
TVIRTINU

Nuo 2020-06-01

Iki   2020-06-29 Dalia Martišauskienė

APg17 BAg17 AP17 APv18

1

2 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje

3 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje

4 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje

5 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje

6 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje

7 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje

8 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje

1

2 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje

3 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje

4 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje

5 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje

6 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje

7 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje

8 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje

1

2 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje

3 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje

4 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje

5 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje

6 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje

7 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje

8 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje

1

2 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje

3 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje

4 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje

5 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje

6 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje

7 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje

8

9

1

2 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje

3 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje

4 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje

5 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje

6 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje

7 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje

8

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

Parengė:

Statybos ir verslo skyriaus vedėja A. Jakimovienė
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TVIRTINU

Nuo 2020-06-01

Iki   2020-06-29 Dalia Martišauskienė

II kursas

AP18 APv19 APt19 AP19

1 Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis (D. Narmontė) Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis (D. Narmontė)

2 Rankinis tinkavimas (N.Januškevičienė) Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis (D. Narmontė) Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis (D. Narmontė)
Pasirengimas plytelių dangos įrengimui 

(R.Vangalienė)

3 Rankinis tinkavimas (N.Januškevičienė) Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis (D. Narmontė) Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis (D. Narmontė)
Pasirengimas plytelių dangos įrengimui 

(R.Vangalienė)

4 Rankinis tinkavimas (N.Januškevičienė) Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis (D. Narmontė) Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis (D. Narmontė)
Pasirengimas plytelių dangos įrengimui 

(R.Vangalienė)

5 Rankinis tinkavimas (N.Januškevičienė) Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis (D. Narmontė) Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis (D. Narmontė)
Pasirengimas plytelių dangos įrengimui 

(R.Vangalienė)

6 Rankinis tinkavimas (N.Januškevičienė) Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis (D. Narmontė) Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis (D. Narmontė)
Pasirengimas plytelių dangos įrengimui 

(R.Vangalienė)

7 Rankinis tinkavimas (N.Januškevičienė) Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis (D. Narmontė) Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis (D. Narmontė) Dažymo darbai (j.Kontrimienė)

8 Rankinis tinkavimas (N.Januškevičienė) Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis (D. Narmontė) Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis (D. Narmontė) Dažymo darbai (j.Kontrimienė)

9, 10 Fizinio aktyvumo reguliavimas Sporto salė (V.Milius) Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis (D. Narmontė) Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis (D. Narmontė) Dažymo darbai (j.Kontrimienė)

1 Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis (D. Narmontė) Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis (D. Narmontė)

2 Pasiruošimas tinkavimo darbams (N.Januškevičienė) Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis (D. Narmontė) Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis (D. Narmontė) Dažymo darbai (j.Kontrimienė)

3 Pasiruošimas tinkavimo darbams (N.Januškevičienė) Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis (D. Narmontė) Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis (D. Narmontė) Dažymo darbai (j.Kontrimienė)

4 Pasiruošimas tinkavimo darbams (N.Januškevičienė) Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis (D. Narmontė) Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis (D. Narmontė) Dažymo darbai (j.Kontrimienė)

5 Pasiruošimas tinkavimo darbams (N.Januškevičienė) Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis (D. Narmontė) Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis (D. Narmontė) Dažymo darbai (j.Kontrimienė)

6 Pasiruošimas tinkavimo darbams (N.Januškevičienė) Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis (D. Narmontė) Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis (D. Narmontė) Dažymo darbai (j.Kontrimienė)

7 Rankinis tinkavimas (N.Januškevičienė) Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis (D. Narmontė) Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis (D. Narmontė) Dažymo darbai (j.Kontrimienė)

8 Rankinis tinkavimas (N.Januškevičienė) Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis (D. Narmontė) Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis (D. Narmontė) Dažymo darbai (j.Kontrimienė)

9, 10 Rankinis tinkavimas (N.Januškevičienė) Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis (D. Narmontė) Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis (D. Narmontė) Dažymo darbai (j.Kontrimienė)

1 Dažymo darbai (N.Januškevičienė) Dažymo darbai (N.Januškevičienė)

2
Satybinės mašinos ir mechanizmai M28 

(J.Jackūnienė)
Dažymo darbai (N.Januškevičienė) Dažymo darbai (N.Januškevičienė)

Vertikalių paviršių aptaisymas plytelėmis (D. 

Narmontė)

3
Satybinės mašinos ir mechanizmai M28 

(J.Jackūnienė)
Dažymo darbai (N.Januškevičienė) Dažymo darbai (N.Januškevičienė)

Vertikalių paviršių aptaisymas plytelėmis (D. 

Narmontė)

4
Satybinės mašinos ir mechanizmai M28 

(J.Jackūnienė)
Dažymo darbai (N.Januškevičienė) Dažymo darbai (N.Januškevičienė)

Vertikalių paviršių aptaisymas plytelėmis (D. 

Narmontė)

5 Rankinis tinkavimas (N.Januškevičienė)
Vertikalių paviršių aptaisymas plytelėmis (D. 

Narmontė)

6 Rankinis tinkavimas (N.Januškevičienė)
Vertikalių paviršių aptaisymas plytelėmis (D. 

Narmontė)

7 Rankinis tinkavimas (N.Januškevičienė)
Vertikalių paviršių aptaisymas plytelėmis (D. 

Narmontė)

8 Rankinis tinkavimas (N.Januškevičienė)
Vertikalių paviršių aptaisymas plytelėmis (D. 

Narmontė)

9, 10 Rankinis tinkavimas (N.Januškevičienė)
Vertikalių paviršių aptaisymas plytelėmis (D. 

Narmontė)

1 Dažymo darbai (N.Januškevičienė) Dažymo darbai (N.Januškevičienė)

2 Gipskartonio plokščių montavimas (R.Vengalienė) Dažymo darbai (N.Januškevičienė) Dažymo darbai (N.Januškevičienė)
Vertikalių paviršių aptaisymas plytelėmis (D. 

Narmontė)

3 Gipskartonio plokščių montavimas (R.Vengalienė) Dažymo darbai (N.Januškevičienė) Dažymo darbai (N.Januškevičienė)
Vertikalių paviršių aptaisymas plytelėmis (D. 

Narmontė)

4 Gipskartonio plokščių montavimas (R.Vengalienė) Dažymo darbai (N.Januškevičienė) Dažymo darbai (N.Januškevičienė)
Vertikalių paviršių aptaisymas plytelėmis (D. 

Narmontė)

5 Rankinis tinkavimas (N.Januškevičienė)
Vertikalių paviršių aptaisymas plytelėmis (D. 

Narmontė)

6 Rankinis tinkavimas (N.Januškevičienė)
Vertikalių paviršių aptaisymas plytelėmis (D. 

Narmontė)

7 Rankinis tinkavimas (N.Januškevičienė)
Vertikalių paviršių aptaisymas plytelėmis (D. 

Narmontė)

8 Rankinis tinkavimas (N.Januškevičienė)
Vertikalių paviršių aptaisymas plytelėmis (D. 

Narmontė)

9, 10 Rankinis tinkavimas (N.Januškevičienė)
Vertikalių paviršių aptaisymas plytelėmis (D. 

Narmontė)

1 Dažymo darbai (N.Januškevičienė) Dažymo darbai (N.Januškevičienė)

2 Medienos apdirbimas (D.Lubys) Dažymo darbai (N.Januškevičienė) Dažymo darbai (N.Januškevičienė)
Pasirengimas plytelių dangos įrengimui 

(R.Vangalienė)

3 Medienos apdirbimas (D.Lubys) Dažymo darbai (N.Januškevičienė) Dažymo darbai (N.Januškevičienė)
Pasirengimas plytelių dangos įrengimui 

(R.Vangalienė)

4 Medienos apdirbimas (D.Lubys) Dažymo darbai (N.Januškevičienė) Dažymo darbai (N.Januškevičienė)
Pasirengimas plytelių dangos įrengimui 

(R.Vangalienė)

5 Medienos apdirbimas (D.Lubys)
Pasirengimas plytelių dangos įrengimui 

(R.Vangalienė)

6 Medienos apdirbimas (D.Lubys)
Pasirengimas plytelių dangos įrengimui 

(R.Vangalienė)

7 Medienos apdirbimas (D.Lubys)
Pasirengimas plytelių dangos įrengimui 

(R.Vangalienė)

8, 9 Medienos apdirbimas (D.Lubys)
Pasirengimas plytelių dangos įrengimui 

(R.Vangalienė)

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

Parengė:

Statybos ir verslo skyriaus vedėja A. Jakimovienė

2019-2020 M.M. TVARKARAŠTIS
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TVIRTINU

Nuo 2020-06-01

Iki   2020-06-29 Dalia Martišauskienė

LEv19-2 LEt19 KPOv19 KPOt19

1
Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

2 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje
Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

3 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje
Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

4 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje
Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

5 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje
Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

6 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje
Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

7 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje
Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

8 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje
Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

9, 10
Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

1

2 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje

3 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje
Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

4 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje
Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

5 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje
Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

6 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje
Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

7 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje
Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

8 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje
Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

9, 10
Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

1

2 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje
Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

3 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje
Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

4 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje
Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

5 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje
Baldų ir interjero detalių braižymas A29 

(K.Krūminas)

Mechaninių konstrukcijų braižymas A29 

(K.Krūminas)

6 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje
Baldų ir interjero detalių braižymas A29 

(K.Krūminas)

Mechaninių konstrukcijų braižymas A29 

(K.Krūminas)

7 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje
Baldų ir interjero detalių braižymas A29 

(K.Krūminas)

Mechaninių konstrukcijų braižymas A29 

(K.Krūminas)

8 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje
Baldų ir interjero detalių braižymas A29 

(K.Krūminas)

Mechaninių konstrukcijų braižymas A29 

(K.Krūminas)

9, 10
Baldų ir interjero detalių braižymas A29 

(K.Krūminas)

Mechaninių konstrukcijų braižymas A29 

(K.Krūminas)

1

2 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje
Baldų ir interjero detalių braižymas A29 

(K.Krūminas)

Mechaninių konstrukcijų braižymas A29 

(K.Krūminas)

3 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje
Baldų ir interjero detalių braižymas A29 

(K.Krūminas)

Mechaninių konstrukcijų braižymas A29 

(K.Krūminas)

4 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje
Baldų ir interjero detalių braižymas A29 

(K.Krūminas)

Mechaninių konstrukcijų braižymas A29 

(K.Krūminas)

5 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje
Baldų ir interjero detalių braižymas A29 

(K.Krūminas)

Mechaninių konstrukcijų braižymas A29 

(K.Krūminas)

6 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje
Baldų ir interjero detalių braižymas A29 

(K.Krūminas)

Mechaninių konstrukcijų braižymas A29 

(K.Krūminas)

7 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje
Baldų ir interjero detalių braižymas A29 

(K.Krūminas)

Mechaninių konstrukcijų braižymas A29 

(K.Krūminas)

8 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje
Baldų ir interjero detalių braižymas A29 

(K.Krūminas)

Mechaninių konstrukcijų braižymas A29 

(K.Krūminas)

9, 10
Baldų ir interjero detalių braižymas A29 

(K.Krūminas)

Mechaninių konstrukcijų braižymas A29 

(K.Krūminas)

1

2 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje
Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

3 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje
Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

4 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje
Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

5 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje
Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

6 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje
Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

7 Praktika realioje darbo vietoje Praktika realioje darbo vietoje
Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

8, 9
Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

Trimatės grafikos technologija M24 

(V. Skliuderienė)

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

Parengė:
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