
 

 

 

 

MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO 

DIREKTORIUS 

 
ĮSAKYMAS 

DĖL 2019 M. RUGPJŪČIO 29 D. DIREKTORIAUS ĮSAKYMO NR. V1-93 „DĖL 2019–2020 

IR 2020–2021 M. M. MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO VYKDOMŲ 

PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PLANO PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO 

 

2020 m. vasario 5  d. Nr.V1-45 

Marijampolė 

 

 Vadovaudamasis 2020 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro įsakymu Nr. V-186 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 22 d. 

įsakymo Nr. V-929 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų bendrųjų profesinio mokymo planų 

patvirtinimo“ pakeitimo“, p a t i k s l i n u   2019 m. rugpjūčio 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-93 

„Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 m. m. Marijampolės profesinio rengimo centro vykdomų programų 

įgyvendinimo plano patvirtinimo“ patvirtintą 2019-2020 ir 2020-2021 m. m. Marijampolės profesinio 

rengimo vykdomų programų įgyvendinimo plano:  

1. 4.2. punktą ir jį i š d ė s t a u  taip: 

„4.2. Mokymo proceso pradžia po mokslo metų eigoje organizuojamo papildomo 

priėmimo – 2020 m. sausio 6 d. (po papildomo priėmimo, organizuoto 2019 m. lapkričio 11 d. – 

gruodžio 11 d.) ir 2020 m. vasario 17 d. (po priėmimo, organizuoto 2020 m. sausio 27 d. – vasario 11 

d.).“ 

2 .  P a p i l d a u  nauju 5.2. punktu: 

„5.2. Mokymo proceso pradžia po mokslo metų eigoje organizuojamo papildomo 

priėmimo – 2021 m. vasario 15 d.“. 

3. Buvusius: 5.2. punktą laikau 5.3. punktu; 5.3. punktą – 5.4. punktu; 5.4. punktą – 5.5. 

punktu. 

4. P a t i k s l i n u  4 priedą (pridedamas). 

  

Direktorius     Gražvydas Juodišius 

 

Susipažinome: 

............................           

Vida Undzėnienė 

2020-.....................         

 

............................           

Marija Jurgilienė 

2020-.....................         

 

............................           

Gražvydas Šliauteris 

2020-.....................         

 

............................           

Ričardas Bagdanavičius 

2020-.....................         

 

............................ 

Rimantas Balkauskas 

2020-..................... 

Parengė: 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

 

Irma Mockevičiūtė 

2020-.....................         

       

 

  



4 priedas 

2019–2020 M. M. ĮGYVENDINAMOS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS 
 

Marijampolės 
profesinio 

rengimo 

centras 

Tęstinio profesinio mokymo 
grupės (Mokosi tik profesijos) 

T32104101 / Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė 
profesinio mokymo programa 

T43041501 / Sekretoriaus modulinė profesinio mokymo programa 

T43071605 / Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa 

T43073204 / Staliaus modulinė profesinio mokymo programa 

T43091301 / Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa 

Pirminio profesinio mokymo 

grupės (Mokosi profesijos kartu 
su BU) 

330041708 / Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo mokymo programa 

330073202 / Apdailininko (statybininko) mokymo programa 

330073210 / Melioracijos darbuotojo mokymo programa 

M22021401 / Floristo modulinė profesinio mokymo programa 

M43071604 / Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa 

M43073202 / Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa 

M43073205 / Kelių statybos ir priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa 

M43101201 / Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa 

M43101302 / Virėjo modulinė profesinio mokymo programa 

M43101303 / Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa 

P21073201 / Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa 

P32073207 / Melioratoriaus modulinė profesinio mokymo programa 

Pirminio profesinio mokymo 

grupės (Mokosi tik profesijos) 

320071601 / Automobilių mechaniko mokymo programa 

M32104101 / Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė 
profesinio mokymo programa 

M44021402 / Floristo modulinė profesinio mokymo programa 

M44061111 / Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo 
programa 

M44071601 / Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa 

P21101303 / Virėjo modulinė profesinio mokymo programa 

Pirminio specialiųjų poreikių 
mokymo grupės (Mokosi 

profesijos kartu su BU) 

217072306 / Siuvinių gamintojo mokymo programa 

217073201 / Apdailininko (statybininko) mokymo programa 

Marijampolės 
profesinio 

rengimo 

centro 
Vilkaviškio 

skyrius 

Pirminio profesinio mokymo 
grupės (Mokosi profesijos kartu 

su BU) 

330073202 / Apdailininko (statybininko) mokymo programa 

M43071603 / Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa 

M43101302 / Virėjo modulinė profesinio mokymo programa 

Tęstinio profesinio mokymo 
grupės (Mokosi tik profesijos) 

T43071602 / Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa 

Marijampolės 

profesinio 

rengimo 
centro 

Kudirkos 

Naumiesčio 
skyrius 

Tęstinio profesinio mokymo 

grupės (Mokosi tik profesijos) 

T43041601 / Pardavėjo modulinė profesinio mokymo programa 

T43071602 / Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa 

T43092001 / Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa 

Pirminio profesinio mokymo 

grupės (Mokosi profesijos kartu 

su BU) 

330073202 / Apdailininko (statybininko) mokymo programa 

M43071603 / Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa 

M43073202 / Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa 

M43101302 / Virėjo modulinė profesinio mokymo programa 

M43101303 / Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa 

Pirminio profesinio mokymo 
grupės (Mokosi tik profesijos) 

M44041601 / Pardavėjo modulinė profesinio mokymo programa 

M44092001 / Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa 

Marijampolės 

profesinio 
rengimo 

centro 

Pataisos 
namų skyrius 

Pirminio profesinio mokymo 

grupės (Mokosi tik profesijos) 

210071303 / Elektros įrengimų remontininko mokymo programa 

210071502 / Tekintojo mokymo programa 

210071504 / Suvirintojo elektra rankiniu būdu mokymo programa 

210071506 / Šaltkalvio remontininko mokymo programa 

210071507 / Šaltkalvio įrankininko mokymo programa 

210072311 / Siuvėjo mokymo programa 

210073210 / Apdailininko (statybininko) mokymo programa 

210104101 / Ožinių ir tiltinių kranų mašinisto mokymo programa 

210073208 / Staliaus mokymo programa 

___________________________________ 


