
TVIRTINU

Nuo 2019-09-16

Iki   2019-09-27 Dalia Martišauskienė

APg17 BAg17 AP17 APv18 AP18

1 Savarankiškas mokymasis
Minkštų baldų gamyba ir surinkimas 

(D.Lubys)
Savarankiškas mokymasis

Fizinio aktyvumo reguliavimas Sporto salė 

(V.Milius)
Savarankiškas mokymasis

2
Fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis 

medžiagomis (N. Januškevičienė)

Minkštų baldų gamyba ir surinkimas 

(D.Lubys)

Fizinio aktyvumo reguliavimas Sporto salė 

(V.Milius)

Pastato paviršiaus dekoravimas dažų 

mišiniais (J.Kontrimienė)

Fizinio aktyvumo reguliavimas Sporto salė 

(V.Milius)

3
Fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis 

medžiagomis (N. Januškevičienė)

Minkštų baldų gamyba ir surinkimas 

(D.Lubys)

Fizinio aktyvumo reguliavimas Sporto salė 

(V.Milius)

Pastato paviršiaus dekoravimas dažų 

mišiniais (J.Kontrimienė)

Fizinio aktyvumo reguliavimas Sporto salė 

(V.Milius)

4
Fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis 

medžiagomis (N. Januškevičienė

Minkštų baldų gamyba ir surinkimas 

(D.Lubys)

Pastatų apšiltinimas termoizoliacinėmis 

plokštėmis (R.Vengalienė)

Pastato paviršiaus dekoravimas dažų 

mišiniais (J.Kontrimienė)

Vertikalių paviršių aptaisymas plytelėmis  

(D.Leikienė)

5
Fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis 

medžiagomis (N. Januškevičienė

Minkštų baldų gamyba ir surinkimas 

(D.Lubys)

Pastatų apšiltinimas termoizoliacinėmis 

plokštėmis (R.Vengalienė)

Pastato paviršiaus dekoravimas dažų 

mišiniais (J.Kontrimienė)

Vertikalių paviršių aptaisymas plytelėmis  

(D.Leikienė)

6
Fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis 

medžiagomis (N. Januškevičienė

Minkštų baldų gamyba ir surinkimas 

(D.Lubys)

Pastatų apšiltinimas termoizoliacinėmis 

plokštėmis (R.Vengalienė)

Pastato paviršiaus dekoravimas dažų 

mišiniais (J.Kontrimienė)

Vertikalių paviršių aptaisymas plytelėmis  

(D.Leikienė)

7
Fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis 

medžiagomis (N. Januškevičienė

Minkštų baldų gamyba ir surinkimas 

(D.Lubys)

Pastatų apšiltinimas termoizoliacinėmis 

plokštėmis (R.Vengalienė)

Pastato paviršiaus dekoravimas dažų 

mišiniais (J.Kontrimienė)

Vertikalių paviršių aptaisymas plytelėmis  

(D.Leikienė)

8
Fizinio aktyvumo reguliavimas Sporto salė 

(V.Milius)

Fizinio aktyvumo reguliavimas Sporto salė 

(V.Milius)

Pastatų apšiltinimas termoizoliacinėmis 

plokštėmis (R.Vengalienė)

Pastato paviršiaus dekoravimas dažų 

mišiniais (J.Kontrimienė)

Vertikalių paviršių aptaisymas plytelėmis  

(D.Leikienė)

1 Mechanizuotas tinkavimas (D.Leikienė)
Masyvios medienos baldų gamyba ir 

surinkimas (R.Baranauskas)

Pastato paviršiaus dekoravimas dažų 

mišiniais   (J.Kontrimienė) 

2 Mechanizuotas tinkavimas (D.Leikienė)
Masyvios medienos baldų gamyba ir 

surinkimas (R.Baranauskas)

Mechanizuotas tinkavimas                     (N. 

Januškevičienė)

Pastato paviršiaus dekoravimas dažų 

mišiniais  (J.Kontrimienė)

Darbuotojų sauga ir sveikata M28 

(A.Navajauskas)

3 Mechanizuotas tinkavimas (D.Leikienė)
Masyvios medienos baldų gamyba ir 

surinkimas (R.Baranauskas)

Mechanizuotas tinkavimas                           

(N. Januškevičienė)

Pastato paviršiaus dekoravimas dažų 

mišiniais  (J.Kontrimienė)

Darbuotojų sauga ir sveikata M28 

(A.Navajauskas)

4 Mechanizuotas tinkavimas (D.Leikienė)
Masyvios medienos baldų gamyba ir 

surinkimas (R.Baranauskas)

Mechanizuotas tinkavimas                    (N. 

Januškevičienė)

Pastato paviršiaus dekoravimas dažų 

mišiniais  (J.Kontrimienė)
Statybinė braižyba M32 (J.Macijauskienė)

5 Mechanizuotas tinkavimas (D.Leikienė)
Masyvios medienos baldų gamyba ir 

surinkimas (R.Baranauskas)

Mechanizuotas tinkavimas                       (N. 

Januškevičienė)

Pastato paviršiaus dekoravimas dažų 

mišiniais  (J.Kontrimienė)
Statybinė braižyba M32 (J.Macijauskienė)

6 Mechanizuotas tinkavimas (D.Leikienė)
Masyvios medienos baldų gamyba ir 

surinkimas (R.Baranauskas)

Mechanizuotas tinkavimas                       (N. 

Januškevičienė)

Pastato paviršiaus dekoravimas dažų 

mišiniais  (J.Kontrimienė)
Statybinė braižyba M32 (J.Macijauskienė)

7 Mechanizuotas tinkavimas (D.Leikienė)
Masyvios medienos baldų gamyba ir 

surinkimas (R.Baranauskas)

Mechanizuotas tinkavimas                       (N. 

Januškevičienė)

Pastato paviršiaus dekoravimas dažų 

mišiniais  (J.Kontrimienė)
Statybinė braižyba M32 (J.Macijauskienė)

8 Mechanizuotas tinkavimas (D.Leikienė)
Masyvios medienos baldų gamyba ir 

surinkimas (R.Baranauskas)

Mechanizuotas tinkavimas                       (N. 

Januškevičienė)

Pastato paviršiaus dekoravimas dažų 

mišiniais  (J.Kontrimienė)
Statybinė braižyba M32 (J.Macijauskienė)

1
Fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis 

medžiagomis (N. Januškevičienė)

Minkštų baldų gamyba ir surinkimas 

(D.Lubys)

Darbuotojų sauga ir sveikata   M32 

(A.Navajauskas) 

2
Fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis 

medžiagomis  (N. Januškevičienė)

Minkštų baldų gamyba ir surinkimas 

(D.Lubys)

Horizontalių paviršių aptaisymas plytelėmis  

(J.Kontrimienė) 

Darbuotojų sauga ir sveikata   M32 

(A.Navajauskas) 

Apdailos ploksčių ir tiesinių elementų 

montavimas  (R.Baranauskas)

3
Fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis 

medžiagomis  (N. Januškevičienė)

Minkštų baldų gamyba ir surinkimas 

(D.Lubys)

Horizontalių paviršių aptaisymas plytelėmis  

(J.Kontrimienė) 

Horizontalių paviršių apdaila plytelėmis 

(D.Leikienė)

 Apdailos ploksčių ir tiesinių elementų 

montavimas (R.Baranauskas)

4
Fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis 

medžiagomis  (N. Januškevičienė)

Minkštų baldų gamyba ir surinkimas 

(D.Lubys)

Horizontalių paviršių aptaisymas plytelėmis  

(J.Kontrimienė) 

Horizontalių paviršių apdaila plytelėmis 

(D.Leikienė)

Apdailos ploksčių ir tiesinių elementų 

montavimas (R.Baranauskas)

5
Fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis 

medžiagomis  (N. Januškevičienė)

Minkštų baldų gamyba ir surinkimas 

(D.Lubys)

Horizontalių paviršių aptaisymas plytelėmis  

(J.Kontrimienė) 

Horizontalių paviršių apdaila plytelėmis 

(D.Leikienė)

Apdailos ploksčių ir tiesinių elementų 

montavimas (R.Baranauskas)

6
Fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis 

medžiagomis  (N. Januškevičienė)

Minkštų baldų gamyba ir surinkimas 

(D.Lubys)

Horizontalių paviršių aptaisymas plytelėmis  

(J.Kontrimienė) 

Horizontalių paviršių apdaila plytelėmis 

(D.Leikienė)

Apdailos ploksčių ir tiesinių elementų 

montavimas (R.Baranauskas)

7
Fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis 

medžiagomis (N. Januškevičienė)

Minkštų baldų gamyba ir surinkimas 

(D.Lubys)

Horizontalių paviršių aptaisymas plytelėmis  

(J.Kontrimienė) 

Horizontalių paviršių apdaila plytelėmis 

(D.Leikienė)

Apdailos ploksčių ir tiesinių elementų 

montavimas (R.Baranauskas)

8
Fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis 

medžiagomis  (N. Januškevičienė)

Minkštų baldų gamyba ir surinkimas 

(D.Lubys)

Horizontalių paviršių aptaisymas plytelėmis  

(J.Kontrimienė) 

Horizontalių paviršių apdaila plytelėmis 

(D.Leikienė)

1 Mechanizuotas tinkavimas (D.Leikienė)
Minkštų baldų gamyba ir surinkimas 

(D.Lubys)

Fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis 

plokštėmis  (R.Vengalienė)

2 Mechanizuotas tinkavimas (D.Leikienė)
Minkštų baldų gamyba ir surinkimas 

(D.Lubys)

Horizontalių paviršių aptaisymas plytelėmis  

(J.Kontrimienė) 

Fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis 

plokštėmis  (R.Vengalienė)

Profesijos informacinės technologijos A29 

(K.Krūminas)

3 Mechanizuotas tinkavimas (D.Leikienė)
Minkštų baldų gamyba ir surinkimas 

(D.Lubys)

Horizontalių paviršių aptaisymas plytelėmis  

(J.Kontrimienė) 

Fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis 

plokštėmis  (R.Vengalienė)

Profesijos informacinės technologijos A29 

(K.Krūminas)

4 Mechanizuotas tinkavimas (D.Leikienė)
Minkštų baldų gamyba ir surinkimas 

(D.Lubys)

Horizontalių paviršių aptaisymas plytelėmis  

(J.Kontrimienė) 

Fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis 

plokštėmis  (R.Vengalienė)

Satybinės mašinos ir mechanizmai  M28 

(J.Jackūnienė)

5 Mechanizuotas tinkavimas (D.Leikienė)
Minkštų baldų gamyba ir surinkimas 

(D.Lubys)

Horizontalių paviršių aptaisymas plytelėmis  

(J.Kontrimienė) 

Fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis 

plokštėmis  (R.Vengalienė)

Satybinės mašinos ir mechanizmai  M28 

(J.Jackūnienė)

6 Mechanizuotas tinkavimas (D.Leikienė)
Minkštų baldų gamyba ir surinkimas 

(D.Lubys)

Horizontalių paviršių aptaisymas plytelėmis  

(J.Kontrimienė) 

Fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis 

plokštėmis  (R.Vengalienė)

Satybinės mašinos ir mechanizmai  M28 

(J.Jackūnienė)

7 Mechanizuotas tinkavimas (D.Leikienė)
Minkštų baldų gamyba ir surinkimas 

(D.Lubys)

Horizontalių paviršių aptaisymas plytelėmis  

(J.Kontrimienė) 

Fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis 

plokštėmis  (R.Vengalienė)

Satybinės mašinos ir mechanizmai  M28 

(J.Jackūnienė)

8 Mechanizuotas tinkavimas (D.Leikienė)
Minkštų baldų gamyba ir surinkimas 

(D.Lubys)

Horizontalių paviršių aptaisymas plytelėmis  

(J.Kontrimienė) 

Fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis 

plokštėmis  (R.Vengalienė)

Satybinės mašinos ir mechanizmai  M28 

(J.Jackūnienė)

1
Fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis 

medžiagomis  (N. Januškevičienė)

Minkštų baldų gamyba ir surinkimas 

(D.Lubys)

Pastato paviršiaus dekoravimas dažų 

mišiniais   (J.Kontrimienė) 

2
Fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis 

medžiagomis   (N. Januškevičienė

Minkštų baldų gamyba ir surinkimas 

(D.Lubys)
Statybinė braižyba M32 (J.Macijauskienė)

Pastato paviršiaus dekoravimas dažų 

mišiniais (J.Kontrimienė)

Ekonomika ir verslo pagrindai A-29 

(K.Krūminas)

3
Fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis 

medžiagomis   (N. Januškevičienė

Minkštų baldų gamyba ir surinkimas 

(D.Lubys)
Statybinė braižyba M32 (J.Macijauskienė)

Pastato paviršiaus dekoravimas dažų 

mišiniais (J.Kontrimienė)

Ekonomika ir verslo pagrindai A-29 

(K.Krūminas)

4
Fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis 

medžiagomis   (N. Januškevičienė

Minkštų baldų gamyba ir surinkimas 

(D.Lubys)
Statybinė braižyba M32 (J.Macijauskienė)

Pastato paviršiaus dekoravimas dažų 

mišiniais (J.Kontrimienė)

Ekonomika ir verslo pagrindai A-29 

(K.Krūminas)

5
Fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis 

medžiagomis   (N. Januškevičienė

Minkštų baldų gamyba ir surinkimas 

(D.Lubys)

Fizinio aktyvumo reguliavimas Sporto salė 

(V.Milius)

Pastato paviršiaus dekoravimas dažų 

mišiniais (J.Kontrimienė)

Fizinio aktyvumo reguliavimas Sporto salė 

(V.Milius)

6
Fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis 

medžiagomis   (N. Januškevičienė

Minkštų baldų gamyba ir surinkimas 

(D.Lubys)

Fizinio aktyvumo reguliavimas Sporto salė 

(V.Milius)

Pastato paviršiaus dekoravimas dažų 

mišiniais (J.Kontrimienė)

Fizinio aktyvumo reguliavimas Sporto salė 

(V.Milius)

7
Fizinio aktyvumo reguliavimas Sporto salė 

(V.Milius)

Fizinio aktyvumo reguliavimas Sporto salė 

(V.Milius)

Pastato paviršiaus dekoravimas dažų 

mišiniais (J.Kontrimienė)

8
Fizinio aktyvumo reguliavimas Sporto salė 

(V.Milius)

Fizinio aktyvumo reguliavimas Sporto salė 

(V.Milius)

Apdailininkas (statybininkas) Baldžius Apdailininkas (statybininkas) Apdailininkas (statybininkas) Apdailininkas (statybininkas)

2019-2020 M.M. TVARKARAŠTIS
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro direktorė                                                                                            

                                                                                                                                                             

Dalia Martišauskienė
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TVIRTINU

Nuo 2019-09-16

Iki   2019-09-27 Dalia Martišauskienė

APv19 APt19 AP19 LEv19-1

1 Įvadas į apdailininko profesiją  M 28 (J.Jackūnienė) Savarankiškas mokymasis Savarankiškas mokymasis Fizinio aktyvumo reguliavimas Sporto salė (V.Milius)

2
Rankinis tinkavimas modulis Statybinė braižyba M32 

(J.Macijauskienė)

Rankinis tinkavimas modulis Statybinė braižyba M32 

(J.Macijauskienė)
Statybinės medžiagos M28 (J.Jackūnienė) Krovinio ruošimas gabenimui A6 (V.Jokubynienė)

3
Rankinis tinkavimas modulis Statybinė braižyba M32 

(J.Macijauskienė)

Rankinis tinkavimas modulis Statybinė braižyba M32 

(J.Macijauskienė)
Statybinės medžiagos M28 (J.Jackūnienė) Krovinio ruošimas gabenimui A6 (V.Jokubynienė)

4
Rankinis tinkavimas modulis Statybinė braižyba M32 

(J.Macijauskienė)

Rankinis tinkavimas modulis Statybinė braižyba M32 

(J.Macijauskienė)
Fizinio aktyvumo reguliavimas Sporto salė (V.Milius) Krovinio ruošimas gabenimui A6 (V.Jokubynienė)

5 Fizinio aktyvumo reguliavimas Sporto salė (V.Milius) Savarankiškas mokymasis Statybinės medžiagos M28 (J.Jackūnienė) Krovinio ruošimas gabenimui A6 (V.Jokubynienė)

6 Fizinio aktyvumo reguliavimas Sporto salė (V.Milius) Savarankiškas mokymasis Statybinės medžiagos M28 (J.Jackūnienė) Krovinio ruošimas gabenimui A6 (V.Jokubynienė)

7 Savarankiškas mokymasis Savarankiškas mokymasis Fizinio aktyvumo reguliavimas Sporto salė (V.Milius) Krovinio ruošimas gabenimui A6 (V.Jokubynienė)

8 Savarankiškas mokymasis Savarankiškas mokymasis Savarankiškas mokymasis Krovinio ruošimas gabenimui A6 (V.Jokubynienė)

1 Rankinis tinkavimas  (R.Vengalienė) Rankinis tinkavimas  (R.Vengalienė)
Informacinės komunikacinės technologijos A6 

(M.Benušis)

2 Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė) Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė) Darbuotojų sauga ir sveikata M28 (A.Navajauskas)
Informacinės komunikacinės technologijos A6 

(M.Benušis)

3 Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė) Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė) Darbuotojų sauga ir sveikata M28 (A.Navajauskas)
Informacinės komunikacinės technologijos A6 

(M.Benušis)

4 Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė) Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė)
Statybinės mašinos ir mechanizmai M28 

(J.Jackūnienė)

Informacinės komunikacinės technologijos A6 

(M.Benušis)

5 Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė) Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė)
Statybinės mašinos ir mechanizmai M28 

(J.Jackūnienė)

Informacinės komunikacinės technologijos A6 

(M.Benušis)

6 Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė) Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė)
Statybinės mašinos ir mechanizmai M28 

(J.Jackūnienė)

Informacinės komunikacinės technologijos A6 

(M.Benušis)

7 Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė) Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė)
Statybinės mašinos ir mechanizmai M28 

(J.Jackūnienė)

Informacinės komunikacinės technologijos A6 

(M.Benušis)

8 Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė) Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė)
Statybinės mašinos ir mechanizmai M28 

(J.Jackūnienė)

Informacinės komunikacinės technologijos A6 

(M.Benušis)

1 Darbuotojų sauga ir sveikata   M32 (A.Navajauskas) Savarankiškas mokymasis Savarankiškas mokymasis

2 Darbuotojų sauga ir sveikata   M32 (A.Navajauskas) Savarankiškas mokymasis Pastatų sandara (J.Macijauskienė) Savarankiškas mokymasis

3 Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė) Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė) Pastatų sandara (J.Macijauskienė) Darbuotojų sauga ir sveikata A6 (A.Navajauskas)

4 Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė) Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė) Pastatų sandara (J.Macijauskienė) Darbuotojų sauga ir sveikata A6 (A.Navajauskas)

5 Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė) Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė) Pastatų sandara (J.Macijauskienė) Krovinio ruošimas gabenimui A6 (V.Jokubynienė)

6 Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė) Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė) Pastatų sandara (J.Macijauskienė) Krovinio ruošimas gabenimui A6 (V.Jokubynienė)

7 Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė) Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė) Pastatų sandara (J.Macijauskienė) Krovinio ruošimas gabenimui A6 (V.Jokubynienė)

8 Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė) Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė) Krovinio ruošimas gabenimui A6 (V.Jokubynienė)

1
Rankinis tinkavimas modulis Statybinė braižyba M32 

(J.Macijauskienė)

Rankinis tinkavimas modulis Statybinė braižyba M32 

(J.Macijauskienė)
Darbuotojų sauga ir sveikata M15 (A.Navajauskas)

2
Rankinis tinkavimas modulis Statybinė braižyba M32 

(J.Macijauskienė)

Rankinis tinkavimas modulis Statybinė braižyba M32 

(J.Macijauskienė)

Statybinės mašinos ir mechanizmai M28 

(J.Jackūnienė)
Darbuotojų sauga ir sveikata M15 (A.Navajauskas)

3
Rankinis tinkavimas modulis Statybinė braižyba M32 

(J.Macijauskienė)

Rankinis tinkavimas modulis Statybinė braižyba M32 

(J.Macijauskienė)

Statybinės mašinos ir mechanizmai M28 

(J.Jackūnienė)

Vežėjo ir transporto pasirinkimas M15 

(S.Tamokaitis)

4
Rankinis tinkavimas modulis Statybinė braižyba M32 

(J.Macijauskienė)

Rankinis tinkavimas modulis Statybinė braižyba M32 

(J.Macijauskienė)
Ekonomikos ir vewrslo pagrindai (K.Krūminas)

Vežėjo ir transporto pasirinkimas M15 

(S.Tamokaitis)

5
Rankinis tinkavimas modulis Statybinė braižyba M32 

(J.Macijauskienė)

Rankinis tinkavimas modulis Statybinė braižyba M32 

(J.Macijauskienė)
Ekonomikos ir vewrslo pagrindai (K.Krūminas)

Vežėjo ir transporto pasirinkimas M15 

(S.Tamokaitis)

6
Rankinis tinkavimas modulis Statybinė braižyba M32 

(J.Macijauskienė)

Rankinis tinkavimas modulis Statybinė braižyba M32 

(J.Macijauskienė)
Estetika M21 (A.Trapienė)

Vežėjo ir transporto pasirinkimas M15 

(S.Tamokaitis)

7
Rankinis tinkavimas modulis Statybinė braižyba M32 

(J.Macijauskienė)

Rankinis tinkavimas modulis Statybinė braižyba M32 

(J.Macijauskienė)
Estetika M21 (A.Trapienė)

Vežėjo ir transporto pasirinkimas M15 

(S.Tamokaitis)

8 Estetika M21 (A.Trapienė)
Vežėjo ir transporto pasirinkimas M15 

(S.Tamokaitis)

1 Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė) Rankinis tinkavimas  (R.Vengalienė) Savarankiškas mokymasis

2 Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė) Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė) Aplinkos apsauga  (R.Baranauskas) Savarankiškas mokymasis

3 Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė) Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė) Aplinkos apsauga  (R.Baranauskas) Savarankiškas mokymasis

4 Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė) Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė) Aplinkos apsauga  (R.Baranauskas) Savarankiškas mokymasis

5 Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė) Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė) Aplinkos apsauga  (R.Baranauskas) Vežėjo ir transporto pasirinkimas A6 (S.Tamokaitis)

6 Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė) Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė) Aplinkos apsauga  (R.Baranauskas) Vežėjo ir transporto pasirinkimas A6 (S.Tamokaitis)

7 Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė) Rankinis tinkavimas (R.Vengalienė) Aplinkos apsauga  (R.Baranauskas) Vežėjo ir transporto pasirinkimas A6 (S.Tamokaitis)

8 Vežėjo ir transporto pasirinkimas A6 (S.Tamokaitis)

Apdailininkas (statybininkas) Apdailininkas (statybininkas) Apdailininkas (statybininkas) Logistas-ekspeditorius

2019-2020 M.M. TVARKARAŠTIS
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro direktorė                                                                                            
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TVIRTINU

Nuo 2019-09-16

Iki   2019-09-27 Dalia Martišauskienė

LEv19-2 LEt19 KPOv19 KPot19

1 Savarankiškas mokymasis Savarankiškas mokymasis Savarankiškas mokymasis Savarankiškas mokymasis

2
Krovinio ruošimas gabenimui A6 

(V.Jokubynienė)

Krovinio ruošimas gabenimui A6 

(V.Jokubynienė)
Savarankiškas mokymasis Savarankiškas mokymasis

3
Krovinio ruošimas gabenimui A6 

(V.Jokubynienė)

Krovinio ruošimas gabenimui A6 

(V.Jokubynienė)
Įvadas į profesiją M24 (Vaida Skliuderienė) Savarankiškas mokymasis

4
Krovinio ruošimas gabenimui A6 

(V.Jokubynienė)

Krovinio ruošimas gabenimui A6 

(V.Jokubynienė)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

5
Krovinio ruošimas gabenimui A6 

(V.Jokubynienė)

Krovinio ruošimas gabenimui A6 

(V.Jokubynienė)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

6
Krovinio ruošimas gabenimui A6 

(V.Jokubynienė)

Krovinio ruošimas gabenimui A6 

(V.Jokubynienė)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

7
Krovinio ruošimas gabenimui A6 

(V.Jokubynienė)

Krovinio ruošimas gabenimui A6 

(V.Jokubynienė)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

8
Krovinio ruošimas gabenimui A6 

(V.Jokubynienė)

Krovinio ruošimas gabenimui A6 

(V.Jokubynienė)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

1
Informacinės komunikacinės technologijos A6 

(M.Benušis)

Informacinės komunikacinės technologijos A6 

(M.Benušis)

2
Informacinės komunikacinės technologijos A6 

(M.Benušis)

Informacinės komunikacinės technologijos A6 

(M.Benušis)

3
Informacinės komunikacinės technologijos A6 

(M.Benušis)

Informacinės komunikacinės technologijos A6 

(M.Benušis)
Įvadas į profesiją M24  (Vaida Skliuderienė) Savarankiškas mokymasis

4
Informacinės komunikacinės technologijos A6 

(M.Benušis)

Informacinės komunikacinės technologijos A6 

(M.Benušis)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

5
Informacinės komunikacinės technologijos A6 

(M.Benušis)

Informacinės komunikacinės technologijos A6 

(M.Benušis)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

6
Informacinės komunikacinės technologijos A6 

(M.Benušis)

Informacinės komunikacinės technologijos A6 

(M.Benušis)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

7
Informacinės komunikacinės technologijos A6 

(M.Benušis)

Informacinės komunikacinės technologijos A6 

(M.Benušis)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

8
Informacinės komunikacinės technologijos A6 

(M.Benušis)

Informacinės komunikacinės technologijos A6 

(M.Benušis)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

1 Savarankiškas mokymasis Savarankiškas mokymasis Savarankiškas mokymasis Savarankiškas mokymasis

2 Savarankiškas mokymasis Savarankiškas mokymasis Savarankiškas mokymasis Savarankiškas mokymasis

3
Darbuotojų sauga ir sveikata A6 

(A.Navajauskas)
Savarankiškas mokymasis Darbuotojų sauga ir sveikata A6 (A.Navajauskas) Savarankiškas mokymasis

4
Darbuotojų sauga ir sveikata A6 

(A.Navajauskas)
Savarankiškas mokymasis Darbuotojų sauga ir sveikata A6 (A.Navajauskas) Savarankiškas mokymasis

5
Krovinio ruošimas gabenimui A6 

(V.Jokubynienė)

Krovinio ruošimas gabenimui A6 

(V.Jokubynienė)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

6
Krovinio ruošimas gabenimui A6 

(V.Jokubynienė)

Krovinio ruošimas gabenimui A6 

(V.Jokubynienė)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

7
Krovinio ruošimas gabenimui A6 

(V.Jokubynienė)

Krovinio ruošimas gabenimui A6 

(V.Jokubynienė)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

8
Krovinio ruošimas gabenimui A6 

(V.Jokubynienė)

Krovinio ruošimas gabenimui A6 

(V.Jokubynienė)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

1
Darbuotojų sauga ir sveikata M15 

(A.Navajauskas)
Savarankiškas mokymasis Darbuotojų sauga ir sveikata M15 (A.Navajauskas) Savarankiškas mokymasis

2
Darbuotojų sauga ir sveikata M15 

(A.Navajauskas)
Savarankiškas mokymasis Darbuotojų sauga ir sveikata M15 (A.Navajauskas) Savarankiškas mokymasis

3
Vežėjo ir transporto pasirinkimas M15 

(S.Tamokaitis)

Vežėjo ir transporto pasirinkimas M15 

(S.Tamokaitis)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

4
Vežėjo ir transporto pasirinkimas M15 

(S.Tamokaitis)

Vežėjo ir transporto pasirinkimas M15 

(S.Tamokaitis)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

5
Vežėjo ir transporto pasirinkimas M15 

(S.Tamokaitis)

Vežėjo ir transporto pasirinkimas M15 

(S.Tamokaitis)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

6
Vežėjo ir transporto pasirinkimas M15 

(S.Tamokaitis)

Vežėjo ir transporto pasirinkimas M15 

(S.Tamokaitis)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

7
Vežėjo ir transporto pasirinkimas M15 

(S.Tamokaitis)

Vežėjo ir transporto pasirinkimas M15 

(S.Tamokaitis)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

8
Vežėjo ir transporto pasirinkimas M15 

(S.Tamokaitis)

Vežėjo ir transporto pasirinkimas M15 

(S.Tamokaitis)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

1 Savarankiškas mokymasis Savarankiškas mokymasis Fizinio aktyvumo reguliavimas Sporto salė (V.Milius) Savarankiškas mokymasis

2 Savarankiškas mokymasis Savarankiškas mokymasis Fizinio aktyvumo reguliavimas Sporto salė (V.Milius) Savarankiškas mokymasis

3
Fizinio aktyvumo reguliavimas Sporto salė 

(V.Milius)
Savarankiškas mokymasis

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

4
Fizinio aktyvumo reguliavimas Sporto salė 

(V.Milius)
Savarankiškas mokymasis

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

5
Vežėjo ir transporto pasirinkimas A6 

(S.Tamokaitis)

Vežėjo ir transporto pasirinkimas A6 

(S.Tamokaitis)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

6
Vežėjo ir transporto pasirinkimas A6 

(S.Tamokaitis)

Vežėjo ir transporto pasirinkimas A6 

(S.Tamokaitis)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

7
Vežėjo ir transporto pasirinkimas A6 

(S.Tamokaitis)

Vežėjo ir transporto pasirinkimas A6 

(S.Tamokaitis)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

8
Vežėjo ir transporto pasirinkimas A6 

(S.Tamokaitis)

Vežėjo ir transporto pasirinkimas A6 

(S.Tamokaitis)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai M24 

(Vaida Skliuderienė)

Logistas-ekspeditorius Logistas-ekspeditorius Kompiuterinio projektavimo operatorius Kompiuterinio projektavimo operatorius

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro direktorė                                                                                            

                                                                                                                                                             

Dalia Martišauskienė

2019-2020 M.M. TVARKARAŠTIS
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