINIŲ SVEIKATAI IR GYVYBEI, 

LAIKOTARPIU AR ESANT APLINKYBĖMS MOKYKLOJE, DĖL KURIŲ MOKYMO 

PROCESAS NEGALI BŪTI ORGANIZUOJAMAS KASDIENIU MOKYMO PROCESO 

ORGANIZAVIMO BŪDU 

 

1. Mokymas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio 

pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant 

aplinkybėms mokykloje, dėl kurių mokymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu 

mokymo proceso organizavimo būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta 

remonto darbai mokykloje ir kt.), gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba 

organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, atsižvelgiant į ypatingų 

aplinkybių ar aplinkybių mokykloje, dėl kurių mokymo procesas negali būti organizuojamas 

kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pobūdį ir apimtis.  

2. Ekstremali oro temperatūra – mokyklos ir (ar) mokinio gyvenamojoje teritorijoje:  

2.1. minus 25 °C ar žemesnė – mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, 

ir  mokiniams iki 18 metų, kurie mokosi tik pagal profesinio mokymo programas;  

2.2. 30 °C ar aukštesnė – mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, ir  

mokiniams iki 18 metų, kurie mokosi tik pagal profesinio mokymo programas. 

3. Profesinis mokymas ir kartu su profesiniu mokymu vykdomas bendrasis ugdymas, 

paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje, 

organizuojamas vadovaujantis Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų centro 

sprendimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir švietimo, mokslo ir sporto ministro 

įsakymais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą. Jei ypatingomis aplinkybėmis gali būti 

gyvendinama praktinio mokymo dalis (profesinį mokymą organizuojant pameistrystės forma 

sektoriniame praktinio mokymo centre, realioje darbo vietoje), mokykla taip pat vadovaujasi 

atitinkamam ūkio sektoriui nustatytais reikalavimais.  

4. Mokykla, atsiradus ypatingoms aplinkybėms, pagal galimybes organizuoja būtinus 

veiksmus bendruomenės narių sveikatai ir gyvybei apsaugoti, patalpoms ir mokymo aplinkai 

pritaikyti, jei reikalinga pagal situaciją, organizuoja aktualios informacijos, pvz., apie mokinių 

elgseną ir mokymo proceso koregavimą, pagalbos mokiniams, teikimą ir paskelbimą interneto 

svetainėje ir patalpose, kuriose vyksta mokymo procesas.  

5. Mokykla, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl profesinio mokymo proceso 

organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar aplinkybėms, dėl kurių mokymo procesas negali 

būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, atsižvelgdama į  susidariusią 

situaciją ir galimą jos trukmę, gali priimti sprendimus: 

5.1. dėl mokymo proceso koregavimo iki ypatingų aplinkybių ar aplinkybių, dėl kurių 

mokymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

pabaigos:  

5.1. 1. pritaikyti tvarkaraštį, pvz., numatyti kitokį pamokų pradžios ir pabaigos laiką, kitą 

pamokų eilės seką, kitą pamokų trukmę (rekomenduojama taikyti ne ilgiau nei mėnesiui, o esant 

būtinybei pratęsimą suderinti su savininko teises ir pareigas įgyvendinančių institucija; 

5.1.2. atidėti praktinio mokymo dalies, kuris negali būti įgyvendinama nuotoliu būdu,  

įgyvendinimą toliau vykdant teorinio mokymo dalį; 

5.1.3. keisti mokymo vietą; 

5.1.4. keisti atostogų datas;  

5.1.5. dėl laikino neformaliojo vaikų švietimo programų nevykdymo, jeigu nėra tam tinkamų 

sąlygų; 
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5.1.5. priimti kitus reikalingus sprendimus, mažinančius / šalinančius pavojų mokinių 

sveikatai ir gyvybei; 

5.2. dėl mokymo proceso stabdymo, jei nėra galimybės jo koreguoti ar organizuoti nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu. Sustabdžiusi mokymo procesą ne ilgiau nei 3 darbo dienoms, 

mokykla apie tai per 1 darbo dieną informuoja savininko teises ir pareigas įgyvendinančią 

instituciją, išskyrus atvejus, kai sprendimas taikomas ne daugiau nei 10 proc. mokinių. Esant 

būtinybei mokymo procesą stabdyti ilgiau nei 3 darbo dienas, sprendimas dėl mokymo proceso 

stabdymo turi būti suderintas su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija. Mokykla 

stabdydama mokymo procesą turi priimti sprendimus dėl būdų, kurie bus taikomi mokiniams 

mokymosi praradimams kompensuoti dėl sustabdyto mokymo proceso;  

5.3. mokymo proceso ar jo dalies organizavimo nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu. Sprendimas mokymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu priimamas Mokymosi 

pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir 

mokymo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo 

programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.  

6. Taikydama nuotolinį mokymo proceso organizavimo būdą šio priedo 1 punktu nurodytais 

atvejais mokykla: 

6.1. pasirenka tokią nuotolinio mokymosi aplinką, kuri užtikrina skaitmeninio mokymo 

turinio pasiekiamumą ir bendravimą bei bendradarbiavimą mokymo proceso metu realiuoju 

(sinchroniniu), vykdomu ne mažiau kaip 50 proc. per savaitę ir / ar nerealiuoju (asinchroniniu) 

laiku; 

6.2. pasirūpina, kad visi mokiniai turėtų prieigą tokiam mokymuisi; 

6.3. sudaro darbo grupę nuotoliniam mokymo procesui organizuoti ir koordinuoti, jei 

nuotolinis mokymas bus taikomas ilgiau nei savaitę.  

7. Mokykla prireikus sudaro darbo grupę, pavesdama jai parengti planą dėl grįžimo į įprastą 

mokymo proceso organizavimo būdą. 

 

__________________________ 

 

 

 

 


