
TVIRTINU

Direktorė                                                                                            

Dalia Martišauskienė

Nuo 2021-04-19

Iki   2021-06-30

APg18-1 APg18-2 AP18 BAg18  

1 Praktika Praktika Praktika Praktika

2 Praktika Praktika Praktika Praktika

3 Praktika Praktika Praktika Praktika

4 Praktika Praktika Praktika Praktika

5 Praktika Praktika Praktika Praktika

6 Praktika Praktika Praktika Praktika

7 Praktika Praktika Praktika Praktika

8 Praktika Praktika Praktika Praktika

1 Praktika Praktika Praktika Praktika

2 Praktika Praktika Praktika Praktika

3 Praktika Praktika Praktika Praktika

4 Praktika Praktika Praktika Praktika

5 Praktika Praktika Praktika Praktika

6 Praktika Praktika Praktika Praktika

7 Praktika Praktika Praktika Praktika

8 Praktika Praktika Praktika Praktika

1 Praktika Praktika Praktika Praktika

2 Praktika Praktika Praktika Praktika

3 Praktika Praktika Praktika Praktika

4 Praktika Praktika Praktika Praktika

5 Praktika Praktika Praktika Praktika

6 Praktika Praktika Praktika Praktika

7 Praktika Praktika Praktika Praktika

8 Praktika Praktika Praktika Praktika

9

1 Praktika Praktika Praktika Praktika

2 Praktika Praktika Praktika Praktika

3 Praktika Praktika Praktika Praktika

4 Praktika Praktika Praktika Praktika

5 Praktika Praktika Praktika Praktika

6 Praktika Praktika Praktika Praktika

7 Praktika Praktika Praktika Praktika

8 Praktika Praktika Praktika Praktika

9

1 Praktika Praktika Praktika Praktika

2 Praktika Praktika Praktika Praktika

3 Praktika Praktika Praktika Praktika

4 Praktika Praktika Praktika Praktika

5 Praktika Praktika Praktika Praktika

6 Praktika Praktika Praktika Praktika

7 Praktika Praktika Praktika Praktika

8 Praktika Praktika Praktika Praktika

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

Parengė:

Statybos ir verslo skyriaus vedėja A. Jakimovienė
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2020-2021 M.M. TVARKARAŠTIS

III KURSAS



TVIRTINU

Direktorė                                                                                            

Dalia Martišauskienė

Nuo 2021-04-19

Iki   2021-06-30

AP19 APv19 APv20 APt20 MAP20

1 Įvadas į darbo rinką
Statinių paviršių glaistymas ir dažymas mechanizuotu 

būdu (E.Grublys)

Statinių paviršių glaistymas ir dažymas mechanizuotu 

būdu (E.Grublys)

2 Rankinis tinkavimas (D.Narmontė)  Įvadas į darbo rinką
Statinių paviršių glaistymas ir dažymas mechanizuotu 

būdu (E.Grublys)

Statinių paviršių glaistymas ir dažymas mechanizuotu 

būdu (E.Grublys)

Bendrųjų medienos apdirbimo, baldų gamybos ir statybos objekte veiklų 

vykdymas (D.Lubys) 111 kab. (Alyvų g.)

3 Rankinis tinkavimas (D.Narmontė)  Įvadas į darbo rinką
Statinių paviršių glaistymas ir dažymas mechanizuotu 

būdu (E.Grublys)

Statinių paviršių glaistymas ir dažymas mechanizuotu 

būdu (E.Grublys)

Bendrųjų medienos apdirbimo, baldų gamybos ir statybos objekte veiklų 

vykdymas (D.Lubys) 111 kab. (Alyvų g.)

4 Rankinis tinkavimas (D.Narmontė)  Įvadas į darbo rinką
Statinių paviršių glaistymas ir dažymas mechanizuotu 

būdu (E.Grublys)

Statinių paviršių glaistymas ir dažymas mechanizuotu 

būdu (E.Grublys)

Bendrųjų medienos apdirbimo, baldų gamybos ir statybos objekte veiklų 

vykdymas (D.Lubys) 111 kab. (Alyvų g.)

5 Rankinis tinkavimas (D.Narmontė)  Įvadas į darbo rinką
Statinių paviršių glaistymas ir dažymas mechanizuotu 

būdu (E.Grublys)

Statinių paviršių glaistymas ir dažymas mechanizuotu 

būdu (E.Grublys)

Bendrųjų medienos apdirbimo, baldų gamybos ir statybos objekte veiklų 

vykdymas (D.Lubys) 111 kab. (Alyvų g.)

6 Rankinis tinkavimas (D.Narmontė)  Įvadas į darbo rinką
Statinių paviršių glaistymas ir dažymas mechanizuotu 

būdu (E.Grublys)

Statinių paviršių glaistymas ir dažymas mechanizuotu 

būdu (E.Grublys)

Bendrųjų medienos apdirbimo, baldų gamybos ir statybos objekte veiklų 

vykdymas (D.Lubys) 111 kab. (Alyvų g.)

7 Rankinis tinkavimas (D.Narmontė)  Įvadas į darbo rinką
Statinių paviršių glaistymas ir dažymas mechanizuotu 

būdu (E.Grublys)

Statinių paviršių glaistymas ir dažymas mechanizuotu 

būdu (E.Grublys)

Bendrųjų medienos apdirbimo, baldų gamybos ir statybos objekte veiklų 

vykdymas (D.Lubys) 111 kab. (Alyvų g.)

8 Rankinis tinkavimas (D.Narmontė)  Įvadas į darbo rinką
Statinių paviršių glaistymas ir dažymas mechanizuotu 

būdu (E.Grublys)

Statinių paviršių glaistymas ir dažymas mechanizuotu 

būdu (E.Grublys)

Bendrųjų medienos apdirbimo, baldų gamybos ir statybos objekte veiklų 

vykdymas (D.Lubys) 111 kab. (Alyvų g.)

9

1 Įvadas į darbo rinką
Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 

2
Apdailos plokščių ir tiesinių elementų 

montavimas (R.Vengalienė) 106 kab.
Įvadas į darbo rinką

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 

Bendrųjų medienos apdirbimo, baldų gamybos ir statybos objekte veiklų 

vykdymas (D.Lubys) 111 kab. (Alyvų g.)

3
Apdailos plokščių ir tiesinių elementų 

montavimas (R.Vengalienė) 106 kab.
Įvadas į darbo rinką

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 

Bendrųjų medienos apdirbimo, baldų gamybos ir statybos objekte veiklų 

vykdymas (D.Lubys) 111 kab. (Alyvų g.)

4
Apdailos plokščių ir tiesinių elementų 

montavimas (R.Vengalienė) 106 kab.
Įvadas į darbo rinką

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 

Bendrųjų medienos apdirbimo, baldų gamybos ir statybos objekte veiklų 

vykdymas (D.Lubys) 111 kab. (Alyvų g.)

5
Apdailos plokščių ir tiesinių elementų 

montavimas (R.Vengalienė) 106 kab.
Įvadas į darbo rinką

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 

Bendrųjų medienos apdirbimo, baldų gamybos ir statybos objekte veiklų 

vykdymas (D.Lubys) 111 kab. (Alyvų g.)

6
Apdailos plokščių ir tiesinių elementų 

montavimas (R.Vengalienė) 106 kab.
Įvadas į darbo rinką

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 

Bendrųjų medienos apdirbimo, baldų gamybos ir statybos objekte veiklų 

vykdymas (D.Lubys) 111 kab. (Alyvų g.)

7
Gipsokartono plokščių montavimas 

(R.Vengalienė) 106 kab.
Įvadas į darbo rinką

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 

Bendrųjų medienos apdirbimo, baldų gamybos ir statybos objekte veiklų 

vykdymas (D.Lubys) 111 kab. (Alyvų g.)

8
Gipsokartono plokščių montavimas 

(R.Vengalienė) 106 kab.
Įvadas į darbo rinką

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 

Bendrųjų medienos apdirbimo, baldų gamybos ir statybos objekte veiklų 

vykdymas (D.Lubys) 111 kab. (Alyvų g.)

9

1 Įvadas į darbo rinką Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas (V.Milius) 

2
Vertikalių paviršių aptaisymas plytelėmis 

(D.Leikienė) 006 kab.
Įvadas į darbo rinką Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas (V.Milius) 

Patalpų valymas, priežiūra, valymo priemonės, įranga, įrenginiai A. 

Zdanevičiūtė (tik 04.14)/Nuo 04.21 Drabužiai, skalbiniai, jų priežiūra, 

skalbimas, lyginimas A. Astrauskienė

3
Vertikalių paviršių aptaisymas plytelėmis 

(D.Leikienė) 006 kab.
Įvadas į darbo rinką

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 

Patalpų valymas, priežiūra, valymo priemonės, įranga, įrenginiai A. 

Zdanevičiūtė (tik 04.14)/Nuo 04.21 Drabužiai, skalbiniai, jų priežiūra, 

skalbimas, lyginimas A. Astrauskienė

4
Vertikalių paviršių aptaisymas plytelėmis 

(D.Leikienė) 006 kab.
Įvadas į darbo rinką

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 

Patalpų valymas, priežiūra, valymo priemonės, įranga, įrenginiai A. 

Zdanevičiūtė (tik 04.14)/Nuo 04.21 Drabužiai, skalbiniai, jų priežiūra, 

skalbimas, lyginimas A. Astrauskienė

5
Vertikalių paviršių aptaisymas plytelėmis 

(D.Leikienė) 006 kab.
Įvadas į darbo rinką

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 

Patalpų valymas, priežiūra, valymo priemonės, įranga, įrenginiai A. 

Zdanevičiūtė

6
Vertikalių paviršių aptaisymas plytelėmis 

(D.Leikienė) 006 kab.
Įvadas į darbo rinką

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 

Patalpų valymas, priežiūra, valymo priemonės, įranga, įrenginiai A. 

Zdanevičiūtė

7 Kūno kultūra (V.Milius) Įvadas į darbo rinką
Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 

Patalpų valymas, priežiūra, valymo priemonės, įranga, įrenginiai A. 

Zdanevičiūtė

8 Kūno kultūra (V.Milius) Įvadas į darbo rinką
Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 

Patalpų valymas, priežiūra, valymo priemonės, įranga, įrenginiai A. 

Zdanevičiūtė

9

1 Įvadas į darbo rinką Statinių paviršių dekoravimas (D.Narmontė) Statinių paviršių dekoravimas (D.Narmontė) 

2 Medienos apdirbimas (D.Lubys) 111 kab. Įvadas į darbo rinką Statinių paviršių dekoravimas (D.Narmontė) Statinių paviršių dekoravimas (D.Narmontė)
Patalpų valymas, priežiūra, valymo priemonės, įranga, įrenginiai A. 

Zdanevičiūtė

3 Medienos apdirbimas (D.Lubys) 111 kab. Įvadas į darbo rinką Statinių paviršių dekoravimas (D.Narmontė) Statinių paviršių dekoravimas (D.Narmontė)
Patalpų valymas, priežiūra, valymo priemonės, įranga, įrenginiai A. 

Zdanevičiūtė

4 Medienos apdirbimas (D.Lubys) 111 kab. Įvadas į darbo rinką Statinių paviršių dekoravimas (D.Narmontė) Statinių paviršių dekoravimas (D.Narmontė)

Patalpų valymas, priežiūra, valymo priemonės, įranga, įrenginiai A. 

Zdanevičiūtė (tik 04.15)/ Nuo 04.22 Drabužiai, skalbiniai, jų priežiūra, 

skalbimas, lyginimas A. Astrauskienė

5 Medienos apdirbimas (D.Lubys) 111 kab. Įvadas į darbo rinką Statinių paviršių dekoravimas (D.Narmontė) Statinių paviršių dekoravimas (D.Narmontė)

Patalpų valymas, priežiūra, valymo priemonės, įranga, įrenginiai A. 

Zdanevičiūtė (tik 04.15)/ Nuo 04.22 Drabužiai, skalbiniai, jų priežiūra, 

skalbimas, lyginimas A. Astrauskienė

6 Medienos apdirbimas (D.Lubys) 111 kab. Įvadas į darbo rinką Statinių paviršių dekoravimas (D.Narmontė) Statinių paviršių dekoravimas (D.Narmontė)  Drabužiai, skalbiniai, jų priežiūra, skalbimas, lyginimas A. Astrauskienė

7 Medienos apdirbimas (D.Lubys) 111 kab. Įvadas į darbo rinką Statinių paviršių dekoravimas (D.Narmontė) Statinių paviršių dekoravimas (D.Narmontė)  Drabužiai, skalbiniai, jų priežiūra, skalbimas, lyginimas A. Astrauskienė

8 Medienos apdirbimas (D.Lubys) 111 kab. Įvadas į darbo rinką Statinių paviršių dekoravimas (D.Narmontė) Statinių paviršių dekoravimas (D.Narmontė)

9

1 Įvadas į darbo rinką
Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 

2 Medienos apdirbimas (D.Lubys) 111 kab. Įvadas į darbo rinką
Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 
 Drabužiai, skalbiniai, jų priežiūra, skalbimas, lyginimas A. Astrauskienė

3 Medienos apdirbimas (D.Lubys) 111 kab. Įvadas į darbo rinką
Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 
 Drabužiai, skalbiniai, jų priežiūra, skalbimas, lyginimas A. Astrauskienė

4 Medienos apdirbimas (D.Lubys) 111 kab. Įvadas į darbo rinką
Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 
 Drabužiai, skalbiniai, jų priežiūra, skalbimas, lyginimas A. Astrauskienė

5 Medienos apdirbimas (D.Lubys) 111 kab. Įvadas į darbo rinką
Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 

Patalpų valymas, priežiūra, valymo priemonės, įranga, įrenginiai A. 

Zdanevičiūtė 

6 Medienos apdirbimas (D.Lubys) 111 kab. Įvadas į darbo rinką
Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 

Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių 

dangos remontas (D.Narmontė) 

Patalpų valymas, priežiūra, valymo priemonės, įranga, įrenginiai A. 

Zdanevičiūtė 

7 Medienos apdirbimas (D.Lubys) 111 kab. Įvadas į darbo rinką Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas (V.Milius) 
Patalpų valymas, priežiūra, valymo priemonės, įranga, įrenginiai A. 

Zdanevičiūtė 

8 Medienos apdirbimas (D.Lubys) 111 kab. Įvadas į darbo rinką Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas (V.Milius) 

Apdailininkas (statybininkas) Apdailininkas Apdailininkas Apdailininkas Medienos apdirbėjas - dailidės padėjėjas 

Parengė:

Statybos ir verslo skyriaus vedėja A. Jakimovienė
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2020-2021 M.M. TVARKARAŠTIS

II kursas I kursas



TVIRTINU

Direktorė                                                                                            

Dalia Martišauskienė

Nuo 2021-04-19

Iki   2021-06-30

Ev20 N* Et20 * KPOv20 KPOt20 

1
Vežimo maršruto planavimas ir stebėsena 

(G.Medutis) 

Vežimo maršruto planavimas ir stebėsena 

(G.Medutis) 

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas 

(V.Milius) 

2
Vežimo maršruto planavimas ir stebėsena 

(G.Medutis) 

Vežimo maršruto planavimas ir stebėsena 

(G.Medutis) 

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas 

(V.Milius) 

3
Vežimo maršruto planavimas ir stebėsena 

(G.Medutis) 

Vežimo maršruto planavimas ir stebėsena 

(G.Medutis) 

 Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai 

M24 (V.Skliuderienė)

 Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai 

M24 (V.Skliuderienė)

4
Vežimo maršruto planavimas ir stebėsena 

(G.Medutis) 

Vežimo maršruto planavimas ir stebėsena 

(G.Medutis) 

 Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai 

M24 (V.Skliuderienė)

 Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai 

M24 (V.Skliuderienė)

5
Vežimo maršruto planavimas ir stebėsena 

(G.Medutis) 

Vežimo maršruto planavimas ir stebėsena 

(G.Medutis) 

 Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai 

M24 (V.Skliuderienė)

 Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai 

M24 (V.Skliuderienė)

6
Vežimo maršruto planavimas ir stebėsena 

(G.Medutis) 

Vežimo maršruto planavimas ir stebėsena 

(G.Medutis) 

 Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai 

M24 (V.Skliuderienė)

 Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai 

M24 (V.Skliuderienė)

7
Vežimo maršruto planavimas ir stebėsena 

(G.Medutis) 

Vežimo maršruto planavimas ir stebėsena 

(G.Medutis) 

 Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai 

M24 (V.Skliuderienė)

 Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai 

M24 (V.Skliuderienė)

8
Vežimo maršruto planavimas ir stebėsena 

(G.Medutis) 

Vežimo maršruto planavimas ir stebėsena 

(G.Medutis) 

 Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai 

M24 (V.Skliuderienė)

 Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai 

M24 (V.Skliuderienė)

9

1
Vežimo maršruto planavimas ir stebėsena 

(G.Medutis) 

Vežimo maršruto planavimas ir stebėsena 

(G.Medutis) 

2
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Parengė: Paaiškinimai: N* - nuotolinis mokymas - Moodle, Teams aplinka
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