
ŠILUTĖS  PROFESINIO MOKYMO CENTRO MOKYMŲ PAGAL TRAKTORININKŲ MOKYMO PROGRAMAS GRAFIKAS 

2019 m. 1 pusmetis 
 

 

 
Mokymo  

kurso  

pradžia -  

pabaiga  

Mokymo programos 

pavadinimas  

Mokymo 

institucijos 

pavadinimas ir 

adresas  

Praktinio 

mokymo vieta, 

adresas  

Teorinių žinių 

vertinimo data, 

laikas ir vieta  

Praktinių 

gebėjimų 

vertinimo data, 

laikas ir vieta  

Vieno asmens 

vertinimo įkainis, 

Eur  

Papildoma 

informacija  
 

2019-03-04/ 

2019-04-08 

 

 
 TR2 kategorijos 

traktorių 

vairuotojo 

(traktorininko) 

mokymo 

programa, kodas 

262104115, 200 

val.  
 

VšĮ  Šilutės 

profesinio 

mokymo centras 

Mokyklos g.3, 

Pagryniai , 

Šilutės sen. 

Važinėjimo 

aikštelė , mokymo 

dirbtuvės , 

ūkininko ūkis 

Ramybės g,4 

Žemaičių 

Naumiestis, 

Šilutės raj. 

2019-04-08  8.30 

VšĮ  Šilutės 

profesinio 

mokymo centras 

Mokyklos g.3, 

Pagryniai , 

Šilutės sen. 

2019-04-08 11.00 

Važinėjimo 

aikštelė , mokymo 

dirbtuvės , 

ūkininko ūkis 

Ramybės g,4 

Žemaičių 

Naumiestis, 

Šilutės raj. 

Kursų kaina 300 €  

(įskaitant teorinius 

ir praktinius 

užsiėmimus, bei 

teorinių žinių ir 

praktinių gebėjimų 

vertinimą)  

Praktinio mokymo 

vadovas 

Benediktas 

Klumbys 

Tel. 860120506 

E.p. 

silute@forest.lt 

Mokymo būdas –

auditorinis, 

savišvieta. 

2019-04-02/ 

2019-04-08 
 
 TR2 kategorijos 

traktorių 

vairuotojo 

(traktorininko) 

mokymo 

programa, kodas 

262104115, 40 

val. turintiems 

TR1 kategoriją. 
 

VšĮ  Šilutės 

profesinio 

mokymo centras 

Mokyklos g.3, 

Pagryniai , 

Šilutės sen. 

Važinėjimo 

aikštelė , mokymo 

dirbtuvės , 

ūkininko ūkis 

Ramybės g,4 

Žemaičių 

Naumiestis, 

Šilutės raj. 

2019-04-08  8.30 

VšĮ  Šilutės 

profesinio 

mokymo centras 

Mokyklos g.3, 

Pagryniai , 

Šilutės sen. 

2019-04-08 11.00 

Važinėjimo 

aikštelė , mokymo 

dirbtuvės , 

ūkininko ūkis 

Ramybės g,4 

Žemaičių 

Naumiestis, 

Šilutės raj. 

Kursų kaina 100 €  

(įskaitant teorinius 

ir praktinius 

užsiėmimus, bei 

teorinių žinių ir 

praktinių gebėjimų 

vertinimą)  

Praktinio mokymo 

vadovas 

Benediktas 

Klumbys 

Tel. 860120506 

E.p. 

silute@forest.lt 

Mokymo būdas –

auditorinis, 

savišvieta. 

mailto:silute@forest.lt
mailto:silute@forest.lt


2019-04-10 /  

2019-05-16 
 
 TR2 kategorijos 

traktorių 

vairuotojo 

(traktorininko) 

mokymo 

programa, kodas 

262104115, 200 

val.  
 

VšĮ  Šilutės 

profesinio 

mokymo centras 

Mokyklos g.3, 

Pagryniai , 

Šilutės sen. 

Važinėjimo 

aikštelė , mokymo 

dirbtuvės , 

ūkininko ūkis 

Ramybės g,4 

Žemaičių 

Naumiestis, 

Šilutės raj. 

2019-05-16  8.30 

VšĮ  Šilutės 

profesinio 

mokymo centras 

Mokyklos g.3, 

Pagryniai , 

Šilutės sen. 

2019-05-16 11.00 

Važinėjimo 

aikštelė , mokymo 

dirbtuvės , 

ūkininko ūkis 

Ramybės g,4 

Žemaičių 

Naumiestis, 

Šilutės raj. 

Kursų kaina 300 €  

(įskaitant teorinius 

ir praktinius 

užsiėmimus, bei 

teorinių žinių ir 

praktinių gebėjimų 

vertinimą)  

Praktinio mokymo 

vadovas 

Benediktas 

Klumbys 

Tel. 860120506 

E.p. 

silute@forest.lt 

Mokymo būdas –

auditorinis, 

savišvieta. 

2019-05-10 / 

2019-05-16 
 
 TR2 kategorijos 

traktorių 

vairuotojo 

(traktorininko) 

mokymo 

programa, kodas 

262104115, 40 

val. turintiems 

TR1 kategoriją. 
 

VšĮ  Šilutės 

profesinio 

mokymo centras 

Mokyklos g.3, 

Pagryniai , 

Šilutės sen. 

Važinėjimo 

aikštelė , mokymo 

dirbtuvės , 

ūkininko ūkis 

Ramybės g,4 

Žemaičių 

Naumiestis, 

Šilutės raj. 

2019-05-16  8.30 

VšĮ  Šilutės 

profesinio 

mokymo centras 

Mokyklos g.3, 

Pagryniai , 

Šilutės sen. 

2019-05-16 11.00 

Važinėjimo 

aikštelė , mokymo 

dirbtuvės , 

ūkininko ūkis 

Ramybės g,4 

Žemaičių 

Naumiestis, 

Šilutės raj. 

Kursų kaina 100 €  

(įskaitant teorinius 

ir praktinius 

užsiėmimus, bei 

teorinių žinių ir 

praktinių gebėjimų 

vertinimą)  

Praktinio mokymo 

vadovas 

Benediktas 

Klumbys 

Tel. 860120506 

E.p. 

silute@forest.lt 

Mokymo būdas –

auditorinis, 

savišvieta. 

2019-05-20 / 

2019-05-24 

SZ kategorijos 

savaeigių žemės  

ūkio mašinų 

vairuotojų  

(traktorininkų) 

mokymo programa, 

kodas 262104108, 40 

val. , turintiems TR1 

arba TR2 kategoriją 

VšĮ  Šilutės 

profesinio 

mokymo centras 

Mokyklos g.3, 

Pagryniai , 

Šilutės sen. 

Važinėjimo 

aikštelė , mokymo 

dirbtuvės , 

ūkininko ūkis 

Ramybės g,4 

Žemaičių 

Naumiestis, 

Šilutės raj. 

2019-05-24  8.30 

VšĮ  Šilutės 

profesinio 

mokymo centras 

Mokyklos g.3, 

Pagryniai , 

Šilutės sen. 

2019-05-24 11.00 

Važinėjimo 

aikštelė , mokymo 

dirbtuvės , 

ūkininko ūkis 

Ramybės g,4 

Žemaičių 

Naumiestis, 

Šilutės raj. 

Kursų kaina 90 €  

(įskaitant teorinius 

ir praktinius 

užsiėmimus, bei 

teorinių žinių ir 

praktinių gebėjimų 

vertinimą)  

Praktinio mokymo 

vadovas 

Benediktas 

Klumbys 

Tel. 860120506 

E.p. 

silute@forest.lt 

Mokymo būdas –

auditorinis, 

savišvieta. 

 

mailto:silute@forest.lt
mailto:silute@forest.lt
mailto:silute@forest.lt

