
 

 

PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ MODULIAI BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 

MOKINIAMS PO 10 KLASIŲ: 

 

Modulis: Želdynų įrengimas ir priežiūra (10 kreditų arba 220 val.). Želdynų 

įrengimui reikalingos žinios ne tik apie augalus, jų biologiją, bet ir meninis, spalvų derinimo  

supratimas, kompozicijos dėsniai. Vis didesnis dėmesys skiriamas, kaip kuo gražiau sutvarkyti 

aplinką, sukurti įvairaus stiliaus sodus. Modulyje nagrinėsite želdynų planus, išmoksite pažymėti 

vietovėje želdynų projektus. Išmoksite formuoti gėlynus, įrengti veją ir sukurti svajonių gėlyną. 

Modulis: Mažosios architektūros įrengimas ir priežiūra. (10 kreditų arba 220 val.) 

Sodybos aplinkos tvarkymas yra tikra kūryba: žmogaus mintys, darbas ir žinios susilieja su gamtos 

jėgomis ir gyvybės stebuklas skleidžiasi tiesiog akyse. Tam reikia mūsų širdies, rankų ir žinių. 

Modulyje išmoksite įrengti takus, aikšteles, laiptus, dekoratyvinius baseinus, tvenkinius. 

Modulis: Dekoratyvinių augalų dauginimas ir auginimas. (20 kreditų arba 440 val.) Yra 

daugybė sodo stilių, dar didesnė augalų ir medžių įvairovė: dydžių, formų ir spalvų. Modulyje 

pažinsite dekoratyvinius augalus, žinosite sumedėjusių ir žolinių augalų morfologines savybes. 

Išmoksite dauginti ir auginti augalus modernioje meristeminių augalų dauginimo laboratorijoje. 

Modulis: Metalo technologiniai darbai. (10 kreditų arba 220 val.)  Modulio turinys 

susideda iš šių dalykų: konstrukcinių ir eksploatacinių medžiagų, techninių matavimų, braižybos, 

šaltkalvio darbų ir suvirinimo. Gebėsite parinkti, bei įvertinti medžiagas, jas apdirbti. 

 

Modulis: Bendrieji mechaniko darbai. (10 kreditų arba 220 val.). Gebėjimas atlikti 

techninius matavimus, teisingai naudoti matavimo įrankius ir prietaisus bei skaityti brėžinius, apdirbti 

metalus ir nemetalines medžiagas šaltkalvio, kalvio ir mechaninio apdirbimo būdais, suvirinti metalus 

ir nemetalines medžiagas, labai svarbu, norint kokybiškai pagaminti detales ar atlikti įvairius 

technikos remonto darbus. 

 

Modulis: TR1 kategorijos traktorių vairavimas. (5 kreditai arba 110 val.). Žinosite 

traktorių TR1 konstrukcijos, veikimo, reguliavimo, diagnostikos ypatumus, gedimų šalinimo ir 

priežiūros reikalavimus. Valdysite, programuosite ir kontroliuosite traktorių ir jų agregatų darbą. 

 

MOKYKLOS ADRESAS:  

Technikumo g. 2, Alantos mstl., Alantos sen., LT-33315 Molėtų rajonas 

Tel.: (8~383) 58337, 58 500,  mob. tel. 8 614 64179 9 

El. paštas mokymas@alantostvm.lt 

Interneto svetainė: www.alantostvm.lt 

Daugiau apie mus:  https://www.facebook.com/alantostvm/ 
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