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      I SKYRIUS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 4 punktą išdėstau taip: 

Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-442 ,,Dėl pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo ir švietimo ir 

mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr.V-645 ,,Dėl 2017-2018 ir 2018-2019 

mokslo metų bendrųjų profesinio mokymo planų patvirtinimo“ pakeitimo. 

2. 4. 10 punktą išdėstau taip: 

Ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos 

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

3. 4. 12 punktą išdėstau taip: 

Ugdymo plane vartojami 2018-2019 m. m. grupių pavadinimų sutrumpinimai: 

I kursas: 

 61 AKR18MOD - I kursas (11 klasė), 3 metų trukmės (110 kreditų) automobilių kėbulo 

remontininko modulinė profesinio mokymo programa kartu su vidurinio ugdymo programa; 

 62AM18MOD - I kursas (11 klasė), 3 metų trukmės (110 kreditų) automobilių 

mechaniko modulinė profesinio mokymo programa kartu su vidurinio ugdymo programa; 

 63AM18MOD - I kursas (11 klasė), 3 metų trukmės (110 kreditų) automobilių 

mechaniko modulinė profesinio mokymo programa kartu su vidurinio ugdymo programa; 

 64AEĮR18MOD - I kursas (11 klasė), 3 metų trukmės (110 kreditų) automobilių elektros 

įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa kartu su vidurinio ugdymo programa; 

 65AEĮR18MOD - I kursas (11 klasė), 3 metų trukmės (110 kreditų) automobilių elektros 

įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa kartu su vidurinio ugdymo programa; 

 66 SEK18MOD - I kursas (11 klasė), 2,5 metų trukmės (60 kreditų) sekretoriaus 

modulinė profesinio mokymo programa kartu su vidurinio ugdymo programa; 

 67ŽP18MOD - I kursas (11 klasė), 2,5 metų trukmės (60 kreditų) žiniatinklio 

programuotojo modulinė profesinio mokymo programa kartu su vidurinio ugdymo programa; 

 68VRG18 - I kursas (11 klasė), 3 metų trukmės vizualinės reklamos gamintojo 

profesinio mokymo programa su vidurinio ugdymo programa; 

 69AM18MOD - I kursas 2 metų trukmės (110 kreditų) automobilių mechaniko 

modulinė profesinio mokymo programa. 

 70AEĮR18MOD - I kursas 2 metų trukmės (110 kreditų) automobilių elektros įrengimų 

remontininko modulinė profesinio mokymo programa. 

 71S18MOD - I kursas 2 metų trukmės (110 kreditų) suvirintojo modulinė profesinio 

mokymo programa. 

 72ŽP18MOD - I kursas 1 metų trukmės (60 kreditų) žiniatinklio programuotojo 

modulinė profesinio mokymo programa. 

 73F18MOD - I kursas 2 metų trukmės (110 kreditų) fotografo modulinė profesinio 

mokymo programa. 

 74HK18MOD - I kursas 2 metų trukmės (110 kreditų) higieninės kosmetikos kosmetiko 

modulinė profesinio mokymo programa. 

 75HK18MOD - I kursas 2 metų trukmės (110 kreditų) higieninės kosmetikos kosmetiko 

modulinė profesinio mokymo programa. 
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 76KK18MOD - I kursas 2 metų trukmės (110 kreditų) higieninės kosmetikos kosmetiko 

modulinė profesinio mokymo programa. 

II kursas: 

 42AM17MOD – II kursas (12 klasė), 3 metų trukmės (110 kreditų) automobilių 

mechaniko modulinė profesinio mokymo programa kartu su vidurinio ugdymo programa. 

 43AM17MOD – II kursas (12 klasė), 3 metų trukmės (110 kreditų) automobilių 

mechaniko modulinė profesinio mokymo programa kartu su vidurinio ugdymo programa. 

 44AEM17 – II kursas (12 klasė), 3 metų trukmės automobilių elektromechaniko 

profesinio mokymo programa kartu su vidurinio ugdymo programa. 

 45AEM17 – II kursas (12 klasė), 3 metų trukmės automobilių elektromechaniko 

profesinio mokymo programa kartu su vidurinio ugdymo programa. 

 46AEM17 – II kursas (12 klasė), 3 metų trukmės automobilių elektromechaniko 

profesinio mokymo programa kartu su vidurinio ugdymo programa. 

 47SVT17 – II kursas (12 klasė), 3 metų trukmės smulkiojo verslo paslaugų teikėjo 

profesinio mokymo programa kartu su vidurinio ugdymo programa. 

 48ŽP17MOD – II kursas (12 klasė), 2,3 metų trukmės žiniatinklio programuotojo 

modulinė profesinio mokymo programa kartu su vidurinio ugdymo programa. 

 49HK17 – II kursas (12 klasė), 3 metų trukmės higieninės kosmetikos kosmetiko 

profesinio mokymo programa kartu su vidurinio ugdymo programa. 

 50HK17 – II kursas (12 klasė), 3 metų trukmės higieninės kosmetikos kosmetiko 

profesinio mokymo programa kartu su vidurinio ugdymo programa. 

 51KK17MOD – II kursas 2 metų trukmės (110 kreditų) kirpėjo modulinė profesinio 

mokymo programa. 

 52S17MOD – II kursas 2 metų trukmės (110 kreditų) suvirintojo modulinė profesinio 

mokymo programa. 

 53AM17MOD – II kursas 2 metų trukmės (110 kreditų) automobilių mechaniko 

modulinė profesinio mokymo programa. 

 54AEĮR17MOD – II kursas 2 metų trukmės (110 kreditų) automobilių elektros įrengimų 

remontininko modulinė profesinio mokymo programa. 

 55VRG17– II kursas 2 metų trukmės vizualinės reklamos gamintojo profesinio mokymo 

programa. 

 56F17MOD – II kursas 2 metų trukmės (110 kreditų) fotografo modulinė profesinio 

mokymo programa. 

 57HK17MOD – II kursas 2 metų trukmės (110 kreditų) higieninės kosmetikos kosmetiko 

modulinė profesinio mokymo programa. 

 58KK17MOD – II kursas 2 metų trukmės (110 kreditų) kirpėjo modulinė profesinio 

mokymo programa. 

III kursas: 

 25AKR16 – III kursas 3 metų trukmės automobilių kėbulų remontininko profesinio 

mokymo programa kartu su vidurinio ugdymo programa. 

 26AM16 – III kursas 3 metų trukmės automobilių mechaniko profesinio mokymo 

programa kartu su vidurinio ugdymo programa. 

 27AM16 – III kursas 3 metų trukmės automobilių mechaniko profesinio mokymo 

programa kartu su vidurinio ugdymo programa. 
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 28AEM16 – III kursas 3 metų trukmės automobilių elektromechaniko profesinio 

mokymo programa kartu su vidurinio ugdymo programa. 

 29AEM16 – III kursas 3 metų trukmės automobilių elektromechaniko profesinio 

mokymo programa kartu su vidurinio ugdymo programa. 

 30SVT16 – III kursas 3 metų trukmės smulkiojo verslo paslaugų teikėjo profesinio 

mokymo programa kartu su vidurinio ugdymo programa. 

 31HK16 – III kursas 3 metų trukmės higieninės kosmetikos kosmetiko profesinio 

mokymo programa kartu su vidurinio ugdymo programa. 

 32HK16 – III kursas 3 metų trukmės higieninės kosmetikos kosmetiko profesinio 

mokymo programa kartu su vidurinio ugdymo programa. 

 33KK16 – III kursas 3 metų trukmės kirpėjo profesinio mokymo programa kartu su 

vidurinio ugdymo programa. 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

II. MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

4. 6 punktą išdėstau taip: 

Ugdymo proceso organizavimas 2018-2019 mokslo metams: 

6.1. Mokslo metai prasideda 2018 m. rugsėjo 3 d. 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

VIII. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE 

 

5. 63. punktą išdėstau taip: 

Mokykla siūlo mokiniams skirtingų krypčių programas, atitinkančias jų saviraiškos 

poreikius, padedančias atsiskleisti pomėgiams ir talentams, kurios ugdo savarankiškumą, sudaro 

sąlygas bendrauti ir bendradarbiauti. Mokiniai gali rinktis neformaliojo vaikų švietimo programas:  

63.1. meninio ugdymo (dailės studija, modernaus šokio studija, renginių organizavimo 

ABC, meninė kalvystė, masinių renginių teatralizacija);  

63.2. sportinio ugdymo (bendrabučio sporto sekcija, krepšinio sekcija, futbolo sekcija, 

modernaus šokio studija);  

63.3. mokslinio ugdymo (jaunojo istoriko būrelis, ,,Pažink ir pamilk save“); 

63.4. meninio ir technologinio ugdymo („Plaukų dizainas“, Socialiniai tinklai – Medios,  

6. 64 punktą išdėstau taip: 

Eil. 

Nr. 

Neformaliojo vaikų švietimo programų pavadinimai 

ir skaičius: 
Kursas 

1.  Futbolo sekcija  I, II, III  

2.  Krepšinio sekcija I, II, III  

3.  Bendrabučio sporto būrelis I, II, III  

4.  Modernaus šokių studija I, II, III  

5.  Meninė kalvystė  I, II, III  

6.  „Plaukų dizainas“   I, II, III 
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7.  „Pažink  ir pamilk save“ I, II, III  

8.  Jaunojo istoriko būrelis I, II 

 9.  Dailės studija I, II, III  

10.   Masinių renginių teatralizacija I, II,III  

11. Renginių organizavimo ABC I, II,III 

12. ,,Aš kitoks“ I, II,III 

13. Socialiniai tinklai – Medios I, II,III 

 

7. 68 punktą išdėstau taip: 

Mokslo metų pabaigoje (iki birželio 28 d.) direktoriaus pavaduotojai ugdymui neformaliojo 

švietimo programos vadovai pateikia ataskaitą apie veiklą. 

8. 105 punktą išdėstau taip: 

Dalykų, modulių, pasirenkamųjų dalykų laikinos grupės:  

Dalykas 

I kursas II kursas 
Grupių 

sk. 
Grupės Mok. sk. Grupės Mok. sk. 

Anglų kalba 62AM18MOD/63AM18MOD 

62AM18MOD/63AM18MOD 

62AM18MOD/63AM18MOD 

64AEĮR18MOD/65AEĮR18MOD 

64AEĮR18MOD/65AEĮR18MOD 

64AEĮR18MOD/65AEĮR18MOD 

66SEK18MOD/67ŽP18MOD/68VRG18 

66SEK18MOD/67ŽP18MOD/68VRG18 

66SEK18MOD/67ŽP18MOD/68VRG18 

16 

18 

19 

21 

21 

19 

17 

17 

17 

42AM17MOD/43AM17MOD 

42AM17MOD/43AM17MOD 

42AM17MOD/43AM17MOD 

44AEM17/45AEM17 

44AEM17/45AEM17 

44AEM17/45AEM17 

46AEM17/49HK17 

46AEM17/49HK17 

46AEM17/49HK17 

47SVT17/48ŽP17MOD 

47SVT17/48ŽP17MOD 

47SVT17/48ŽP17MOD 

50HK17/51KK17MOD 

50HK17/51KK17MOD 

50HK17/51KK17MOD 

19 

16 

17 

16 

17 

17 

12 

15 

16 

11 

13 

12 

15 

16 

13 

24 

Rusų kalba 

/Vokiečių 

kalba 

63AM18MOD/64AEĮR18MOD/66SEK18

MOD 

6 43AM17MOD/44AEM17/ 

47SVT17/49HK17/ 

50HK17/51KK17MOD 

8 2 

Istorija 62AM18MOD/67ŽP18MOD 

66SEK18MOD/68VRG18 

30 

22 

47SVT17/51KK17MOD 

48ŽP17MOD 

16 

13 

4 

Geografija 62AM18MOD/67ŽP18MOD 30 47SVT17/51KK17MOD 

48ŽP17MOD 

22 

11 

3 

Fizika 66SEK18MOD/67ŽP18MOD/68VRG18 20 48ŽP17MOD 11 2 

Biologija 66SEK18MOD/67ŽP18MOD/68VRG18 35 48ŽP17MOD 13 2 

Etika 62AM18MOD/64AEĮR18MOD 

65AEĮR18MOD 

66SEK18MOD/68VRG18 

33 

15 

22 

42AM17MOD 

43AM17MOD/46AEM17 

44AEM17/50HK17 

48ŽP17MOD/51KK17MOD 

13 

26 

26 

24 

7 

Tikyba 62AM18MOD/64AEĮR18MOD 

65AEĮR18MOD 

 

25 

16 

42AM17MOD 

43AM17MOD/46AEM17 

44AEM17/50HK17 

48ŽP17MOD/51KK17MOD 

14 

23 

17 

23 

6 

Bendroji 

kūno kultūra 

61AKR18MOD/66SEK18MOD/68VRG

18 

35   1 

II kurso moduliai, pasirenkamieji dalykai 

Dalykas Modulio pavadinimas Grupės Mokinių sk. Modulių sk. 

Lietuvių kalba 

ir literatūra 

Lietuvių kalba ir literatūra 42AM17MOD 

43AM17MOD 

44AEM17 

27 

27 

21 

10 
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45AEM17 

46AEM17 

47SVT17 

48ŽP17MOD 

49HK17 

50HK17 

51KK17MOD 

27 

22 

15 

24 

22 

22 

23 

Istorija Istorija 42AM17MOD/

44AEM17/47S

VT17/48ŽP17

MOD/49HK17 

26 1 

Geografija Geografija 43AM17MOD/

45AEM17/46A

EM17/47SVT1

7/48ŽP17MOD/

50HK17/51KK

17MOD 

45 2 

Biologija Biologija 49HK17/50HK

17 

16 1 

9. 124 punktą išdėstau taip: 

Asmens, turinčio kvalifikaciją ir priimto mokytis kartu su pirmos kvalifikacijos siekiančiais 

asmenimis, įskaičius bendruosius profesinio mokymo ir kitus dalykus, modulius, kurių mokinys 

mokėsi įgydamas ankstesnę kvalifikaciją, vadovaujantis Ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. liepos 31 d. 

įsakymo Nr.  V1-100 

10. 129 punktą išdėstau taip: 

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje 2018 - 2019 mokslo metais mokymas 

organizuojamas pagal šias modulines profesinio mokymo programas:  

129.1. profesinio mokymo programos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą, 

kartu su vidurinio ugdymo programa (modulinė): 

129.1.1. Automobilių kėbulo remontininko modulinė profesinio mokymo 

programa (3 metai, 110 kreditų); 

129.1.2. Sekretoriaus modulinė profesinio mokymo programa (2,3 metai, 60 

kreditų). 

11. 130 punktą išdėstau taip: 

Vidurinio ugdymo programai kartu su automobilių kėbulo remontininko 110 kreditų 

apimties moduline profesinio mokymo programa grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo 

proceso organizavimo būdu įgyvendinti skiriamų modulių/pamokų skaičius, privalomųjų ir pasirinktų 

modulių įgyvendinimo seka pateikiama mokymo plane. Įgyvendinant 110 kreditų apimties automobilių 

kėbulo remontininko modulinę programą, fizinio aktyvumo reguliavimui skiriami 5 kreditai (110 

valandų). Baigiamajame kurse fizinio aktyvumo reguliavimui skiriami 2 kreditai (44 valandos), 3 

kreditai įskaitomi įrašant II kurso kūno kultūros dalyko valandas. Nepanaudoti 3 kreditai priskiriami  

baigiamajam moduliui. Siekiant įgyti automobilių kėbulo remontininko kvalifikaciją, būtina įgyti visas 

privalomųjų modulių ir 4 pasirenkamųjų modulių kompetencijas, atitinkančias 10 kreditų. 

  

12. Papildau 130.3 punktą ir išdėstau taip: privalomosios kompetencijos (nesusijusios su 

kvalifikacija) ugdomos automobilio kėbulo remontininko 61AKR18MOD modulinės profesinės 

mokymo programos: 

Eil. 

Nr. 
Modulio pavadinimas Ugdoma kompetencija Integruojama programa 

Skiriama 

val. sk. 
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1. Metalo technologiniai 

darbai 

Skaitmeninio raštingumo. Profesijos informacinės 

technologijos. 

42 val. 

 

 

2.  Metalinių ir 

nemetalinių medžiagų 

suvirinimas ir 

litavimas 

Skaitmeninio raštingumo. Profesijos informacinės 

technologijos. 

42 val. 

 

 

13. Papildau 130.4 punktą ir išdėstau taip: privalomosios kompetencijos (nesusijusios su 

kvalifikacija) ugdomos automobilių mechaniko 62AM18MOD ir 63AM18MOD modulinių 

profesinių mokymo programų: 
 

Eil. 

Nr. 
Modulio pavadinimas Ugdoma kompetencija Integruojama programa 

Skiriama 

val. sk. 

1. Metalo technologiniai 

darbai 

Skaitmeninio raštingumo. Profesijos informacinės 

technologijos. 

42 val. 

 

 

2.  Variklių techninė 

priežiūra ir remontas 

Skaitmeninio raštingumo. Profesijos informacinės 

technologijos. 

42 val. 

 

 

14. Papildau 130.5 punktą ir išdėstau taip: privalomosios kompetencijos (nesusijusios su 

kvalifikacija) ugdomos automobilių elektros įrengimų remontininko 64AEĮR18MOD ir 

65AEĮR18MOD modulinių profesinių mokymo programų: 
 

Eil. 

Nr. 
Modulio pavadinimas Ugdoma kompetencija Integruojama programa 

Skiriama 

val. sk. 

1. Metalo technologinių  

darbų atlikimas 

Skaitmeninio raštingumo. Profesijos informacinės 

technologijos. 

42 val. 

 

 

2.  Automobilių elektros 

įrangos priežiūra ir 

taisymas 

Skaitmeninio raštingumo. Profesijos informacinės 

technologijos. 

42 val. 

 

 

15. Papildau 130.6 punktą ir išdėstau taip: privalomosios kompetencijos (nesusijusios su 

kvalifikacija) ugdomos automobilių mechaniko 69AM18MOD modulinės profesinės mokymo 

programos: 
 

Eil. 

Nr. 
Modulio pavadinimas Ugdoma kompetencija Integruojama programa 

Skiriama 

val. sk. 

1. Metalo technologiniai 

darbai 

Skaitmeninio raštingumo. Profesijos informacinės 

technologijos. 

21 val. 

 

 

2.  Variklių techninė 

priežiūra ir remontas 

Skaitmeninio raštingumo. Profesijos informacinės 

technologijos. 

42 val. 
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16. Papildau 130.7 punktą ir išdėstau taip: privalomosios kompetencijos (nesusijusios su 

kvalifikacija) ugdomos automobilių elektros įrengimų remontininko 70AEĮR18MOD 

modulinės profesinės mokymo programos: 
 

Eil. 

Nr. 
Modulio pavadinimas Ugdoma kompetencija Integruojama programa 

Skiriama 

val. sk. 

1. Metalo technologinių  

darbų atlikimas 

Skaitmeninio raštingumo. Profesijos informacinės 

technologijos. 

21 val. 

 

 

2.  Automobilių variklių 

elektros įrangos 

priežiūra ir taisymas 

Skaitmeninio raštingumo. Profesijos informacinės 

technologijos. 

42 val. 

 

 

17. Papildau 130.8 punktą ir išdėstau taip: privalomosios kompetencijos (nesusijusios su 

kvalifikacija) ugdomos suvirintojo 71S18MOD modulinės profesinės mokymo programos: 
 

Eil. 

Nr. 
Modulio pavadinimas Ugdoma kompetencija Integruojama programa 

Skiriama 

val. sk. 

1.  Rankinis lankinis 

plieno jungčių 

kampinių siūlų 

suvirinimas 

lydžiaisiais 

glaistytaisiais 

elektrodais 

Skaitmeninio raštingumo. Profesijos informacinės 

technologijos. 

42 val. 

 

 

18. 131 punktą išdėstau taip:  

Vidurinio ugdymo programai kartu su sekretoriaus 60 kreditų apimties moduline profesinio 

mokymo programa grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu 

įgyvendinti skiriamų modulių/pamokų skaičius, privalomųjų ir pasirinktų modulių įgyvendinimo 

seka pateikiama mokymo plane. Įgyvendinant 60 kreditų apimties sekretoriaus modulinę programą, 

fizinio aktyvumo reguliavimui skiriamas 1 kreditas (22 valandos), kuris įskaitomas įrašant į I kurso 

kūno kultūros dalyko valandas. Siekiant įgyti sekretoriaus kvalifikaciją, būtina įgyti visas 

privalomųjų modulių ir 3 pasirenkamųjų modulių kompetencijas, atitinkančias 5 kreditus.  

19. Papildau 131.3 punktą ir išdėstau taip: privalomosios kompetencijos (nesusijusios su 

kvalifikacija) ugdomos žiniatinklio programuotojo 67ŽP18MOD modulinės profesinės 

mokymo programos: 
 

Eil. 

Nr. 
Modulio pavadinimas Ugdoma kompetencija Integruojama programa 

Skiriama 

val. sk. 

1. Kompiuterių 

architektūra ir 

operacinės sistemos 

Iniciatyvumo ir verslumo, 

skaitmeninio raštingumo. 

Ekonomikos ir verslo 

pagrindai. 

21 val. 

 

 

ŠEŠIOLIKTASIS SKIRSNIS 

XVII. PROFESINIO MOKYMO TEIKĖJO VYKDOMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINAMO 

PLANAVIMAS 
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20. 133 punktą išdėstau taip:  

Planuodamas įgyvendinti profesinio mokymo programas, sudarytas iš atskirų modulių 

(toliau – modulinė programa), Mokykla jas pritaiko darbo rinkos ir mokinių poreikiams, nustato, 

kuriuos pasirenkamuosius modulius (išskyrus atvejus, kai pasirenkamųjų modulių modulinėje 

programoje nėra) siūlys pasirinkti mokiniams. Rekomenduojama, atsižvelgiant į profesinio mokymo 

programą, siūlyti mokiniui pasirinkti vieną arba du pasirenkamuosius modulius. 

21. Pripažįstu netekusiu galios 136 punktą. 

22. 136 punktą išdėstau taip: 

Pirminio profesinio mokymo modulinėse programose Darbuotojų saugos ir sveikatos 

mokymui skiriami 2 kreditai. 

 

AŠTUONIOLIKTASIS SKIRSNIS 

XIX. MODULINĖMS PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI SKIRIAMAS VALANDŲ 

SKAIČIUS 

 

23. Pripažįstu netekusiu galios 154 punktą. 

24. 154 punktą išdėstau taip: 

Modulinės  

programos dalies pavadinimas 

Modulinės programos įgyvendinimui skiriamų valandų 

skaičius 

60 kreditų modulinės 

programos įgyvendinimui 

110 kreditų modulinės 

programos įgyvendinimui 

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 regu-

liavimas (Kūno kultūra) 
22 (1 kreditas) 110 (5 kreditai) 

1.4. Darbuotojų sauga ir 

sveikata 
44 (2 kreditai) 44 (2 kreditai) 

1.5. Kvalifikaciją sudar-

ančioms kompetencijoms 

įgyti skirti moduliai 

990 (45 kreditai) 
1760 (80 mokymosi kre-

ditų) 

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. Neformalusis švietimas 
66 (3 kreditai) 132 (6 kreditai) 

 

25. Papildau 169 punktu: 

Modulinių profesinio mokymo programų  2018-2019 m. m. mokymo planuose įvedama 

dalykų/ modulių pavadinimų koduotės: 
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